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Область 1985 р. 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р.

Всього 38326 44264 29650 13199 15575 14452 13392

Вінницька 5437 5749 3981 1916 1911 2069 1728

Волинська 866 1168 597 486 644 555 572

Дніпропетровська 477 672 763 270 467 383 326

Донецька – – 157 37 56 50 39

Житомирська 1136 1300 975 388 466 460 524

Запорізька – 2 98 27 31 36 27

Івано-Франківська 665 665 427 202 268 179 140

Київська 3064 3261 2565 1216 1770 1820 1528

Кіровоградська 2502 2541 1898 642 740 750 640

Луганська – – 96 78 77 46 18

Львівська 1397 1597 924 401 404 422 422

Миколаївська 893 989 582 130 261 202 253

Одеська 922 873 524 214 272 248 224

Полтавська 3520 4625 2711 975 1120 1115 1033

Рівненська 1374 1639 763 431 480 437 424

Сумська 2272 2973 1658 773 778 706 839

Тернопільська 2716 3313 2011 1202 1572 1204 1102

Харківська 2304 2802 2510 1117 1170 1087 1221

Херсонська – – 81 25 58 52 46

Хмельницька 3000 3978 2369 1146 1257 901 788

Черкаська 4050 4097 2634 860 988 1005 859

Чернівецька 833 975 557 322 428 275 163

Чернігівська 898 1045 747 341 357 450 476

Таблиця 2. Валовий збір цукрового буряку за регіонами, тис. т

Країна 1996 р. 1997 р. 1998  р. 1999  р. 2000  р. 2001  р.

Данія 437,7 488,0 528,1 562,7 565,3 543,9

Франція 678,5 744,0 683,2 741,7 757,9 689,3

Бельгія — 
Люксембург 625,1 683,3 569,4 702,8 583,6 552,1

Угорщина 395,9 376,8 419,7 445,5 344,6 665,5

Ірландія 457,0 510,2 498,5 506,5 488,8 531,3

Нідерланди 548,4 579,0 487,1 611,3 540,5 550,5

Польща 394,3 378,8 379,0 338,0 394,3 409,5

Австрія 589,9 584,1 668,2 683,7 592,2 567,1

Україна 182,6 175,8 173,8 156,3 176,8 181,6

Швеція 410,5 401,9 429,3 459,7 469,0 506,0

Весь світ 344,8 379,2 388,3 400,8 410,9 391,3

Таблиця 1. Урожайність цукрового буряку у країнах світу, ц/га

ІСТОРІЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Цукровий буряк вважається молодою культурою. 
Його вік налічує лише 200 років. До XVII століття 
буряки вирощували як листкові (мангольд) і коре-
неплідні овочі. Для корму їх почали використовува-
ти приблизно з 1700 року (за даними інтернет-сай-
ту agroscience.com.ua). У 1747-му німецький хімік  
А. С. Маргграф довів, що цукор з буряків аналогічний 
тростинному. Лише у 1784 році його учень Ф. К. Ахард 
розпочав досліди з селекції, розробку агротехніки 
вирощування і технології переробки буряку на цукор. 
Він з кормових буряків відбирав тільки зразки білої 
форми з білою м’якоттю, білою шкіркою, які лише 
головкою виступали з ґрунту, саме вони виявилися 
найбільш цукристими. Звістка про буряковий цукор 
стала сенсаційним повідомленням, яке заполонило 
Європу. Ця новина свого часу мала таку вибухову 

силу, що дорівнювала б винаходу сьогодні культур-
ної рослини, за допомогою якої можна було б покінчи 
ти з монополією нафти. У 1802 році Ф. К. Ахард одер-
жав перший урожай чисто білого буряку з вмістом 
цукру 5–7 %, який пізніше за місцем вирощування 
отримав назву сілезький білий. З однієї тонни коре-
неплодів він добув лише 30 кг цукру, тоді як сьогодні 
вихід цукру досягає 140–160 кг і більше. У 1810 році 
було відкрито першу цукрову фабрику у Німеччині, 
у 1820-му — у Франції. Термін «цукровий буряк» ви-
ник лише приблизно у 1830 році, коли розширилися 
посівні площі й з’явилися цукрові заводи. Наприкінці 
60-х років XIX століття німецьким вченим вдалося під-
вищити вміст цукру у коренеплодах до 13–14 %. До 
1824 року відносять будівництво першого цукрового 
заводу в Україні, у м. Таращі Київської губернії. З того 

Ще у довоєнні роки в Украї-
ні зародився і набув масового 
поширення рух за одержання 
500-центнерного врожаю. Украї- 
на була світовим лідером у буря-
ківництві.

Посівна площа цукрового бу-
ряку у світі становить близько  
8 млн га, з них найбільше —  
18 %, або 1,5 млн га, раніше роз-
міщувалося в Україні.

На європейському континенті 
зосереджено понад 6 млн га по-
сівів, у Росії — 1,4 млн га, Німеч-
чині — 0,6 млн га.

Урожайність цукрового буряку в 
країнах світу у 1996–2001 роках 
подано в табл. 1.

Найбільше цукрового буряку ви-
рощують у Вінницькій, Київській, 
Харківській, Тернопільській, 
Полтавській областях (табл. 2).

часу бурякосіяння стало швидко розвива-
тися у нашій країні. Вперше в світі тут було 
створено роздільноплідні форми цукрово-
го буряку, що революційно змінило техно-
логію вирощування. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Цукровий буряк вважається молодою культурою. 
Цукровий буряк — дворічна культура. У перший рік 
формуються розетка листків і коренеплід. На другий 
рік виростають стебла, на яких розміщуються плоди. 
Може спостерігатися відхилення від дворічного ци-
клу розвитку. Холодної весни на першому році життя 
виростають квітконосні стебла. Це небажане явище 
має назву «цвітушність». Коренеплоди таких рос-
лин дерев’янисті з низьким вмістом цукру. Частина 
коренеплодів, що висаджуються на другий рік для 
одержання насіння, можуть не формувати пагонів. 
Такі рослини називаються «упертюхами». Наявність 
їх серед висадків-насінників знижує врожай насіння.

За існуючою класифікацією всі форми буряків (дикі 
й культурні, однорічні, дворічні та багаторічні) об’єд-
нують в один ботанічний рід — буряки Beta L., який 
належить до родини лободових Chenopodiaceae і 
налічує 14 диких і один культурний вид (за даними 
інтернет-сайту agroscience.com.ua). У процесі еволю-
ції видів роду Beta L. утворилися 3 природні групи —  
секції: канарські (3 види), гірські (6 видів), звичайні 
(6 видів). До останньої належить відібраний і сфор-
мований людиною збірний вид Beta vulgaris L., який 
об’єднує такі підвиди: 

1. Beta cicia — листкові буряки з трьома групами 
різновидностей (листові салатні — convar vulgarly, 
черешкові салатні — convar petiolata, гібридні че-
решкові декоративні — convar varioecila); 

2. Beta crassa — коренеплідні буряки з трьома гру-
пами різновидностей (столові — convar cruenfa, 
кормові — convar crassa, цукрові — convar 
sacchariferae, а з однонасінною формою — 
convar monospermd).

Таким чином, цукровий буряк належить до родини 
лободових (Chenopodiaceae). Крім цукрового бу-
ряку Beta vulgaris saecharifera, до цього виду нале-
жать буряк кормовий (B.v.var. crassa), буряк столо-
вий (B.v.var. esculenta) і буряк листяний (мангольд) 
(B.v.var. cicla).

Коренева система — стрижнева, проникає на 
глибину до 2–2,5 м і розгалужується в ширину (в 
одній площині) на 1,0–1,2 м. У фазі 2 листків го-
ловний корінь проникає на глибину до З0 см, у 
фазі 4 листків — до 40 см. У верхній частині го-
ловний корінь потовщується і формує коренеплід, 
що складається з головки, шийки, власне кореня 
і хвостика (рис. 2.1). Ці частини мають неоднакове 
походження і господарську цінність. 

Головка (верхня частина) коренеплоду являє со-
бою вкорочене стебло й утворюється з надсім’я-
дольного коліна (епікотиля). На ній розміщуються 
бруньки і листки. Бічні корені не утворюються. 
Головка повністю розташовується над поверхнею 
ґрунту. На неї припадає 10–15 % довжини кореня. 
Це найбільш здерев’яніла частина коренеплоду, в 
якій міститься менша кількість цукру, ніж у інших 
частинах. У центрі головки знаходиться конус на-
ростання, де утворюються молоді листки.

Шийка розміщена між головкою і власне корене-
плодом. На ній не ростуть ні листки, ні бічні корінці. 
Шийка — це коротка частина коренеплоду цукрових 
буряків (1–3 см), у кормових вона досягає 5–10 см. 
Шийка утворюється завдяки розростанню під-
сім’ядольного коліна (гіпокотиля) зародка. Більша 
частина її розміщується над поверхнею ґрунту. За 
вмістом поживних речовин шийка повноцінна 

частина як для технічних, так і кормових цілей 
(Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології виро-
щування сільськогосподарських культур, 2004).

Кореневе тіло (власне корінь) утворюється внас-
лідок розростання зародкового корінця. Це нижня 
конічної форми частина коренеплоду, яка стано-
вить 65–70 % всієї його довжини. Вона розвиваєть-
ся повністю в ґрунті й для неї характерна наявність 
бічних корінців.

Вони у буряків розміщуються на двох протилежних 
боках кореня. Більш короткі ряди бічних корінців 
у кормових буряків з коротким кореневим тілом. 
Ряди бічних корінців знаходяться в одній площині з 
сім’ядольними листочками. У фазі двох пар справ-
жніх листків вони досягають 8–10 см. У дорослих 
рослин ці корені розростаються в боки на відстань 
100–120 см.

Форма коренеплодів різноманітна: конічна, цилін-
дрична, овальна та куляста.

Забарвлення коренеплоду в цукрових буряків зовні 
та всередині біле, у кормових надземна і підземна 
частини залежно від сорту бувають жовтою, оран-
жевою, червоною, фіолетовою. М’якоть біла, іноді 
з жовтими або рожевими кільцями. Коренеплоди 
різних сортів відрізняються також і за смаком та 
щільністю м’якоті. У цукрових буряків м’якоть по-
рівняно з кормовими щільніша й солодша.

Листки буряка складаються з черешка і пластинки. 
Пластинки великі, суцільні, гладенькі чи гофровані. 
Всього за вегетаційний період з листкових бруньок 
в центрі головки кореня виростає 50–60 листків, 
спірально розміщених на головці кореня. Рослина 
впродовж вегетаційного періоду постійно формує 
нові листки і скидає старі. 

Стебло у рослини формується на другий рік життя, 
досягає висоти  80–150 см, на одному коренеплоді 
їх утворюється декілька (від 1 до 10) і ростуть вони 
у вигляді куща. На стеблах розміщуються листки і 
квітки, що формують суцвіття — нещільний колос.

Квітки розташовані в пазухах листків по одній (од-
нонасінні) або групами (багатонасінні). У багатонасін-
них буряків квітки в процесі розвитку зростаються 
між собою і утворюють клубочки (супліддя).

 
 

Будова рослини цукрових буряків 1-го року життя.

Листкова  
пластинка

 
 
 
Черешок

 
 
 
Головка 
Коренеплід

Шийка 
Борозенка

 
 

Хвостик
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Плід — однонасінний горішок з товстим навколо-
плідником із пористої дерев’янистої тканини. Навко-
лоплідник разом з кришечкою плоду захищає насі-
нину від механічних пошкоджень і несприятливих 
умов зовнішнього середовища. Кількість плодів 
у клубочках коливається від 1 до 6. Вперше у сві-
ті саме в Україні були створені однонасінні цукрові 
буряки, у яких клубочки не утворюються. Вико-
ристання однонасінних сортів і гібридів дає мож-
ливість обійтися без ручної праці при формуванні 
густоти рослин. Для сівби використовують плоди. 

Насіння розміщується в гнізді плоду, має бу-
ро-каштанову блискучу оболонку, яка щільно обля-
гає зародок, зігнутий майже кільцем навколо пе-
рисперму, крохмаль якого є основним запасом 
поживних речовин для молодої рослини. Зародок 
складається з двох сім’ядоль, брунечки, підсім’я-
дольного коліна і зародкового корінця. Сім’ядо-
лі виносяться на поверхню ґрунту (фаза вилочки), 
із брунечки форму ється головка коренеплоду, із 
під сім’ядольного коліна виростає шийка кореня, 
а зародковий корінець перетворюється у корінь. 

ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ. 

Насіння цукрового буряку починає проростати за 
температури ґрунту 4–5 °С, але сходи з’являються 
лише через 20–22 дні. Життєздатні сходи з’являють-
ся при 6–7°С. За температури 10–12 °С сходи з’яв-
ляються через 12–14 днів, а за 15–17 °С — через 7– 
8 днів. У фазі вилочки рослини чутливі до приморозків 
і можуть пошкоджуватися при -3–4 °С. З появою пер-
шої пари справжніх листків сходи можуть витриму-
вати зниження температури до -8 °С (Лихочвор В. В.  
Рослинництво. Технології вирощування сільсько-
господарських культур, 2004). 

Восени перед збиранням рослини можуть витриму-
вати приморозки -5 °С. За температури нижче 6–8 °С 
накопичення цукру в коренеплодах припиняється. 
Зібрані та неприкриті коренеплоди пошкоджують-
ся за температури -2 °С. Незважаючи на здатність 
переносити приморозки, буряк є досить теплолюб-
ною культурою. Оптимальна температура для росту і 
розвитку рослин становить 20–22 °С. Зниження тем-
ператури сповільнює ріст. Рослинам першого року 
вегетації необхідна сума позитивних температур 
2400–2800 °С.

Цукровий буряк — жаростійка культура. У нього ви-
сокий максимум температур. Фотосинтез відбува-
ється і за підвищення температури до 40 °С.

ВИМОГИ ДО ВОЛОГИ.  

Цукровий буряк вимогливий до вологи, починаючи з 
перших днів життєдіяльності. Для бубнявіння і про-
ростання насіння вбирає 150–170 % води від маси 
клубочка. Цукровий буряк економно витрачає воду. 
Транспіраційний коефіцієнт коливається від 240 до 
400. Проте у зв’язку з формуванням значної кількості 
сухої органічної речовини врожаю загальна витрата 
води з 1 га велика. Для утворення 1 т коренеплодів і 
такої ж кількості гички за врожайності 40–50 т/га ви-
трачається майже 80 т води. Найбільше води потріб-
но під час інтенсивного росту коренеплодів, у липні —  
серпні. Нестача води в цей період призводить до 
зниження врожайності й збільшення вмісту азоту в 
коренеплодах. Використовуючи вологу з глибших 
горизонтів ґрунту, цукровий буряк витримує трива-
лий період без дощу і може ефективно використову-
вати пізні літні опади. У дощові з хмарною погодою 
роки цукристість коренеплодів зменшується.

ВИМОГИ ДО СВІТЛА. 

Цукровий буряк — вимоглива до світла рослина дов-
гого дня. Інтенсивність нагромадження цукру в коре-
неплодах залежить від кількості сонячних днів у дру-
гій половині вегетації (серпень, вересень). Чим вища 
освітленість, тим краще проходить синтез вуглево-
дів. Зменшення освітленості різко знижує урожай-
ність і цукристість коренеплодів. Такі умови можуть 
виникнути при загущенні рослин або при сильному 
забур’яненні посівів. Похмура погода спричинює 
збільшення вмісту низькомолекулярних азотистих 
сполук, що погіршує технологічну якість коренепло-
дів, зменшує вміст цукру.

ВИМОГИ ДО ҐРУНТУ. 

Культура дуже вимоглива до родючості ґрунту. Най-
краще росте на родючих, глибоких, багатих органіч-
ною речовиною ґрунтах: чорноземи, темно-сірі опід-
золені, дерново-лучні. Нижчий урожай формується 
на сірих та світло-сірих опідзолених ґрунтах. За ме-
ханічним складом кращі суглинкові ґрунти. На бідних 
піщаних і дуже важких глинистих розвивається пога-
но. Орний шар ґрунту повинен становити не менше 
25 см. Переущільнення ґрунту і утворення плужної 
підошви знижує врожайність і призводить до розд-
воєння коренеплодів. Цукровий буряк не витримує 
високої кислотності, добре реагує на вапнування 
ґрунтів. На кислих ґрунтах знижується засвоєння 
магнію і фосфору, зростає негативний вплив вільних 
іонів алюмінію. Оптимальна кислотність — рН 6,5–
7,5. Цукровий буряк належить до солестійких куль-
тур. Його використовують для розсолення ґрунту.
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ТИП 
ГІБРИДА

ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

СТРОКИ 
ЗБИРАННЯ

РЕГІОН 
ВИРОЩУВАННЯ

БОРУТА N (урожайний) 
Rz (ризоманія) 

Cr (церкоспороз) 
Середні й пізні Лісостеп і Полісся

СІЛЕНТА N (урожайний) 
Rz (ризоманія) 

Cr (церкоспороз) 
Середні Лісостеп і Полісся

НОВИЙ    НІ 0835 N (урожайний) 
Rz (ризоманія) 

Cr (церкоспороз) 
Середні й пізні Усі бурякосійні регіони

НІ 0450 Nz (урожайно-
 цукристий) 

Rz (ризоманія) 
Cr (церкоспороз) 

Ранні та середні Усі бурякосійні регіони

ХЕЛІТА Nz (урожайно-
цукристий) 

Rz (ризоманія) 
Cr (церкоспороз) 

Ранні та середні Усі бурякосійні регіони

ОЛІМПІАДА Nz (урожайно-
цукристий) 

Rz (ризоманія) 
Cr (церкоспороз) 

Середні Південь, Лісостеп

ВОЛГА Nz (урожайно-
цукристий)  

Rz (ризоманія) 
Cr (церкоспороз) 
Rt (ризоктоніоз) 

Ap (афаноміцетна гниль, 
або коренеїд) 

Ранні та середні Лісостеп і Полісся

ГАЗЕТА Z (цукристий) 
Rz (ризоманія) 

Cr (церкоспороз) 
Rt (ризоктоніоз) 

Пізні Усі бурякосійні регіони

НОВИЙ    АТТАК
Nz (урожайно-

цукристий) 

Rz (ризоманія) 
Cr (церкоспороз)

Nt (нематоди) 
Середні й пізні

Зони, уражені нематодами. 
Усі бурякосійні регіони

НОВИЙ    ОККА*
Nz (урожайно-

цукристий)
Rz (ризоманія) Ранні та середні Усі бурякосійні регіони

 НОВИЙ    СИ БАДІЯ*
Nz (урожайно-

цукристий) 
Rz (ризоманія) 

Cr (церкоспороз) 
Середні й пізні

Центральна і Західна 
Україна

ГІБРИДИ 
ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ

* Реєстрація очікується

ГІБРИДИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Класифікація гібридів цукрових буряків за двома характеристиками:

Тип гібрида
 
N  —  урожайний

NZ — урожайно-цукристий

Z  —  цукристий

Стійкість до хвороб 
та шкідників 

Rz — ризоманія

Cr  — церкоспороз

Rt  — ризоктоніоз

Nt — нематоди

Ap — афаноміцетна гниль (коренеїд)
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Борута

N-тип, Rz-Cr 
Гібрид урожайного напряму.

N-тип, Rz-Cr  
Гібрид урожайного напряму.
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Виробниче ДЕМО. Житомирська обл., 2013 р.

СІЛЕНТА

 

95,0

100,0
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15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

ОСОБЛИВОСТІ

Вирізняється  дуже високим рівнем урожайності та 
інтенсивним стартовим ростом. Бестселер в порт-
фоліо компанії «Сингента» в 2010–2014 рр.

СТІЙКІСТЬ

Характеризується високою стійкістю до уражен-
ня церкоспорозом та ризоманією. Толерантний до 
рамуляріозу.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Призначений для середніх та пізніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу 
та Полісся.

ОСОБЛИВОСТІ

Характеризується високою врожайністю та підвище-
ним рівнем цукристості.

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до ризоманії. Толерантний до ураження цер-
коспорозом та борошнистою росою.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Призначений для середніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу 
та Полісся.

ГІБРИД ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ВРОЖАЮ

НОВИЙ РІВЕНЬ  
ПРОДУКТИВНОСТІ

Дрібноділянковий дослід, Вінницька обл.,  
ТОВ «Оратів Агробуд», 2014 р. Виробниче ДЕМО. Житомирська обл., 2013 р.
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НІ 0835

N-тип, Rz-Cr 
Гібрид урожайного напряму.

NZ-тип, Rz-Cr 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

НІ 0450
ВИСОКА ЕКОЛОГІЧНА  

ПЛАСТИЧНІСТЬ
ГІБРИД, СТВОРЕНИЙ  
ДЛЯ ЦУКРОВАРІВ

ОСОБЛИВОСТІ

Класичний урожайний гібрид для отримання високо-
го врожаю коренеплодів з підвищеною цукристістю. 
Придатний для ранніх термінів сівби.

СТІЙКІСТЬ

Характеризується стійкістю до ураження церкоспо-
розом та ризоманією. Толерантний до рамуляріозу, 
стійкий до цвітушності.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Середні та пізні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування на всій території 
бурякосіяння.

ОСОБЛИВОСТІ

Посухостійкий. Вирізняється ідеальним співвідно-
шенням урожайності та цукристості. Характеризуєть-
ся високою технологічністю та якістю цукрового 
соку, тому втрати цукру в мелясі мінімальні.

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до ураження ризоманією та церкоспорозом. 
Слабо уражається коренеїдом.

СТРОКИ СІВБИ,  
ЗБИРАННЯ

Адаптований до ранніх строків посіву. Призначений 
для ранніх та середніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ВИРОЩУВАННЯ

Завдяки високій пластичності до різних ґрунтово-клі-
матичних умов придатний для вирощування в усіх 
бурякосійних регіонах України.
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Дрібноділянковий дослід, Хмельницька обл., 
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Хеліта

NZ-тип, Rz-Cr 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

NZ-тип, Rz-Cr 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

Олімпіада
МАКСИМАЛЬНИЙ УРОЖАЙ ЦУКРУ  

З ОДИНИЦІ ПЛОЩІ!
ОЛІМПІАДА — НОВИЙ ЕТАЛОН 
ПОСУХОСТІЙКОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ

Поєднує в собі надзвичайно високу урожайність та 
цукристість.

СТІЙКІСТЬ

Характеризується високою стійкістю до ураження 
ризоманією та рамуляріозом. Толерантний до ура-
ження церкоспорозом.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Призначений для ранніх та середніх строків збиран-
ня.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Придатний для вирощування в усіх бурякосійних 
регіонах України.

ОСОБЛИВОСТІ

Високопродуктивний інтенсивний гібрид з добре 
розвиненою листковою пластинкою. Має високий 
вміст цукру. Відмінно реалізує свої переваги в умо-
вах дефіциту вологи в ґрунті та високих температур 
повітря.

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до ураження ризоманією та церкоспорозом.

СТРОКИ СІВБИ,  
ЗБИРАННЯ

Непридатний для ранніх строків сівби. Призначений 
для середніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ВИРОЩУВАННЯ

Незважаючи на високу адаптованість до посушливих 
умов вирощування, гібрид чудово зарекомендував 
себе і в умовах із достатнім рівнем зволоження.
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Волга

NZ-тип, Rz-Cr-Rt-Ap 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

Z-тип, Rz-Cr-Rt 
Гібрид цукристого напряму.

Газета
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ЛИСТКОВИХ 

ХВОРОБ ТА КОРЕНЕЇДА
ПОТРІЙНА СТІЙКІСТЬ — НАДІЙНИЙ 
ЗАХИСТ ВІД ЛИСТКОВИХ ХВОРОБ

ОСОБЛИВОСТІ

Вирізняється високою цукристістю та покращеним 
рівнем урожайності. 

СТІЙКІСТЬ

Характеризується високою стійкістю до ураження 
ризоманією, церкоспорозом та коренеїдом. Унікаль-
ною особливістю гібриду Волга є стійкість до ризок-
тоніозу. 

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Найкращий для середніх та пізніх строків сівби. При-
значений для ранніх та середніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу 
та Полісся, а також в районах із високим ризиком 
ураження ризоктоніозом*.

ОСОБЛИВОСТІ

Характеризується відмінною лежкістю у кагатах.

СТІЙКІСТЬ

Вирізняється  унікальним поєднанням високої 
стійкості до таких трьох хвороб, як церкоспороз, 
ризоманія та ризоктонія.

СТРОКИ СІВБИ,  
ЗБИРАННЯ

Найкращий для середніх та пізніх строків сівби. Для 
пізнього збирання. Характеризується інтенсивним 
зеленим забарвленням листків до пізньої осені, тому 
ідеально підходить для пізніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу 
та Полісся, а також в районах із високим ризиком 
ураження ризоктоніозом*.
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Виробниче ДЕМО. Агро ЛВ Лімітед, Львівська обл., 2012 р.

*  Вирощування генетично стійких гібридів є найбільш ефективним  
елементом системи захисту від ризоктоніозу.

*  Вирощування генетично стійких гібридів є найбільш ефективним  
елементом системи захисту від ризоктоніозу.

Виробниче ДЕМО.  
Агро ЛВ Лімітед, Львівська обл., 2012 р.

Цукристість, %

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а

Результати ДЕМО. ПСП Сокільча Житомирська 
обл., Попільнянський р-н, 2012 р.

Цукристість (%)

У
рож

айність (т/га)



22 23Технології вирощування цукрових буряківТехнології вирощування цукрових буряків

NZ-тип, Rz-Cr-Nt 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

Аттак
ЖОДНОГО ШАНСУ ДЛЯ 

НЕМАТОД

ОСОБЛИВОСТІ

Високопродуктивний гібрид інтенсивного типу. 
Формує високу урожайність та цукристість в умовах 
сильного та середнього зараження нематодами. 
Добре реагує на ранні строки сівби. 

СТІЙКІСТЬ

Характеризується толерантністю до ураження не-
матодами, рамуляріозом та середньою стійкістю до 
церкоспорозу.

СТРОКИ СІВБИ,  
ЗБИРАННЯ

Середні та пізні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується для вирощування в зонах ураження 
нематодами. Добре розкриває потенціал продуктив-
ності в умовах достатнього зволоження.
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Дрібноділянковий дослід,  
Білоцерківська дослідна станція, 2012 р.

Цукристість (%)

У
рож

айність (т/га)

Аттак

NZ-тип, Rz 
Гібрид урожайно-цукристого напряму.

Окка*
ГІБРИД ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

ОСОБЛИВОСТІ

Характеризується високою урожайністю та цукри-
стістю при вирощуванні за інтенсивними техноло-
гіями. Добре реагує на внесення підвищених норм 
мінеральних добрив, інтенсивно накопичує цукор за 
умови якісного захисту від листкових хвороб.  Коре-
неплоди відзначаються високою лежкістю та придат-
ністю для довготривалого зберігання.

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до ризоманії та ураження кагатною гниллю.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Ранні та середні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Екологічно пластичний гібрид, придатний для виро-
щування в усіх регіонах бурякосіяння.

95 97 99 101 103 105
95

98

101

104

107

110

Дрібноділянковий дослід, Вінницька обл., 2013 р.
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Технологія Energ’Hill® — успішне рішення, 
що дозволяє зменшити ризики знищення 
посівів за умови:

- більш континентального клімату;
- ранніх або пізніх термінів сівби;
- неоптимальних попередників.

У
рож

айність (т/га)

Дрібноділянковий дослід, Вінницька обл., 2013 р.

*  Реєстрація очікується.

НОВИНКАНОВИНКА
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СИ Бадія

NZ-тип, Rz-Сr 
Гібрид урожайно-цукристого напряму

ВІДМІННА  
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ

Класичний гібрид урожайно-цукристого типу, за-
безпечує високий збір цукру завдяки ідеальному 
поєднанню високої урожайності та цукристості.  А 
завдяки високій технологічній якості сировини даний 
гібрид характеризується низькими втратами цукру 
при переробці.

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до ризоманії та церкоспорозу.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ

Середні та пізні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Для умов Центральної та Західної України.

Технологія Energ’Hill® — успішне рішення, 
що дозволяє зменшити ризики знищення 
посівів за умови:

- більш континентального клімату;
- ранніх або пізніх термінів сівби;
- неоптимальних попередників.

 

80,0

85,0

90,0

95,0

18,5 19,0 19,5

Дрібноділянковий дослід, Білоцерківська  
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СИ Бадія

Окка*

*  Реєстрація очікується.

ДОВІДКА. ENERG’HILL®

ІННОВАЦІЙНА 
ТЕХНОЛОГІЯ 
АКТИВАЦІЇ 
НАСІННЯ, ЩО 
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 
ДЛЯ НОВІТНІХ 
ГІБРИДІВ КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА».
 
Перевага Energ’Hill® полягає у сут-
тєвому збільшенні цінності насіння 
і реалізації генетичного потенціалу 
гібридів завдяки активації росто-
вих процесів. Для відбору насін-
ня використовується спеціально 
створене обладнання САТ-scan. 
Завдяки цьому здійснюється клю-
човий аналіз, під час якого за допо-
могою рентген-проміння скануєть-
ся внутрішня структура клубочка 
і насінини, що дозволяє отримати 
об’ємне зображення зразка. Вну-
трішня будова насінин різної якості 
має такий вигляд:

МІНІМАЛЬНА ПОВІТРЯНА КАМЕРА — НАЙКРАЩЕ НАСІННЯ.

Вільний простір, класи:

   0 % - пусте насіння

   0 % - вільний простір 3

   4 % - вільний простір 2

   96 % - вільний простір 1

НЕПРИДАТНЕ ДЛЯ  ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ.

Вільний простір, класи:

   0 % - пусте насіння

   3 % - вільний простір 3

   37 % - вільний простір 2

   60 % - вільний простір 1

СЕРЕДНЯ ПОВІТРЯНА КАМЕРА  — НАСІННЯ,  
ПРИДАТНЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Вільний простір, класи:

   0 % - пусте насіння

   3 % - вільний простір 3

   37 % - вільний простір 2

   60 % - вільний простір 1

*  Насіннєва технологія від «Сингента».

*
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На рівні клітини. Шляхом 
підбору різних режимів 

насичення вологою і 
за різних температур 

скорочуєтся і вирівнюється 
час спокою. За допомогою 

технології активації (priming) 
долається природна 

різноякісність насіння 
щодо часу проходження 

фази від глибокого сну до 
пробудження.

Базуючись на результатах сканування, проводить-
ся точне налаштування гравітаційного столу, яке в 
подальшому використовується для кожної окремої 
партії на насіннєвому заводі.

Далі відбувається активація насіння (priming). Це ком-
плекс численних прийомів, які здійснюються на трьох 
рівнях, а саме на рівні клітини, насінини та проростка.

У кінцевому підсумку з кожної насінини отримуємо одну 
здорову рослину, насіння проростає швидше і одночас-
но, проростки не потерпають від стресів, рослини в 
полі інтенсивніше формують листову поверхню, краще 
використовують найкорисніше весняне тепло і світло. 
Завдяки цьому зменшується конкуренція рослин, вирів-
нюється висота розміщення кореневої шийки, забезпе-
чується висока кінцева густота останніх.

При високому насиченні цукровими буряками 
сівозміни доводиться сіяти далеко не по кращих по-
передниках, а при великих об’ємах посівної важко 
дотриматися оптимально стислих термінів сівби, до-
водиться ризикувати і сіяти в надранній період або в 
більш пізній час. Тому часто стоїть питання простого 
виживання рослин. Вибір Energ’Hill® зменшує ризики 
знищення посівів.

Лідери буряківництва гідно оцінили переваги нової тех-
нології Energ’Hill® і дедалі частіше роблять свій вибір на 
користь активованого насіння компанії «Сингента».

Технологія Energ’Hill® — успішне рішення, 
що дозволяє зменшити ризики знищення 
посівів за умови:

- більш континентального клімату;
- ранніх або пізніх термінів сівби;
- неоптимальних попередників.

На рівні насінини. Шляхом спеціального шліфування стираєть-
ся плодова  оболонка, потім насіння старанно промивається. 

Проведення цих двох процедур забезпечує видалення природ-
них інгібіторів росту рослин. Також важливо, що шлях проход-

ження вологи до насінини скорочується до мінімуму.

На рівні проростка. З метою його 
захисту наноситься спеціальний 
додатковий шар дражувальної 
маси, яка за надмірного 
зволоження зберігає запаси кисню 
або затримує вологу за умови 
різкого її зменшення, як це буває 
наприкінці посівної кампанії.
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ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

Цукровий буряк дуже вимоглива до попередників 
культура. Причому великий вплив на врожайність 
коренеплодів мають не тільки попередники, а й 
культури, що вирощуються перед попередниками. 
Раціональне розміщення цукрового буряку у сіво-
зміні — основа підвищення продуктивності культур 
сівозміни (В. Ф. Зубенко. Свекловодство. Проблемы 
интенсификации и ресурсосбережения, 2005).

Найвищі врожаї коренеплодів у районах достатнього 
зволоження збирають, коли розміщують їх після ози-
мої пшениці в ланці з багаторічними бобовими тра-
вами одного року використання. Багаторічні бобові 
трави збагачують ґрунт азотом, органічною речови-
ною, підвищують його родючість, сприяють очищен-
ню полів від бур’янів. На посівах озимої пшениці є 
можливість за допомогою гербіцидів другий рік по-
спіль тримати поле чистим від бур’янів.

У районах нестійкого зволоження найбільші врожаї 
цукрового буряку одержують у ланці зайнятий пар — 
озима пшениця — цукровий буряк. Продовження 
строків використання багаторічних трав більше одно-
го року зменшує врожай озимої пшениці на 2–3 ц/га, 
цукрового буряку — на 20–25 ц/га та призводить до 
скорочення площі зернових і до зменшення продук-
тивності сівозміни. Небажаним попередником є ози-
ма пшениця, що висівається після кукурудзи на силос, 
бо вона різко знижує врожай пшениці (5–15 ц/га), а на 
наступний рік і цукрового буряку (40–80 ц/га).

У районах недостатнього зволоження цукровий  
буряк треба розміщувати насамперед після ози-
мої пшениці у ланці з чорним, удобреним гноєм, 
паром. Зменшується врожайність коренеплодів, 
коли їх розміщують після озимої пшениці, якій  
передувала озима пшениця чи інші стерньові  
попередники.

У районах достатнього зволоження і при зрошенні 
у просапній сівозміні допускається насичення бу-
ряком до 25 %, а в районах нестійкого і недостат-
нього зволоження — до 20 %.

Повторні посіви буряку на одному і тому ж полі 
спричинюють «буряковтому» ґрунту, що обу-
мовлюється нагромадженням шкідників, хво-
роб (нематоди, попелиці, гнилі, церкоспороз,  
пероноспороз та ін.). Беззмінне, монокультурне,  
вирощування призводить до зниження врожай-
ності й цукристості навіть при внесенні гною і за 
повного мінерального удобрення. У сівозміні цу-
кровий буряк можна вирощувати на тому ж полі 
не раніше як на 4-й рік. При зараженні ґрунту 
нематодою — через 5 років, а при сильному за-
раженні — аж через 6–7 років. Цукровий буряк  
добрий попередник для ярих зернових, зерно-
бобових. На рано зібраних площах у зоні достат-
нього зволоження в останні роки після нього роз-
міщують озиму пшеницю.

У цьому розділі подано загальноприйняті технологічні аспекти 
вирощування цукрових буряків. Кожне господарство має свій 
власний досвід, свою техніку й свої особливості. Мета цієї брошу-
ри — надати читачеві узагальнені дані щодо  таких технологічних 
умов вирощування цукрових буряків

ПОПЕРЕДНИКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 



30 31Технології вирощування цукрових буряківТехнології вирощування цукрових буряків

Цукровий буряк формує основну частину врожаю 
в ґрунті та є вимогливим до стану орного гори-
зонту. Тому своєчасний і якісний обробіток ґрунту 
має надзвичайно велике значення для формуван-
ня високого врожаю коренеплодів. Важливо якіс-
но заробити рослинні рештки, солому, внесені до-
брива. Найбільш поширені два способи основного 
обробітку ґрунту — поліпшений і напівпаровий.

Поліпшений обробіток передбачає дворазове 
лущіння стерні. Перше проводять дисковими лу-
щильниками (ЛДГ-10) в два сліди під кутом 30–45° 
на глибину 5–6 см. Якщо солома використовуєть-
ся як органічне добриво та при пересиханні ґрун-
ту, краще застосовувати для першого лущіння 
важкі дискові борони (БДТ-3, БДТ-7, БДВ-6). За 
рахунок цього прискорюється розкладання соло-
ми, зменшується випаровування вологи, провоку-
ється проростання насіння бур’янів, знищуються 
або пригнічуються вегетуючі бур’яни.

Через 10–12 днів після першого проводять дру-
ге лущіння лемішними лущильниками (ППЛ-5-25,  
ППЛ-10-25) на глибину 12–14 см в агрегаті з важ-
кими боронами (Роїк М. В. Буряки, 2001). При 
появі бур’янів після лущіння їх знищують по-
верхневим обробітком за допомогою борону-
вання, культивації та ін. Після внесення органіч-
них і мінеральних (фосфорних і калійних) добрив 
проводять зяблеву оранку на глибину 28–32 см 
наприкінці вересня — на початку жовтня плу-
гами ПЛН-5-35 і ПЛП-6-35. Для поліпшення яко-
сті зяблевого обробітку краще використовува-
ти двоярусні плуги ПЯ-3-35; ПНЯ-4-40, ПН-4-40 
(за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua).

Цукровий буряк дуже негативно реагує на весно- 
оранку. Ґрунт ні в якому разі не можна орати, якщо 
він перезволожений. При цьому утворюється плуж-
на підошва, ґрунт запливає, ущільнюється і рослини 
можуть поглинати поживні речовини і вологу тільки 
з орного шару. Коренева система майже не засвоює 
їх з підорного шару. На важких ґрунтах орний шар 
поглиблюють за допомогою ґрунтопоглиблювачів на 
37–40 см. Поліпшений спосіб обробітку ґрунту най-
більш ефективний у районах нестійкого та недостат-
нього зволоження.

Напівпаровий обробіток ґрунту рекомендується 
застосовувати у районах достатнього зволожен-
ня з вищою забур’яненістю полів. Він складається 
з лущіння стерні на глибину 5–6 см дисковими лу-
щильниками в 2 сліди. Після внесення органічних і 
мінеральних добрив поле орють на глибину 28–32 см 
плугами з передплужниками в агрегаті з важкими 
боронами (БЗТС-1,0), а в посушливих умовах — з 
котками ЗККШ-6, не пізніше першої декади серпня.

Весняний обробіток ґрунту. Якщо поле добре вирівняне 
восени, то навесні перший обробіток, як тільки посірі-
ють гребені, розпочинають важкими боронами (БЗТС-
1,0). Ґрунт у цей період добре розсипається, тривалість 
такого стану 2–3 дні. Важливо перший обробіток прове-
сти вчасно. Передчасне розпушування призводить до 
залипання робочих органів ґрунтообробних знарядь, 
замазування поверхні ріллі, а запізніле спричинює заси-
хання ґрунту і утворення великих грудок. Якісніше ґрунт 
розпушується при комплектуванні зчіпок СП-16, С-18 
тощо в першому ряді важкими боронами БЗТС-1,0, а в 
другому — посівними боронами ЗБП-0,6А. Якщо поле 
невирівняне, то для якісного розпушення використо-
вують два агрегати: перший укомплектований послі-
довно двома рядами важких і посівних борін; другий —  
шлейф-боронами ШБ-2,5 в першому ряді й посівними 
боронами ЗБП-0,6А в другому. Обидва агрегати при 
мінімальному розриві в часі працюють під гострим ку-
том до напрямку оранки. Якщо оранка неякісна — після 
закриття вологи важкими боронами поле вирівнюють 
культиваторами КПС-4, АРВ-8,1.

Такий весняний обробіток запобігає втратам воло-
ги, вирівнює і розпушує поверхню ґрунту на глибину  
2–4 см, ущільнює насіннєве ложе на оптимальну гли-
бину (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua).  
При цьому вирівняність поверхні поля має бути  
такою, щоб при накладанні триметрової рейки між 
нею і поверхнею ґрунту не було западин більших  
ніж 3 см.

Метою обробітку ґрунту є розпушення зони загор-
тання насіння і збереження сформованої за зиму 
структури орного шару. Верхній шар ґрунту розпу-
шують на глибину 2–4 см, більше коливання глиби-
ни недопустиме. Насіннєве ложе має бути твердим і 
забезпечувати капілярне підняття вологи до насіння.

Передпосівний обробіток ґрунту і сівба — це єдиний 
технологічний комплекс. Розрив у часі між ними має 
бути мінімальним — не більше ніж півгодини. Якщо 
сіяти пізніше, верхній шар ґрунту пересихає, що різ-
ко зменшує польову схожість насіння.

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ПІД ЦУКРОВІ БУРЯКИ 

ВЕСНЯНИЙ ТА ПЕРЕДПОСІВНИЙ ОБРОБІТКИ 
ҐРУНТУ ПІД ЦУКРОВІ БУРЯКИ

При забур’яненні кореневищними бур’янами  
(пирій, гострець, свинорий) спочатку лущать  
лемішними знаряддями на глибину 12–14 см, щоб 
вивернути кореневища бур’янів на поверхню, пі-
зніше їх розрізають дисковими лущильниками, 
якими обробляють у 2–3 сліди. Оранку проводять 
при відростанні бур’янів. У міру того як будуть 
з’являтися сходи бур’янів, виоране поле ще де-
кілька разів слід обробити боронами або культи-
ваторами для знищення нових хвиль пророслих 

бур’янів. У другій половині жовтня поле необхідно 
розпушити на глибину 16–20 см плугами без по-
лиць або плоскорізами. Одночасно можна вноси-
ти аміачну воду. Напівпаровий обробіток зменшує 
забур’яненість на 30–50 %, збільшує запаси во-
логи в ґрунті на 20–30 мм. Пізно восени важливо 
провести щілювання на глибину 45–50 см за допо-
могою щілювача ЩП-3-70. При пізній оранці насін-
ня бур’янів не встигає прорости і дає сходи тільки 
навесні, забур’янюючи посіви буряку. 

Обробіток ґрунту плугом.
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Сучасні ґрунтообробні знаряддя дозволяють підго-
тувати ґрунт для сівби цукрового буряку за 1–2 про- 
ходи. Передпосівний обробіток за допомогою  
«Європак 6000», Компактора, Комбінатора ЛК-4, 
«Унімат», Україна-АПБ-6, АРВ-8,1-0,2 запобігає пе-
реущільненню ґрунту, що спричинюється багатора-
зовими проходами однофункціональних агрегатів. 
Комбіновані агрегати за один прохід виконують по-
над чотири операції, а саме: вирівнювання, подріб-
нення грудок, розпушення, ущільнення насіннєвого 
ложа. При настанні фізичної стиглості ґрунту поле до 
сівби цукрового буряку можна підготувати за один 
прохід. Це є важливим елементом енергозбережен-
ня і передумовою високоякісної сівби. 

Головними помилками при передпосівному об-
робітку ґрунту є надто ранній початок робіт при 
ще сирому ґрунті, надмірна кількість робочих 
проходів через те, що окремі операції не по-
єднуються в одному агрегаті, велика робоча 
швидкість агрегатів, глибоке передпосівне роз-
пушування. Передпосівний обробіток ґрунту про-
водять під невеликим кутом до напрямку сівби. 
Небажано використовувати для передпосівного 
обробітку ґрунту просапні культиватори КПС-4; 
КПГ-4. Це призводить до нерівномірності обро-
бітку ґрунту, збільшення втрат вологи, значної 
гребенястості поверхні ґрунту, а в результаті —  
до значного зниження польової схожості насіння. 

Азот (N) серед елементів живлення має найбільший 
вплив на формування врожайності коренеплодів, а 
джерелом азоту для цукрового буряку з ґрунту є 
його аміачні, нітратні та амідні форми. Зі збільшен-
ням норми азотних добрив підвищується врожай-
ність коренеплодів, але зменшується вміст цукру і 
відбувається значне нагромадження амідного азоту.

При азотному голодуванні рослини відстають у рості, 
листки набувають світло-зеленого, хлоротичного, 
кольору (хлороз), а сім’ядолі стають жовтими. Нижні 
листки відмирають навіть при достатньому забезпе-
ченні вологою.

Фосфор (P) сприяє процесам фотосинтезу. Вико-
ристовується рослинами з ґрунту в основному у 
формі вищого окислу Р2О5 іону ортофосфорної кис-
лоти. Для фосфору дуже важливе значення має до-
бре змішування з орним шаром, оскільки він у ґрунті 
майже нерухомий.

Фосфорне голодування частіше буває в молодому 
віці. Ріст сходів сповільнюється, жовтіють сім’ядолі. 
Рослини надмірно засвоюють азот. Листки жовтіють, 
жилки стають коричневими.

Калій (K) регулює фотосинтетичну активність рос-
лин, підвищує гідрофільність та водоутримуючу 
здатність, стійкість листків до захворювань.

При калійному голодуванні краї листків стають 
зморщеними, жовто-коричневими, на них з’яв-
ляються темно-бурі плями. Інша назва хвороби — 
краєлистий некроз. При подальшому розвитку пля-
ми з’являються в центрі листка, на черешках і весь 
листок відмирає.

Кальцій (Ca) на противагу калію і натрію знижує 
гідрофільність і зменшує кількість води в ткани-
нах. Кальцієве голодування проявляється у другій 
половині вегетації у вигляді зморщених пластинок 
старих листків. На кінцях листків видно опіки, в 
центрі — хлороз і некроз.

Магній (Mg)  входить до складу хлорофілу, активі-
зує діяльність ферментів, сприяє нагромадженню 
цукру. Магнієве голодування спричинює скручу-
вання листків у фазі 2–3 пар листків, а потім їх не-
кроз по краях. Потреби магнію і натрію задоволь-
няються мінеральними добривами, де ці елементи 
містяться як домішки. 

Сірка (S) входить до складу деяких амінокислот і 
білків, впливає на азотне живлення.

Цукровий буряк має велику потребу в натрії (Na). 
За його нестачі в рядки вносять натрієву селітру. 

ВАЖЛИВІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
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Решту під час сівби в рядки. Азотні добрива, що 
легко вимиваються, вносять перед весняним об-
робітком ґрунту (70–90 %) за 10–14 днів до сівби, а 
решту у підживлення. Найкраще азот для піджив-
лення внести у фазі 4 пар листків, але не пізніше  
ніж 6 пар справжніх листків. Орієнтовні норми  
внесення мінеральних добрив залежно від зони  
вирощування і величини врожаю подано в табл. 4.  
Найкраще співвідношення елементів живлення  
N : P : K = 1 : 1 : 1. Надмірна доза азоту збільшує  
вміст амідного азоту в коренеплодах, знижує  
цукристість і вихід цукру (за даними інтернет-сайту 
agroscience.com.ua).

Для одержання високих урожаїв (понад 500 ц/га) 
без органічних добрив норми внесення мінеральних 
добрив необхідно збільшувати до N200–250 Р160–180 

К200–220.

Цукровий буряк дуже реагує на кислотність ґрунту 
і вимагає нейтральної реакції. З фосфорних добрив 
під цукровий буряк використовують суперфосфат, 
з калійних — калійну сіль, хлористий калій, калімаг-
незію. Рослини добре реагують на внесення каїніту, 
в якому багато мікроелементів.

 

Цукровий буряк дуже вимогливий до рівня удобрен-
ня. Він використовує значно більше елементів жив-
лення, ніж інші культури. На кожні 100 ц коренепло-
дів і відповідної кількості гички з ґрунту виноситься 
50–70 кг азоту, 10–20 кг фосфору, 60–80 кг калію, по 
10–20 кг магнію і кальцію, 5 кг сірки. Середня потре-
ба цукрового буряку в елементах живлення подана у 
табл. 3 (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua).

Найефективніше вносити мінеральні добрива одно-
часно з органічними. Останні підвищують ефектив-
ність мінеральних добрив, поліпшують технологічні 
якості коренеплодів. Органічні добрива покращують 
структуру ґрунту, збільшують вміст елементів жив-
лення, сприяють активній життєдіяльності ґрунтових 
мікроорганізмів, поліпшують водний і повітряний ре-
жими ґрунту. У підзоні недостатнього зволоження в 

ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ ПІД ЦУКРОВИЙ БУРЯК 

Назва елемента

Рівень урожайності, 
ц/га

400 500 600

Азот, N, кг/га 200 250 300

Фосфор, Р, кг/га 60 75 90

Калій, К, кг/га 240 300 360

Магній, Mg, кг/га 60 75 90

Кальцій, Са, кг/га 60 75 90

Марганець, Мn г/га 240 300 360

Бор, В, г/га 215 270 325

Цинк, Zn, г/га 145 180 220

Залізо, Fe, г/га 135 170 200

Мідь, Сu, г/га 90 110 130

Молібден, Мо, г/га 6 7 8

ланці сівозміна з зайнятим паром гній рекомендуєть-
ся вносити під попередник цукрового буряку, напри-
клад озиму пшеницю, в нормах 20–30 т/га, а в ланках 
з багаторічними травами та горохом — безпосеред-
ньо під цукрові буряки по 30–40 т/га. У районах до-
статнього і нестійкого зволоження для вирощуван-
ня 450–500 ц/га і більше норму гною збільшують до 
40–50 т/га і вносять його безпосередньо під буряк 
незалежно від місця цієї культури у сівозміні. Цу-
кровий буряк у цій зоні першочергова культура для 
внесення органічних добрив. Вносять підстилковий 
і рідкий гній перед оранкою без розриву між розки-
данням і приорюванням. Використання соломи як 
добрива одночасно з гноєм дозволяє значно попов-
нити ґрунт органічними речовинами і сприяє процесу 
ґрунтоутворення.

Не рекомендується застосовувати органічні до-
брива навесні під передпосівний обробіток ґрунту 
та взимку по снігу. Внесення рідкого гною взим-
ку зменшує його ефективність вдвічі або зов-
сім не дає позитивних наслідків (Свекловодство, 
2005). При вирощуванні за інтенсивною техноло-
гією 90–95 % фосфорних і калійних добрив реко-
мендується вносити восени під оранку, оскільки ці 
види добрив дуже повільно переміщуються в ґрунті. 

Таблиця 3. Середня потреба в основних макро- 
і мікроелементах залежно від рівня врожайності

Показники Кількість добрив

Зона достатнього зволоження,  
урожайність — 500 ц/га

Мінеральні добрива, 
всього кг д. р./га,  
в т. ч. на ґрунтах:

420–530

чорноземи типові N120–150 P170 K130

темно-сірі лісові, 
чорноземи опідзолені

N140–170 P160 K200

сірі лісові N150–180 Р150 К240

Зона нестійкого зволоження,  
урожайність — 450 ц/га

Мінеральні добрива, 
всього кг д. р./га,  
в т. ч. на ґрунтах:

370–470

чорноземи типові N100–130 P150–60 K120

темно-сірі лісові, 
чорноземи опідзолені

N120–140 P130–140 K170–80

сірі лісові N140–160 P130 K160–180

Зона недостатнього зволоження,  
урожайність — 400 ц/га

Мінеральні добрива, 
всього кг д. р./га,  
в т. ч. на ґрунтах: 

310–410

чорноземи типові N80–110 P130–140 K100

Таблиця 4. Орієнтовні норми внесення  
мінеральних добрив 
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При вирощуванні цукрового буряку необхідно засто-
совувати борні, мідні, марганцеві, цинкові, молібде-
нові та кобальтові мікродобрива. Залізо та магній 
відіграють важливу роль у роботі хлорофілу рослин; 
марганець та молібден — в окислювальній системі 
фотосинтезу; цинк істотно впливає на обмінні реакції 
електронів; мідь має провідне значення для дихання 
та фотосинтезу (Свекловодство, 2005).

Для цукрового буряку найкритичнішим елементом є 
бор. З-поміж інших мікроелементів він найсуттєвіше 
впливає на врожайність та цукристість коренів, бе-
ручи активну участь у метаболізмі вуглеводів та син-
тезі матеріалу клітинних стінок. Нестача бору спри-
чинює сповільнення росту, скручування та в’янення 
листя. Класичним симптомом є суха гниль листя. 
Коренеплоди мають погану лежкість, уражуються 
кагатною гниллю. 

Мідні добрива застосовують на торфоболотних 
ґрунтах. На дерново-підзолистих, сірих лісових, лег-
ких піщаних їх вносять один раз на п’ять років. 

Цинкові добрива підвищують урожайність і цу-
кристість на чорноземах з невеликим вмістом цинку.  
У формі сірчанокислого цинку його застосовують 
для обробки насіння (50–70 г/т), вносять у рядки 
при сівбі та під час позакореневого підживлення 
(0,1 % розчин).

Молібденові добрива потребують рослини на ґрун-
тах з кислою реакцією, дерново-підзолистих, сірих 
лісових, чорноземах опідзолених та вилугуваних. 
Вносять тоді ж, як і цинкові, застосовуючи молібде-
новокислий амоній, молібдат натрію та відходи про-
мисловості. Для обробки використовують 25–50 г  
молібдену на 1 ц насіння, а при обприскуванні —  
0,1 % розчин молібденовокислого амонію.

Кобальтові мікродобрива ефективні на дерново- 
підзолистих, піщаних сірих лісових, чорноземах ви-
лугуваних та інших ґрунтах, що бідні на рухомий ко-
бальт. Застосовують його при обробці насіння (40–70 г 
кобальту на 100 кг насіння) та я позакореневих під-
живлень (0,1 % розчин сірчанокислого кобальту).  

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Для сучасних технологій використовують насіння з 
лабораторною схожістю не менше ніж 90 %, а одно-
ростковість має бути більше ніж 95 %. Зараз насіння 
продають не за масою, а за посівними одиницями. 
Одна посівна одиниця містить 100 000 насінин. При 
висіві на 1 га однієї посівної одиниці на 1 м2 припадає 
10 насінин, а на 1 м довжини рядка — 4–5 насінин. 
Висівають 1,2–1,8 посівних одиниць, а інколи і біль-
ше. У посушливих умовах або при низькій культурі 
землеробства не варто використовувати дражоване 
насіння, тут краще висівати «голе» насіння.

Для захисту молодого проростка від ґрунтових шкід-
ників і хвороб насіння обробляють протруйниками, 
які мають інсектицидну і фунгіцидну дії. Це екологіч-
но доцільний агрозахід, оскільки використовуються 
менші норми пестицидів, зберігається більше корис-
них ґрунтових організмів, порівняно з суцільним об-
робітком поля пестицидами чи внесенням гранулятів 
у рядки. Інформація щодо рекомендованих протруй-
ників компанії «Сингента» для захисту насіння цукро-
вих буряків надана в окремих розділах цієї брошури.

Способи сівби. Основний спосіб сівби — пунктир-
ний з шириною міжрядь 45 см. Дуже важливо до-
триматися прямолінійності сівби. Використовують 
сівалки ССТ-12Б, ССТ-12В, ССТ-18В, пневматичні 
сівалки точного висіву СТВТ-12, СУПК-12А, УПС-12, 
«Контур№ («Амацоне»), «Унісем» («Сікам»), «Мульти-
корн» («Кляйне»), «Оптіма ACCORD». 

Вони повинні забезпечити точне однозернове роз-
міщення насіння в рядку. Механічні сівалки забез-
печують точний висів при швидкості 4–6 км/год.,  
пневматичні — при 7–8 км/год. Весь комплекс машин 

у буряківництві розрахований на чітке дотримання 
відстані між рядками 45 см. Зміщення такої відстані 
призводить до вирізання рядків під час міжрядних 
розпушень і до втрат урожаю коренеплодів при зби-
ранні (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua). 
 
Глибина сівби. На високоокультурених полях за ви-
сокоякісної підготовки ґрунту і достатнього забезпе-
чення вологою глибина загортання насіння становить 
2–3 см. В умовах нестійкого і недостатнього зволо-
ження її збільшують до 3–4 см. Загортання насіння 
на глибину більше ніж 4 см призводить до зниження 
польової схожості. Насіння не проростає також при 
висіві в сухий і дуже розпушений шар ґрунту. Важ-
ливо висіяти насіння на ущільнене ложе з незруйно-
ваною капілярною системою. За таких умов навіть у 
суху погоду забезпечується доступ ґрунтової вологи 
до насіння. Розпушений верхній шар ґрунту має бути 
не дуже товстим (2–4 см), щоб крізь нього легко над-
ходив кисень з повітря і тепло. 

СІВБА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Посів цукрового буряку за допомогою сівалки «Оптіма».
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Польова схожість насіння при цьому досягає 70–90 % 
і більше. Відхилення від заданої глибини повинно 
бути не більше ніж на ±0,5 см. Це забезпечить ви-
соку якість збирання. Будуть відсутні коренеплоди, 
де гичка обрізана недостатньо або разом з гичкою 
відрізається значна частина головки коренеплоду.

При збільшенні швидкості руху посівного агрегату 
вище рекомендованої глибина загортання насіння 
зменшується, а рівномірність розподілу насіння по 
довжині рядка погіршується.

Норма висіву. Норму висіву встановлюють з ураху-
ванням погодних і ґрунтових умов, окультуреності по-
лів, посівних якостей насіння. Коли її визначають, треба 
врахувати, що різниця між польовою та лабораторною 
схожістю може становити 15–35 %. Крім того, до зми-
кання рядків втрачається 5–10 % весняних сходів. Для 
одержання високої врожайності на 1 га необхідно перед 
збиранням мати 90 000–110 000 рослин, або 4,5–5,5 рос-
лини на 1 м рядка (табл. 5). Рослини повинні рівномір-
но розміщуватися в рядку, орієнтовно через 16–20 см. 

Чим вища польова схожість і менший ризик нега-
тивних для сходів чинників, тим більшою повинна 
бути відстань між насінинами в рядку. При польо-
вій схожості понад 70 % насіння можна висівати 
на відстані 14–16 см в рядку. При цьому висіва-
ється 1,4–1,6 посівної одиниці. Відстань 17–18 см 
рекомендується тільки для кращих полів за схо-
жості 80 %. При цьому висівається орієнтовно 1,2– 
1,3 посівної одиниці.

Якщо відстань між насінинами менша ніж 14 см, 
дражоване насіння не використовують, бо воно 
дуже дороге. Верхньою межею кількості висія-
них дражованих насінин вважають 159 000 шт./га, 
або 1,59 посівної одиниці. Слід враховувати, що зі 
зниженням норми висіву насіння, а отже і густоти 
сходів, зменшуються можливості застосування ме-
ханізмів для догляду за посівами, насамперед для 
боротьби з бур’янами. Для знищення бур’янів вико-
ристовують переважно хімічний спосіб (розглянуто у 
відповідному розділі цієї брошури).

 

Таблиця 5. Густота стояння рослин (тис. шт.) і відстань між насінинами 
залежно від умов проростання (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua)

Умови 
проростання

Польова 
схожість

Відстань між насінинами в рядках, см

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Оптимум 100 171 159 148 139 131 123 117 111 106 101 97 93 89 85 82

Відмінні 90 154 143 133 125 118 111 105 100 95 91 87 83 80 77 74

Дуже 
сприятливі

80 137 127 118 111 104 99 93 89 85 81 77' 74 71 68 66

Сприятливі 70 120 111 104 99 91 86 82 78 74 71 68 65 62 60 58

Складні 60 102 95 89 86 78 74 70 67 63 61 58 56 53 51 49

Дуже складні 50 85 79 74 69 65 62 58 56 53 50 48 46 44 43 41

Якщо умови структури ґрунту і водного режиму не-
сприятливі, рекомендується висівати інкрустоване, 
«голе», насіння, а пізніше формувати густоту рослин 
механічним або ручним проріджуванням.

За низької польової схожості норма висіву збільшу-
ється, але вона не повинна перевищувати 300 000 клу- 
бочків на 1 га. Кожне поле засівають за 1–2 дні, що 
забезпечує одночасні сходи і можливість якісного 
обробітку під час догляду. Пересівають лише при 
зменшенні густоти стояння рослин до 40 тис./га на 
початку або 35 тис./га в середині травня. Пересіву в 
кінці травня треба уникати.

При визначенні строків сівби необхідно враховувати, 
що для проростання насіння потребує великої кіль-
кості води — 150–160 % від власної маси, а дражова-
не — до 200 %. Цукровий буряк має довгий вегета-
ційний період — 180–220 днів, що підвищує цінність 
ранніх строків сівби. Її починають з настанням фізич-
ної стиглості ґрунту за температури 5–6 °С на глибині 

8–10 см. Така температура характерна для першої 
декади квітня. Пізньої й сухої весни цукровий буряк 
сіють якомога раніше (одночасно з ранніми ярими 
зерновими культурами). Холодної й дощової вес-
ни сівбу проводять слідом за ранніми зерновими. 
Оптимальними строками сівби цукрового буряку є 
кінець березня — перша декада квітня (до 12 квіт-
ня). Залежно від метеорологічних умов календарні 
строки сівби буряку можуть наступати в кінці берез-
ня і закінчуватися не пізніше 25 квітня. Запізнення 
з сівбою на 1 день, порівняно з оптимальним стро-
ком, зменшує урожайність коренеплодів на 5–7 ц/га,  
а на 5–6 днів — на 21–71 ц/га.

Відкладання періоду збирання  не компенсує зазна-
чених втрат, тому орієнтація на пізніші строки сівби 
заради зменшення забур’яненості недоцільна, осо-
бливо при застосуванні гербіцидів. Переваги ранніх 
строків сівби значні. Сучасні сорти та гібриди харак-
теризуються високою стійкістю до цвітушності, тому 
остання вже не є перепоною для ранньої сівби.

Ґрунт при сівбі ущільнюється котками сівалки. Проте 
в деяких випадках поле додатково коткують. Це по-
трібно: коли ґрунт під час сівби був надто розпуше-
ний і після проходу сівалки утворилися жолобки; при 
грудочкуватій структурі ґрунту; при пізніх строках 
сівби в пересушений ґрунт. Але ефективне коткуван-
ня тільки тоді, коли його проводять слідом за сівбою.

При застосуванні гербіцидів поверхня ґрунту і 
міжряддя не розпушуються. За даними німецьких 
вчених, на добре структурованих ґрунтах при за-
стосуванні досходових і післясходових гербіцидів 

розпушення міжрядь не дає приросту врожаю. У Ні-
меччині в 1996 році хоча б одне розпушення міжрядь 
проводили лише на 19 % посівної площі цукрового 
буряку. При механічному обробітку руйнується плів-
ка внесених гербіцидів на поверхні ґрунту і проро-
стає нова хвиля насіння бур’янів. Оскільки метою 
даної брошури є пояснення особливостей захисту 
цукрового буряку хімічним способом та обґрунто-
ваний вибір гібридів компанії «Сингента», більш роз-
ширену інформацію щодо вибору таких гібридів та 
особливостей догляду за посівами ви знайдете у від-
повідних розділах.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
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Наростання маси коренеплодів і підвищення цукри-
стості триває у вересні, жовтні й за теплої погоди, на-
віть у листопаді. Раннє збирання зменшує вихід цукру 
з гектара, пізнє пов’язане з втратами врожаю внаслі-
док несприятливих погодних умов — тривалі дощі, сніг, 
морози. У вересні врожайність зростає на 15–30 %, 
цукристість — на 1,4–1,8 %. Строки збирання коре-
неплодів необхідно встановлювати залежно від пло-
щі, забезпечення механізмами з таким розрахунком, 
щоб збиральні роботи завершити до кінця жовт-
ня (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua). 
 
Збирають буряк комплексом шестирядних машин роз-
дільного збирання, а саме: причіпною гичкозбиральною 
БМ-6А; МБП-6 та самохідною коренезбиральною КС-6; 
РКС-6; РКМ-6. Вантажать буряки з кагатів навантажу-
вачами СНТ-2ДБ або СПС-4,2А. В останні роки вико-
ристовуються зарубіжні комбайни «Холмер» (Німеччина),  
«Плойжер» (Голландія), «Лектра Моро», «Верват» (Франція).

Зрізують верхню частину коренеплоду з череш-
ками гички. Якщо зрізується 1 см шийки корене-
плоду — втрати урожаю становлять 5–7 %, а при 
зрізанні 3 см зростають до 20–27 %. Рівномірно 
зрізати гичку можна лише на добре вирівняному 
перед сівбою ґрунті, за умови загортання насін-
ня на одну і ту ж глибину, рівномірного стояння 
рослин в рядку. Викопувальні робочі органи ко-
ренезбиральних машин не повинні пошкоджувати 
коренеплоди. Обламування хвостиків у корене-
плодів також призводить до втрат урожаю. Якщо 
в ґрунті залишилися хвостики довжиною 3,5 см —  
втрачається 5–6 % урожаю, при довжині 5 см 
втрати зростають до 10–12 %. Гичку використо-
вують як зелений корм для годівлі худоби, си-
лосують або розстеляють на полі як сидеральне 
добриво. Коренеплоди в день збирання вивозять 
на бурякоприймальні пункти, щоб не допускати їх 
висихання в полі. 

ЗБИРАННЯ  ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ГОЛОВНІ БУР’ЯНИ — ЗАСМІЧУВАЧІ 
ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
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Забур’янення посівів сільськогосподарських куль-
тур, зокрема цукрового буряку, навіть в одній 
ґрунтово-кліматичній зоні, має свою специфіку. Ці 
особливості пов’язані насамперед з особливими 
умовами,  що створюються в посівах різних культур, 
початком і тривалістю їх вегетації, структурою потен-
ційного засмічення ґрунту, насінням бур’янів та орга-
нами вегетативного розмноження. Істотне значення 
для проростання  насіння бур’янів, особливо одно-
річних видів, має також температурний режим ґрун-
ту, величина добових змін температури, рівень кис-
лотності ґрунтового розчину та ін. (Федоренко В. П.  
та ін. Вирощування та захист цукрових буряків, 2006). 
Насіння бур’янів, що лежить на глибині орного шару 
ґрунту, починає проростати лише тоді, коли буде  
переміщено у верхній його шар. Звичайно, на процес 
проростання насіння багатьох видів бур’янів впливає 
світло,  але у більшості видів реакція насіння на світло 
 у цей період  досить індиферентна.

На здатність насіння бур’янів до проростання впли-
ває також температурний режим ґрунту, адже він 
регулює активність дії ферментів і всього комплексу 
обмінних процесів та інтенсивність дихання в насінні. 
У різних видів бур’янів мінімальна порогова темпе-
ратура проростання своя. Саме ця особливість і ви-
значає, до якої біологічної групи бур’янів належить 
той чи інший вид. Наприклад, насіння редьки дикої 
здатне проростати за +2–4 ºС, підмаренника чіпко-
го — +1–2 ºС, а пасльону чорного — за +10–12 ºС. 
Відповідно навіть на полі, вільному від культурних 
рослин, насіння перших двох видів бур’янів здат-
не прорости рано навесні, а пасльону — не раніше 
першої декади травня, коли ґрунт буде прогрітим.  

У проміжку між ними ще є багато видів, що належать 
до ярих бур’янів. Серед них найпоширеніші такі: ло-
бода біла, лобода гібридна, лобода багатонасінна, 
гірчак розлогий, березкоподібний, рутка лікарська 
та ін. Мінімальна температура для проростання їх на-
сіння становить 5–8 ºС.

У багатьох видів бур’янів розтягнутий період проро-
стання насіння. Хоч у них є певні сезонні максимуми 
проростання, вони здатні й дають сходи протягом 
майже всього вегетаційного періоду. До таких рос-
лин можна віднести: лободу білу, лободу гібридну, 
лободу багатонасінну, паслін чорний, лутигу розло-
гу, шпергель звичайний, щирицю звичайну, щирицю 
білу, щирицю жминдовидну, блекоту чорну, мишій 
сизий, петрушку собачу, елевзину індійську та ін. Їх 
практично неможливо повністю знищити на посівах 
за короткий час, навіть  за дуже ефективних захо-
дів.  Великі запаси насіння в ґрунті й розтягнутість  
періоду проростання завжди дають шанс частині рос-
лин бур’янів уникнути знищення і поповнити в ґрунті  
запаси свого насіння (Федоренко В. П. та ін. Вирощу-
вання та захист цукрових буряків, 2006). На структуру 
сходів бур’янів у посівах впливає і погода, особливо 
в останню декаду квітня — перші дві декади травня. 
Якщо погода в цей період була дощовою і відносно 
прохолодною, то найбільш активно проростають ярі 
дводольні види бур’янів: лобода біла, редька дика, 
талабан польовий, хрінниця крупкоподібна, гірчи-
ця польова,  гірчак почечуйний та ін. Якщо ж у цей  
період сухо та тепло, то масово дають сходи куряче 
просо, щириця звичайна, мишій сизий, гірчак розло-
гий, гірчак березкоподібний, паслін чорний та інші 
теплолюбні бур’яни.

ГОЛОВНІ БУР’ЯНИ — ЗАСМІЧУВАЧІ ПОСІВІВ 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

На масовість появи певних видів бур’янів впливає 
і реакція ґрунтового розчину. Наприклад, різке 
зменшення обсягів вапнування, випадання кислих 
дощів і внесення фізіологічно кислих добрив при-
зводять до масової появи в посівах озимої пшениці 
такого злісного бур’яну, як метлюг звичайний. При 
нейтральній реакції ґрунтового розчину цей вид не-
безпеки не становить. Він присутній як вид на по-
сівах, але істотної шкоди не завдає. Підкислення 
ґрунту і дефіцит сполук Ca  призводять до значного 
зростання щільності й рівня шкодочинності. Одни-
ми з найефективніших заходів захисту від метлю-
га звичайного є гербіциди, оранка та вапнування  
ґрунту на полях.

Бур’яни в посівах цукрових буряків є найбільш 
шкідливими організмами у зв’язку з їх високою 
конкурентоздатністю у боротьбі за поживні речо-
вини, воду і світло. За відсутності належних захо-
дів проти них можуть бути зведені нанівець зусил-
ля буряківників щодо отримання певного врожаю. 
Слід пам’ятати про надзвичайно великі запаси на-
сіння бур’янів в орному шарі, що сягають кількох 
мільярдів штук на гектар. Окрім того, бур’яни здатні 
проростати за різних температурних умов з різної 
глибини, впродовж усього вегетаційного періоду, 
що значно ускладнює їх контроль. На забур’янених 
посівах цукрових буряків впродовж вегетації уро-
жайність знижується на 48 % порівняно з чистими. 
Завдаючи прямої шкоди посівам, бур’яни протягом 
вегетації є ще й джерелом інфекції вірусних хвороб 
(жовтяниці, мозаїки) та кормовою базою у ланці 
трофічних зв’язків ряду шкідників. Отже, для отри-
мання високих та стабільних урожаїв коренеплодів 
і насіння цукрових буряків захист від бур’янів є над-
звичайно важливим елементом технології вирощу-
вання культури і має проводитися не лише в посівах 
цієї культури, а й на всіх полях бурякової сівозміни.

За перших 80 днів від часу появи сходів у посівах 
просапних (найбільш незахищених й чутливих до 
негативного впливу присутності бур’янів) культур 
комплекс бур’янів у зоні нестійкого зволоження 
за відсутності необхідного рівня захисту посівів 
здатний поглинати з ґрунту легкодоступні фор-
ми мінерального живлення: азоту — 160–200 кг/
га; фосфору — 55–90 кг/га; калію — 170–250 кг/га. 
За відсутності заходів захисту від бур’янів вони 
здатні до зазначеного терміну (30–50 днів) не лише 
обігнати культурні рослини за висотою та  заті-
нити їх, а й незворотньо знизити продуктивність 
посівів. Величина зниження істотно залежить від 
періоду спільної вегетації бур’янів та цукрових бу-
ряків на посівах, видового складу бур’янів і вели-
чини накопиченої ними надземної маси. Особливо 
високим рівнем шкодочинності характерні багато-
річні види бур’янів (осоти — жовтий та рожевий, 
березка польова) і однорічні дводольні бур’яни 
(види лободи, лутиги, щириць, гірчаків, жабріїв) та 
багато ін. Більшість видів бур’янів мають потужну 
кореневу систему і велике вологоспоживання. В 
умовах посухи, коли запаси доступної вологи для 
культурних рослин обмежені, присутність бур’янів 
у посівах значно ускладнює їх вологозабезпечен-
ня. Рослини цукрових буряків у силу своїх морфо-
логічних особливостей нездатні самі ефективно 
протистояти бур’янам. Стебло у буряків на першо-
му році життя рослин вкорочене — розетка, тому 
листя культури не може бути від початку вегетації 
винесене над листям високостеблових бур’янів. 
Широкорядні посіви дуже легко ними заростають, 
адже рослини цукрових буряків лише через 40– 
50 днів вегетації в нормальних умовах (без бур’янів) 
після появи сходів здатні самі ефективно затіню- 
вати поверхню ґрунту на полі.



44 45Технології вирощування цукрових буряківТехнології вирощування цукрових буряків

На рівень забур’яненості посівів впливає багато фак-
торів: величина потенційної засміченості полів, чер-
гування культур у сівозміні, способи і якість обробіт-
ку ґрунту під попередники і посіви цукрових буряків, 
структура видів самих бур’янів.

Для забезпечення чистоти посівів від бур’янів слід 
використовувати систему агротехнічних і хімічних 

прийомів захисту протягом ротації сівозміни. В на-
ступному розділі цієї брошури подано технологію 
захисту цукрових буряків від бур’янів за допомогою 
препаратів компанії «Сингента».

Головними засмічувачами посівів цукрового буряку 
є досить велика кількість бур’янів (більше 200 видів). 
Найпоширеніші з них наведені далі. 

ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ

ЛИСОХВІСТ ПОЛЬОВИЙ 
Alopecurus myosuroides

МИШІЙ СИЗИЙ 
Setaria glauca

ПЛОСКУХА ЗВИЧАЙНА 
Echinochloa crus-galli

МИШІЙ ЗЕЛЕНИЙ 
Setaria viridis

ОДНОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ 

ЛОБОДА БІЛА 
Chenopodium album

ЛОБОДА БАГАТОНАСІННА 
Chenopodium polyspermum

ЛОБОДА ГІБРИДНА 
Chenopodium hybridum

ЛУТИГА РОЗЛОГА 
Atriplex patula

ЖАБРІЙ ЗВИЧАЙНИЙ 
Galeopsis terachit

ЩИРИЦЯ ЗАГНУТА 
Amaranthus retroflexus

АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА 
Ambrosia artemisifolia

ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ 
Capsella bursa-pastoris

ГАЛІНСОГА ВІЙЧАСТА 
Galinsoga ciliata
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ГІРЧИЦЯ ЧОРНА 
Brassica nigra

РЕДЬКА ДИКА 
Raphanus raphanistrum

ГІРЧИЦЯ ПОЛЬОВА 
Sinapis arvensis

СУХОРЕБРИК ЛІКАРСЬКИЙ 
Sisimbrium officinalis

ЖОВТОЗІЛЛЯ ЗВИЧАЙНЕ 
Senecio vulgaris

ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ 
Thlaspi arvense

ПЕРЕЛІСКА ОДНОРІЧНА 
Mercuriaris annua

ПАСЛІН ЧОРНИЙ 
Solanum nigrum

ЗІРОЧНИК СЕРЕДНІЙ 
Stellaria media

СПОРИШ ЗВИЧАЙНИЙ 
Polygonum aviculare

ГІРЧАК ПОЧЕЧУЙНИЙ 
Polygonum persicaria

ГІРЧАК ШОРСТКИЙ 
Polygonum lapathifolium

ГІРЧАК БЕРЕЗКОПОДІБНИЙ 
Polygonum convolvulus

ОЧНИЙ ЦВІТ ПОЛЬОВИЙ  
Anagalis arvensis

НЕЗАБУДКА ПОЛЬОВА 
Myosotis arvensis

ПРИВОРОТЕНЬ ПОЛЬОВИЙ 
Aphanes arvensis

ЧЕРЕДА ТРИРОЗДІЛЬНА 
Bidens tripatita

ПОЛИН ЗВИЧАЙНИЙ 
Artemisia vulgaris
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РУТКА ЛІКАРСЬКА 
Fumaria officinalis

ГЛУХА КРОПИВА 
ПУРПУРНА 
Lamium purpureum

ГЛУХА КРОПИВА 
СТЕБЛООБГОРТНА 
Lamium amplexicaule

ВЕРОНІКА ПЛЮЩОЛИСТА 
Veronica hederifolia

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА 
Matricaria chamomilla

ВЕРОНІКА ПЕРСИДСЬКА 
Veronica persica

РОМАШКА НЕПАХУЧА 
Matricaria perforata

КРОПИВА ЖАЛКА 
Urtica urens

ПЕТРУШКА СОБАЧА 
Aethusa cynapium

ФІАЛКА ПОЛЬОВА 
Viola arvensis

ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ 
Gallium aparine 

БАГАТОРІЧНІ ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ 
ПИРІЙ ПОВЗУЧИЙ 
Agropyron repens
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БАГАТОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ 

ОСОТ РОЖЕВИЙ 
Cirsium arvense

БЕРЕЗКА ПОЛЬОВА 
Convolvulus arvensis

ОСОТ ПОЛЬОВИЙ (жовтий) 
Sonchus arvensis

МОЛОЧАЙ ЛОЗЯНИЙ 
Euphorbia virgata

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ГЕРБІЦИДІВ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
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У технології вирощування цукрового буряку най-
головніша проблема — знищення бур’янів. Навіть 
за незначної забур’яненості врожайність змен-
шується на 15–50 %. Запаси насіння бур’янів в 
орному шарі ґрунту дуже великі (понад 1 млрд на 
1 га). У шарі ґрунту товщиною 5 см і площею 1 м2 
знаходиться від 1100 до 2300 насінин різних видів 
бур’янів, тому агротехнічні заходи не завжди за-
безпечують чистоту посівів.

Рослини цукрового буряку є малоконкурентними 
щодо рослин бур’янів, особливо на початкових фа-
зах росту. За перші 90 днів з часу появи сходів у по-
сівах просапних культур комплекс бур’янів може по-
глинати з ґрунту найдоступніші форми азоту близько 
160–200 кг/га, фосфору — 65–90 кг/га, калію — 170–
250 кг/га (Федоренко В. П. та ін. Вирощування та за-
хист цукрових буряків, 2006).

Знищення бур’янів у посівах цукрового буряку по-
винно відбуватися з самих перших днів вегетації 
і майже до змикання рядків.  Чому так? Перш за 
все тому, що цукровий буряк, на відміну від інших 
польових культур, має так званий ранній гербокри-
тичний період, тобто час, протягом якого культура 
потерпає від конкуренції з боку бур’янів. Цей пе-
ріод триває від перших двох днів до чотирьох пер-
ших тижнів вегетації. При цьому особливо важливо 
захистити буряк від сходів до утворення 4 справ-
жніх листків. Саме в цей період вегетації культура 
генетично закладає свою майбутню врожайність, 
і якщо в таку пору їй заважають бур’яни на полі, 
вона значно знижує потенційний урожай, причому 

ця її властивість має незворотній характер. У по-
дальшому для збереження  генетичного потенціалу 
аж до змикання рядків необхідно знищувати всю 
небажану рослинність і, крім того, використову-
вати й засоби захисту проти шкідників та хвороб. 
 
На сьогодні існують декілька варіантів гербіцидного 
захисту цукрових буряків. Вони поділяються на: ґрун-
товий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант 
має свої особливості та свою характерну низку ви-
значених гербіцидів. Для чого необхідний ґрунтовий 
захист? Перш за все це пов’язано з біологією куль-
тури та її гербокритичним періодом, про який йшло-
ся вище. Ми повинні дати старт культурі на полі без 
бур’янів, а зробити це можна тільки за умови викори-
стання ґрунтових гербіцидів. Крім того, застосування 
останніх необхідно з огляду на чисто технологічний 
аспект захисту. Коли в кінці квітня часто починають 
йти затяжні дощі, особливо в зонах достатнього зво-
ложення, техніка (обприскувачі) не може вийти в поле 
й обробити вчасно посіви цукрових буряків. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ 
КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ  

Техніка, що застрягла на полі.

Що означає вчасно? Всім  буряководам відомо, що 
гербіциди на основі трьох відомих діючих речовин: 
фенмедифаму, десмедифаму та етофумезату, — куди 
відноситься і Бета Профі, к. е. від компанії «Синген-
та», мають чітко визначену стадію внесення (сім’ядо-
лі — 1 (2) пара справжніх листків у бур’янів). Якщо 
через, наприклад, затяжні дощі ми пропускаємо цю 
важливу стадію обробки післясходовими гербіци-
дами, то надалі багато господарств змушені будуть 
тільки збільшувати норми використання післясхо-
дових препаратів, а це, у свою чергу, практично не 
посилює їх ефективність, а, навпаки, спричинює фі-
тотоксичність культурних рослин. Таким чином, це 
ще одна причина для активного використання ґрун-
тових гербіцидів, які протягом тривалого часу (до мі-
сяця) здатні стримувати появу бур’янів на полі.

Дуал Голд 960 ЕС, к. е. (S-метолахлор, 960 г/л) є 
справжнім універсальним солдатом на варті посівів, 
особливо цукрового буряку. Характерною ознакою 
цього гербіциду перш за все є те, що він з усієї вели-
кої групи хлорацетомідів є найменш фітотоксичним 
для культури. Фітотоксичність представників групи 
хлорацетомідів проявляється у затримці сходів цу-
крового буряку і після внесення деяких з них сягає 
до 3 тижнів. А це означає прямі втрати врожаю. Крім 
того, необхідно також відмітити, що використання 
господарствами багаточисельних генериків з діючою 
речовиною метолахлор призводить до катастрофіч-
них наслідків для культури через значну фітотоксич-
ність цих препаратів на рослини цукрового буряку. 
Спробуємо розібратися, чому так відбувається. Для 
цього необхідно трошки зазирнути в історію ство-
рення препарату Дуал Голд®. 

У 1972 році компанія «Сіба Гейги» вперше синтезу-
вала молекулу метолахлору. Протягом 20 років вона 
використовувалася у світі на більше ніж 20 культу-
рах. Однак після 10 років застосування фермери 

помітили, що сам по собі метолахлор справляв фі-
тотоксичність на сходи деяких культур, особливо 
цукрового буряку. В кінці 1980-х років вчені почали 
більш глибоко вивчати молекулу метолахлору та ви-
явили наявність двох ізомерів — S та R. Було вста-
новлено, що  S-ізомер набагато гербіцидно активні-
ший (приблизно у 15 разів), ніж R-ізомер, який, крім 
того, виявився баластом і проявляв фітотоксичність 
на культури. У 2000-му вчені компанії «Сингента» 
«відчистили» молекулу метолахлору від R-ізомеру, й 
отриманий таким чином препарат був названий Дуал 
Голд® 960 ЕС з діючою речовиною S-метолахлор. 
Отже, багаточисельні генерики метолахлору, які 
зараз існують, у нормі 1,6 л/га практично є мало- 
ефективними, а при збільшенні норми до 2 або біль-
ше літрів є фітотоксичними для рослин, особливо цу-
крових буряків, через значну кількість R-ізомерів у 
складі молекули метолахлору. Таким чином, потріб-
но використовувати тільки оригінальні препарати з 
високим контролем якості. Крім того, варто нагада-
ти основні постулати внесення ґрунтових гербіцидів:

1. Поверхня ґрунту повинна бути добре вирівня-
ною, не  містити великих грудок, на яких осідає 
значна частина препарату.

2. На ґрунтах з великим вмістом гумусу потрібно 
вносити максимальну норму гербіциду, тому 
що органіка хімічно зв’язує гербіциди і вони  
частково втрачають свої властивості. Препарат  
Дуал Голд® рекомендується застосовувати у 
нормі 1,6 л/га майже на всіх ґрунтах, оскільки 
зараз ми маємо набагато менше гумусу на полях, 
ніж це було, наприклад, у радянські часи. І тільки 
на легких піщаних ґрунтах норму цього препара-
ту можна знизити до 1,3 л/га.

3. Якщо прогнозуються посушливі умови після вне-
сення ґрунтових гербіцидів, то для збереження та 
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підвищення їх ефективності ці продукти необхід-
но заробити в ґрунт. Для гербіциду Дуал Голд®  
рекомендується заробка в більшості випадків 
перед передпосівною культивацією на глибину 
до 5 см. Також варто зазначити, що заробка в 
ґрунт рекомендується не тільки якщо мало во-
логи, але й коли дують сильні вітри, які можуть 
знести верхній шар ґрунту разом з препаратом 
в бік поля, а це 100 % втрати його ефективності.

Гербіцид Дуал Голд® в основному контролює однорічні 
злакові бур’яни: мишій (види), куряче просо, лисохвіст 
польовий, пальчатку (види), елевзину індійську, просо 
селянське. Він має досить непоганий  ґрунтовий кон-
троль сходів цілого ряду однорічних дводольних бур’я-
нів: грицики звичайні, лобода біла, ромашка (види), 
щириця (види), гірчак (види). Для розширення спек-
тра та підсилення дії проти дводольних видів бур’янів 
гербіцид рекомендується вносити в сумішах (табл. 6).

Таблиця 6. Рекомендовані суміші гербіциду Дуал Голд® на цукрових буряках

Багато буряководів на сьогодні розуміють, що вико-
ристання тільки післясходового варіанту гербіцид-
ного захисту недостатньо для отримання високих 
урожаїв цукрового буряку. Таким чином, більшість 
господарств наразі використовують так званий ком-
бінований варіант захисту цукрового буряку, тобто 
до- та післясходове застосування гербіцидів.

Серед посходових (післясходових) гербіцидів ком-
панії «Сингента» можна виділити: Бета Профі, к. е. —  

базовий посходовий протидводольний гербіцид; Лон-
трел 300 SL, в. р. та Лонтрел Гранд 75 WG, в. г. — для 
боротьби проти осотів; Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е. —  
грамініцид для боротьби зі злаковими бур’янами в по-
сівах цукрового буряку. Гербіцид Бета Профі, к. е.  
(фенмедифам, 91 г/л; десмедифам, 71 г/л; етофу-
мезат, 112 г/л), як уже зазначалося, є базовим піс-
лясходовим гербіцидом компанії «Сингента» для 
захисту посівів цукрового буряку від однорічних ши-
роколистих та деяких злакових бур’янів (табл. 7).

Амброзія полинолиста Осот жовтий

Гірчак березкоподібний Паслін чорний

Гірчак шорсткий Підмаренник чіпкий

Гірчиця польова Портулак городній

Грицики звичайні Редька дика

Дурман звичайний Ромашка лікарська

Зірочник середній Талабан польовий

Кропива глуха Фіалка польова

Курячі очка польові Щириця звичайна

Лобода біла

Норма внесення Бета Профі — 1,0 л/га, саме у такій  
нормі препарат застосовується проти дводольних 
бур’янів у їх фазу від сім’ядоль до 1 (2) справжньо-
го листка бур’яну та може вноситися триразово 
(загальна кількість препарату на одному полі не по-
винна бути більшою ніж 3,0 л/га за сезон). Оскільки 
майже ідеальних умов на полі практично не буває —  
коли всі бур’яни знаходяться у вказаній фазі, до гер-
біциду Бета Профі можна додавати препарати на 
основі метамітрону або хлоридазону у  таких пропо-
рціях: Бета Профі (1,0 л/га) + препарати з діючою ре-
човиною метамітрон (2,5–3,0 л/га)  або  Бета Профі  
(1,3 л/га) + препарати з діючою речовиною мета-
мітрон (1,5–2,0 л/га), або  Бета Профі (1,0 л/га) +  
препарати з діючою речовиною хлоридазон (3,0 л/га).  
При цьому бур’яни повинні знаходитися у фазі  
сім’ядоль — 1 (2) пара справжніх листків.  У випадку 
якщо бур’яни є перерослими й мають вже 2–4  пари 
справжніх листків, можна застосувати збільшену до 
1,5–2,0 л/га норму  Бета Профі  та додавати згадані 
вище препарати-партнери. 

Якщо на полі сходять осоти, особливо жовтий та ро-
жевий, проти таких бур’янів компанія «Сингента» може 
запропонувати використання Лонтрел 300 SL, в. р.  
та  Лонтрел Гранд 75 WG, в. г.

 Уже декілька років поспіль ми чуємо питання, а в 
чому ж різниця між препаратами Лонтрел® 300 та 
Лонтрел® Гранд? Особливої різниці між цими двома 
препаратами немає. Коли у 2004 році компанія «Доу-
АгроСайєнсіс» зареєструвала Лонтрел® Гранд, була 
спроба замінити цим продуктом добре знаний до 
того Лонтрел® 300. Але з огляду на величезний по-
пит на Лонтрел® 300 у багатьох сільгоспвиробників 
було прийнято рішення про те, що обидва продукти 
залишаються на ринку. Така тенденція зберігаєть-
ся і сьогодні. Ці два препарати відрізняються лише 
вмістом діючої речовини та формуляцією. Препарати 
Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд є зареєстровани-
ми на багатьох культурах, зокрема кукурудзі, ріпа-
ку, капусті, гірчиці, зернових, лаванді та цибулі. Але 
найбільш виправданим у даний час і економічно ви-
гідним є використання цих гербіцидів саме на цукро-
вому буряку. 

Коли в посівах цукрових буряків з‘являються осо-
ти, особливо жовтий (Sonchus arvensis)  та рожевий 
(Cirsium arvense), ніякі інші діючі речовини, які вико-
ристовуються для післясходової гербіцидної обробки 
цукрового буряку, не спроможні ефективно контро-
лювати ці бур‘яни. Навіть суміш препаратів на основі 
фенмедифаму та десмедифаму з хлоридазоном, ме-
тамітроном чи трифлусульфуроном може лише част-
ково обпалити краї листків осотів, особливо рожево-
го. Крім того, слід пам‘ятати, що найбільш вразлива 
стадія осотів — це розетка, доростаючи до якої осот 
стає слабкочутливим до дії вищезгаданих діючих ре-
човин. Таким чином, єдиним виходом лишається тіль-
ки застосування Лонтрел® 300 або Лонтрел® Гранд.  

Таблиця 7. Спектр дії препарату Бета Профі

Препарати на основі  
д. р. Ленацил  
(Ленацил Бета, Вензар)

0,8 кг/га

Препарати на основі  
д. р. Хлоридазон  
(Пірамін Турбо, Пірамін Стар) 

3,0 л/га

Препарати на основі  
д. р. Метамітрон  
(Метронам, Голтікс)

2,0–2,5  л/га

1,6 л/га
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Як уже зазначалося, стадія осоту розетка є най-
більш вразливою до дії клопіраліду, тому не слід 
використовувати Лонтрел® 300 чи Лонтрел® Гранд 
при перших гербіцидних післясходових обробках,  
необхідно дочекатися, коли більшість осотів на по-
лях цукрового буряку зійдуть і будуть мати хоча б 
4 листки, а тоді починати працювати даними препа-
ратами. Зазвичай технологічно цей час збігається з 
другою або третьою післясходовими обробками цу-
крового буряку. Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд 
чудово змішуються з післясходовими препаратами 
на основі фенмедифаму, десмедифаму, хлоридазо-
ну, метамітрону, а також з усіма наявними грамініци-
дами, які використовуються на цукрових буряках, а 
ще у сумішах з фунгіцидами, інсектицидами та азот-
ними добривами. Часто виникають питання щодо 
можливості змішування гербіцидів Лонтрел® 300 та 
Лонтрел® Гранд з препаратами на основі трифлу-
сульфурон-метилу. Начебто останній швидко діє та 
знищує ферментну систему рослини осоту й клопіра-
лід далі вже не має змоги проникнути в її кореневу 
систему. Особисто я за свою більше ніж десятирічну 
практику роботи в сільськогосподарській сфері тако-
го не зустрічав. Більшість відомих господарств засто-
совують такі суміші й проблем з осотами не виникає.

До речі, ми згадали контроль кореневої системи 
осотів препаратами Лонтрел® 300 та Лонтрел® 
Гранд. Клопіралід, так само як і амінопіралід, що 
застосовується на зернових культурах та кукуру-
дзі, має змогу не тільки і не стільки контролювати 
вегетуючу (зелену) частину осотів, але й здатний 
проникати глибоко у кореневу систему осотів. Тоб-
то, Лонтрели мають викорінюючу дію проти осотів і 
завдяки цьому активно використовуються на інших 
культурах, в тому числі й цукровому буряку. Але 
вони проникають у кореневу систему бур’янів по-
вільно, тому загибель злісних рослин відбувається 
через 3–4 тижні після внесення.

Крім всіх видів осотів, Лонтрел® 300 та Лонтрел® 
Гранд ефективно контролюють й інших представ-
ників родини складноцвітих, зокрема волошку синю, 
роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу зви-
чайну, амброзію полинолисту, кульбабу лікарську 
і навіть мати-й-мачуху, яка, як це не дивно, зрідка 
зустрічається в посівах цукрового буряку. Дані гер-
біциди також високоефективні проти деяких пред-
ставників родини пасльонових (паслін чорний) та 
гречкових (гірчак почечуйний). Але на цьому фактич-
но й обмежується спектр ефективності клопіраліду. 

Дія гербіцидів Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд проти осотів (Cirsium arvense).

Інші найбільш поширені бур’яни, такі як хрестоцвіті, 
підмаренник, лобода, щириця, березка, фіалка, веро-
ніка, мак, на жаль, не контролюються препаратами 
Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд. Але в посівах цу-
крового буряку вони контролюються іншими проти-
дводольними гербіцидами, які вже згадувалися вище.

Якщо на полі з’являються злакові бур’яни, особли-
во багаторічні (пирій чи гумай), проти таких видів 
шкідливих рослин компанія «Сингента» пропонує 
використовувати Фюзілад Форте®. Серед усіх гра-
мініцидів, відомих на ринку України, останній є най-
більш швидкодіючим й при цьому не справляє ніякої 
фітотоксичної дії на культури, навіть за умови вико-
ристання максимальної норми внесення (2,0 л/га).  

Препарат чудово поєднується в бакових сумішах з 
іншими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами 
та азотними добривами. Завдяки наявності сурфак-
танту у своєму складі препарат під час використання 
в сумішах дозволяє підсилити  проникнення проти-
дводольних гербіцидів (Бета Профі, Лонтрел® 300,  
Лонтрел® Гранд) крізь поверхню оброблюваних 
рослин бур’янів. 

Отже, на сьогодні компанія «Сингента» пропонує ви-
робникам цілий комплекс гербіцидів, на основі яких 
можна побудувати ефективну систему захисту в за-
лежності від умов кожного окремого поля.

Комбінований варіант захисту посівів цукрового буряку від бур’янів.

Бета Профі  
1,0 л/га  

+  
Метронам 
2,5–3,0 л/га

 

Бета Профі  
1,0 л/га  

+  
Карібу 

0,03 кг/га 
+ 

Тренд ПАР 

Бета Профі  
1,0 л/га  

+  
Лонтрел® 300 / Гранд 

+  
Фюзилад Форте®  

1,0–2,0 л/га

Дуал Голд®  
1,6 л/га  

+  
Метронам  
2,0–2,5 л/га 

05         09            10               12                 14                     16                       40                    90 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ШКІДНИКІВ 

У цьому розділі брошури буде розглянуто загальні принципи кла-
сифікації та біологічна характеристика головних шкідників цукро-
вого буряку, а також симптоми та зовнішній вигляд пошкоджень, 
які вони спричинюють на рослинах культури. З особливостями 
застосування інсектицидів компанії «Сингента» для захисту цу-
крового буряку від головних шкідників ви ознайомитеся в наступ-
ному розділі.

Серед шкідників цукрових буряків на сьогодні  
виділяють дві основні групи: шкідники сходів та 
шкідники післясходового періоду вегетації цукрових 
буряків. Умовний термін «сходи цукрових буряків» 
обмежується періодом вегетації рослин від почат-
ку їх появи на поверхні ґрунту і до линяння кореня, 
що настає у фазу 2-ї пари і завершується у фазі 3-ї 
пари справжніх листків (Саблук В. Т. та ін. Шкідники 
та хвороби цукрових буряків, 2005). У цей період  
росту і розвитку рослини культури найбільш ураз-
ливі й доступні для багатьох видів фітофагів, які за 
надмірного розмноження можуть завдавати їм знач-
ної шкоди. В Україні сходи цукрових буряків пошко-
джують близько 40 фітофагів, але істотних збитків  
посівам цієї культури, звичайно, завдає значно мен-
ша кількість шкідливих комах. Серед шкідників сходів  

виділяють кілька видів довгоносиків, бурякові бліш-
ки, щитоноски, бурякову крихітку, личинки декількох 
видів коваликів, жуків та личинки піщаного мідляка, 
мертвоїдів, личинки пластинчастовусих жуків тощо. 
З-поміж шкідників післясходового періоду вегетації 
цукрових буряків (після линяння кореня) виділяють 
декілька спеціалізованих видів: попелиці (листкова 
та коренева), клопи, цикадкові, бурякова мінуюча 
міль, мухи та деякі інші, — а також шкідників з роди-
ни лускокрилих (підгризаючі та листогризучі совки, 
вогнівки), бурякову нематоду, окремих представни-
ків ряду прямокрилих, мурашок тощо.

Коротко розглянемо загальну біологію звичайних 
представників умовно виділених вище груп та харак-
тер спричинених ними пошкоджень.

КЛАСИФІКАЦІЯ ШКІДНИКІВ 
ТА ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОШКОДЖЕНЬ 
НИМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
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ДОВГОНОСИК ЗВИЧАЙНИЙ БУРЯКОВИЙ  
Bothynoderes punctiventris Germ

Звичайний буряковий довгоносик дає одне поко-
ління в рік. Імаго зимує в ґрунті на глибині 10–40 см 
на минулорічних рештках цукрового буряку. Яйця 
відкладає в ґрунті на глибині 0,3–0,9 см біля рос-
лин культури.  Жуки пошкоджують сходи, а саме: 
з’їдають сім’ядолі, надземну частину підсім’ядоль-
ного коліна й перші пари листків. Дуже пошкоджені 
рослини гинуть. Личинки об’їдають корінці, а також 
вигризають м’якуш коренеплодів, від чого рослини 
в’януть і засихають навіть при достатній вологості 
ґрунту. Шкодять жуки у квітні — травні, личинки — у 
травні — серпні (Саблук В. Т. та ін. Шкідники та хво-
роби цукрових буряків, 2005).

ДОВГОНОСИК СІРИЙ БУРЯКОВИЙ   
Tanymecus palliatus F.

Сірий довгоносик має подібний до звичайного жит-
тєвий цикл, однак імаго виходять з ґрунту на 10– 
15 днів пізніше, ніж у звичайних бурякових довгоно-
сиків. Вихід імаго навесні починається після прогріву 
ґрунту на глибині до 20 см до  4–4,8 °С  й  займає 
дуже розтягнутий в часі період.  Жуки об’їдають на 
сходах вилочку та перші листки, дуже часто знищу-
ють проростки, які ще не з’явилися на поверхні ґрун-
ту. Личинки живляться коренями осоту, березки, 
рідше інших рослин.

 
 
 

Серед інших видів бурякових довгоносиків в Україні 
також відомі: 

• чорний буряковий довгоносик (Psalidium 
maxillosum F.); 

• східний буряковий довгоносик (Bothynoderes 
foveicollis Gebl.);

• смугастий буряковий довгоносик (Chromoderus 
fasciatus Moll.);

• білуватий буряковий довгоносик (Chromoderus 
declivis Ol.).

Довгоносик сірий буряковий.

БУРЯКОВА ТА ЛОБОДОВА ЩИТОНОСКИ  

Імаго зимує в підстилці лісосмуг, по краях полів. 
Яйця відкладають на верхній та нижній боки листків 
культури.

Жуки згризають м’якуш листків зверху, а личинки — 
знизу, залишаючи епідерму і скелетні жилки. Після 
підсихання шкірочка розривається  і в листку утво-
рюються отвори різного розміру та форми. Основ-
ною кормовою рослиною для жуків і личинок щито-
носки бурякової є лобода біла, з якої жуки і личинки 
переселяються на буряки, а для щитоноски лободо-
вої — буряки й рідше лобода.

КРИХІТКА БУРЯКОВА  
Atomaria linearis Steph.

Жук розвивається в одному поколінні. Зимують імаго 
на полях, де росли буряки і бурякові висадки, основна 
маса у верхньому шарі ґрунту, на глибині до 10 см,  
а також на поверхні під рослинними рештками. На-
весні жуки з’являються на поверхні ґрунту дуже рано 
й розносяться по полю з потоками талої води.

Жуки пошкоджують сходи, корінці та підземну  
частину стебла, вигризаючи з них ямки різного  
розміру. Рідше вони пошкоджують сім’ядолі, виїда-
ючи дрібні отвори. Пошкоджені рослини відстають у 
рості, гниють, що призводить до зрідження посівів.

Бурякова щитоноска.

Зрідження посівів внаслідок діяльності 
шкідника крихітки бурякової.

Крихітка бурякова.
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КОВАЛИКИ ТА ЇХНІ ЛИЧИНКИ   
Elateridae

Зимують личинки (дротяники) першого, другого та 
третього років життя в ґрунті на глибині 35–45 см. 

Цукрові буряки пошкоджують лише личинки (дротя-
ники), які підгризають або перегризають підземні ча-
стини рослин — стебельця і корінці молодих сходів, а 
також вгризаються в насіння. Такі ураження спричи-
нюють загибель рослин й істотне зрідження посівів, 
особливо при сівбі малою нормою висіву. Пошкоджен-
ня цими шкідниками коренеплодів може викликати 
їх загнивання (Бублик Л. І. та ін. Довідник із захисту 
рослин, 1999/ Роїк М. В. Буряки, 2001/ Саблук В. Т.  
та ін. Шкідники та хвороби цукрових буряків, 2005).  

ПІЩАНИЙ МІДЛЯК  
Opatrum sabulosum L.

Жуки об’їдають листки та сім’ядолі, особливо коли 
рослини втрачають тургор під час сухої, жаркої  
погоди. Личинки мідляків (дротяники несправжні) 
так само, як і личинки коваликів, в’їдаються в під-
земні частини молодих рослин цукрових буряків та 
інших культур.

Характер пошкоджень рослини цукрового буряку 
дротяниками.

Піщаний мідляк.

Жук ковалик.

БЛІШКИ БУРЯКОВІ  
Chetocnema spp.

Жуки вигризають паренхіму зверху листка у вигляді 
круглих віконець, залишаючи шкіру. За умови значні-
ших пошкоджень ці отвори зливаються, від чого сім’я-
долі та перші листки засихають, а якщо пошкоджена 
і точка росту, то рослина гине. Блішки завдають шко-
ди бурякам від появи сходів до утворення 2–3 пар 
листків і влітку, коли відроджуються жуки нового по-
коління. Найшкодочинніші жуки навесні в ясну й суху 
погоду, при поступовому підвищенні температури. 
 

 

ПЛАСТИНЧАСТОВУСІ  
Scarabaeidae

Цукровим бурякам шкодять лише личинки хрущів. 
Вони об’їдають дрібні корінці, а також вигризають 
великі ямки на коренеплодах, а після перегризання 
центрального кореня вся рослина швидко в’яне без 
попереднього пожовтіння листків. Найшкодочинніші 
личинки останнього, третього, віку. 

Крім того, до пластинчастовусих відноситься також 
і кравчик, або головач (Lethrus apterus Laxm.). Ці жуки 
зрізують сходи буряків, знищуючи значно більше рос-
лин, ніж необхідно для живлення жука або личинок 
(Бублик Л. І. та ін. Довідник із захисту рослин, 1999/ 
Роїк М. В. Буряки, 2001/ Саблук В. Т. та ін. Шкідники та 
хвороби цукрових буряків, 2005).

Блішки бурякові.

Характер пошкоджень рослини цукрового буряку. Імаго хруща.

Личинка хруща.

Кравчик або головач. 
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ПОПЕЛИЦЯ КОРЕНЕВА БУРЯКОВА   
Pemphigus fusciicjmis Koch

Самки та личинки різного віку живуть колоніями на 
мичкуватих корінцях буряків (цукрових, столових, 
кормових) та їх насінників, з яких висмоктують соки, 
внаслідок чого корінці відмирають. При достатніх за-
пасах у ґрунті води відростають нові корінці, коли ж 
стоїть жарка і суха погода, рослини в’януть і засиха-
ють. Пошкодження частіше проявляються вогнища-
ми, переважно на крайових смугах.

ПОПЕЛИЦЯ ЛИСТКОВА БУРЯКОВА  
Aphis fabae Scop

За рахунок розмноження шляхом партеногенезу 
самки за літо дають 8–10 поколінь.

Дорослі (безкрилі та крилаті) самки й личинки 
висмоктують соки з листків та стебел (насінників) 
буряків, заселяючи колоніями переважно нижню 
частину листка і верхівки стебел. Внаслідок пошко-
дження листок скручується, стає зморшкуватим, 
жовтіє і засихає. Якщо пошкоджуються стебла, при-
пиняється їх ріст і розвиток, а коли рослини дуже 
заселені — вони передчасно засихають. Крім того, 
шкідник сприяє поширенню вірусних хвороб рослин.

Навіть часткове пошкодження листків буряків та сте-
бел призводить до зниження врожаю коренеплодів і 
насіння, а також зменшує вміст цукру чи якість насіння.  

Попелиця листкова бурякова. 

МУХА БУРЯКОВА МІНУЮЧА  
Pegomyia hyosciami Panz

Шкодять личинки зразу ж після відродження — 
в’їдаються у м’якуш листків, якими живляться протя-
гом усього періоду розвитку. В одному листку може 
жити кілька личинок, кожна з яких прокладає під 
верхньою шкірочкою листка ходи (міни), які посту-
пово розширюються і можуть охоплювати всю лист-
кову пластинку.

Верхня шкірочка пухириться, стає жовтувато-білою, 
після підсихання розкривається і засихає. Від знач-
ного пошкодження листки відстають у розвитку. 

Личинки живляться, крім буряків, листками лобо- 
ди, дурману, блекоти, шпинату та інших рослин  
(Бублик Л. І. та ін. Довідник із захисту рослин, 1999/ 
Роїк М. В. Буряки, 2001/ Саблук В. Т. та ін. Шкідники 
та хвороби цукрових буряків, 2005). 

СОВКИ ЛИСТОГРИЗУЧІ  

Гусениці об’їдають листки: молодших віків (1–2-го) 
виїдають у листку цукрових буряків отвори, старших 
(3–5-го) — грубо скелетують листкову пластинку.  
Гусениці живуть переважно на верхніх частинах рос-
лини,  ховаючись в тінь чи в поверхневий шар ґрунту 
тільки в спеку.  При високих температурах і низькій 
вологості в серпні — вересні гусениці капустяної 
совки можуть сильно вигризати м’якуш коренеплоду. 

Муха бурякова мінуюча.  Характер пошкоджень рослин цукрового буряку 
совками листогризучими.

Совки листогризучі.
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СОВКИ ПІДГРИЗАЮЧІ 

Гусениці пошкоджують рослини біля самої землі, ча-
сто зовсім відокремлюючи листкову розетку на ко-
ренеплоді. Крім того, гусениці підгризають черешки 
листків, через це вони в’януть, звисають або пада-
ють на землю. На відміну від листогризучих совок, 
гусениці підгризаючих совок пошкоджують рослини 
в основному вночі.

НЕМАТОДА БУРЯКОВА  
Heterodera shahtii та ін.

Вирощування цукрових буряків потребує обов’язко-
вого дотримання всіх елементів технології. Водночас 
ця культура дуже вибаглива до сівозміни, позаяк 
термін повернення на попереднє місце має важливе 
значення для успішного її вирощування. Порушення 
науково обґрунтованого чергування цукрових бу-
ряків у сівозміні, зростання частки олійних культур 
можуть призвести до суттєвого зменшення продук-
тивності цукрових коренів та пошкодження їх хворо-
бами. Нинішнє зосередження посівів цукрових буря-
ків навколо цукрових заводів, хаотичне розміщення 
їх у сівозміні, недотримання технологій вирощування 
призвели до зростання рівня пошкоджуваності спе-
ціалізованими шкідниками і хворобами. Так, велике 
занепокоєння викликає випадання рослин цукро-
вих буряків, спричинене поширенням на бурякових 
плантаціях різних нематодозів. 

Совки підгризаючі. Циста нематоди. Характер ушкоджень 

буряків нематодою. 

Цукрові буряки уражуються значною кількістю ви-
дів нематод, серед яких найнебезпечніші: бурякова 
(Heterodera schachtii Schmidt), стеблова (Ditylenchus 
dipsaci Kuchn.), галові (Meloidogyne spp.) та лонгі-
доруси (Longidorusspp.). Втрати врожаю солодких 
коренів за високої щільності популяції бурякової не-
матоди можуть сягати 65 % і більше. Шкідливість ін-
ших видів фітопаразитичних нематод — пратиленхів 
(Pratylenchus spp.), гелікотиленхів (Helicotylenchus 
spp.), паратиленхів (Paratylenchus spp.) — дещо мен-
ша, однак їхнє комплексне живлення на коренях при-
гнічує розвиток рослин і призводить до втрати 37 % 
біомаси цієї культури. Одна з найпроблематичніших 
хвороб на посівах цукрових буряків — гетеродероз, 
збудником якого є бурякова цистоутворююча нема-
тода (Heterodera schachtii Schmidt). Вона поширена 
в Європі від Іспанії до Фінляндії та від Ірландії до 
Болгарії. Зустрічається також у Туреччині, Ізраїлі, в 
східних і західних штатах США, Канаді, Австралії та 
Південній Африці (в понад 40 країнах світу). В Укра-
їні поширена в усіх бурякосійних областях. Високе 
насичення гетеродерозом відмічено в господар-
ствах, що належать цукровим заводам та дрібним 
фермерським господарствам. Бурякова нематода за 
вегетаційний період розвивається в двох поколіннях 
і здатна паразитувати на рослинах із 25 сімей класу 
дводольних. Крім цукрових буряків, вона також ура-
жує ріпак, редьку, гірчицю, капусту, а серед бур’янів 
кращими господарями є представники сімейств ло-
бодових і хрестоцвітих.

Самець дуже маленький (0,8–1 мм), прозорий; спе-
реду має горбик у вигляді голочки (шипик), у центрі 
якої міститься ротовий отвір. Самка лимоноподібна, 
завдовжки 0,8–1,3 мм, спочатку жовтувато-білого, а 
потім бурого кольору; шипики дещо менші, навколо 
рота (за збільшеного розгляду) часто можна поміти-

ти скупчення бурякового соку. Самки містяться під 
шкіркою кореня, а коли вона лопається, вони пере-
ходять на поверхню буряка, де їх знаходять самці, 
які живуть у ґрунті. Коли починають розвиватися 
численні яйця, то всі внутрішні органи самиць атро-
фуються, і їхнє тіло буквально перетворюється на 
«мішок», наповнений яйцями і личинками. Видовжені 
тонкі личинки розвиваються всередині тіла матері, а, 
покинувши його, живуть деякий час вільно, в ґрунті. 
Розповзаючись ґрунтовою поверхнею, личинки про-
бурюють корінець уподобаної рослини, проколюючи 
шипиком його шкірку, і проникають усередину, жив-
лячись соками рослини, потім стають нерухомими, 
линяють і набувають пляшкоподібної форми. Через 
кілька днів личинки перетворюються на дорослих 
самців і самок. Самка відкладає не всі яйця: частина 
їх залишається в тілі матері, потім її кутикула утво-
рює цисту, де яйця можуть зберігати свою життє- 
здатність до шести років. Імовірно, розвивається 
від чотирьох до семи поколінь на рік, причому сам-
ки останнього покоління (наприкінці літа) оточують 
себе оболонкою, утворюючи цисту, та зимують у 
ґрунті. Поріг шкодочинності нематод — це наявність 
5–7 цист/см3 ґрунту. За результатами багаторічних 
обстежень встановлено, що переважна більшість 
бурякосійних господарств має середній рівень зара-
ження (близько 600 личинок + яєць в 100 см3 ґрунту), 
що може спричинити 30 % втрат урожаю. В окремих  
господарствах чисельність нематоди сягає надзви- 
чайно високого рівня (до 7000 личинок + яєць у  
100 см3 ґрунту) (Іоніцой Ю., Ременюк Ю. Пропозиція, 
2012).  Фіксували навіть повну загибель коренеплодів 
цукрових буряків. Найчисельніші вогнища гетероде-
розу виявляли в Черкаській, Вінницькій, Хмельниць-
кій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. 
Відсутність знань симптоматики гетеродерозу і ме-
тодів його визначення унеможливлює встановлення 
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причини цієї хвороби, що за ознаками дуже схожа з 
грибними або вірусними захворюваннями. Водночас 
зовнішні симптоми ураження цукрових буряків нема-
тодою виразно проявляються на фоні високого рівня  
ґрунтового зараження (понад 300 личинок + яєць у 
100 см3 ґрунту), коли переважна більшість рослин 
відстає в рості й розвитку, бурякове листя стає блі-
до-зеленим. Уражені рослини зазвичай розташовані 
осередками, в результаті чого на полі утворюються 
лисини (в кінці червня — на початку липня).

Виснажені й прив’ялі рослини частіше і сильніше 
уражуються паразитичними грибами. Через півто-
ра-два місяці вегетації в осередках з інтенсивним 
зараженням у нижній частині та з боків зростаючого 
коренеплоду формується характерна за ураження 
нематодою «борода» з численних бічних корінців, що 
утворюються в місці харчування нематод. На бічних 
корінцях також у великій кількості сидять молоді 
білі самки і зрілі коричневі цисти. Тільки у посушливі 
періоди і в жаркі години дня у вогнищах зараження 
спостерігається в’янення рослин, яке до ранку ми-
нає. Найсильніший прояв захворювання — повне ви-
падання рослин. За низького (1–100 личинок + яєць 
у 100 см3 ґрунту) і середнього (101–300 личинок + 
яєць у 100 см3 ґрунту) рівнів її чисельності хворі рос-
лини зовні не відрізняються від здорових. У посівах 
цукрових буряків шкідливість бурякової нематоди, 
насамперед, залежить від рівня її допосівної наяв-

ності в ґрунті. Встановлено, що в умовах Лісостепу 
зниження врожайності цукрових буряків почина-
ється за початкової зараженості ґрунту нематодою 
на рівні 160–180 личинок + яєць у 100 см3 ґрунту.  
Економічний поріг шкодочинності, за якого доціль-
но застосовувати хімічні та біологічні засоби захисту, 
становить 200 личинок + яєць у 100 см3 ґрунту. Ос-
новна діагностика виявлення нематоди ґрунтується 
на відбиранні проб на полях, де виявлено зовнішні 
ознаки ураження чи прогнозується таке ураження. 
Однак її кількість залежить від тривалості вирощу-
вання культур, які пошкоджуються, на одному полі, 
фази розвитку рослин та погодних умов. Зразки 
ґрунту для аналізу на вміст нематоди відбирають із 
глибини 0–30 см, але тут міститься приблизно 35 % 
нематод, а інші — в значно глибших шарах ґрунту 
(близько 50 % — у шарі 30–60 см; 15 % — ще глиб-
ше). Діагностика нематод ускладнюється їхніми мі-
кроскопічними розмірами та швидким розмножен-
ням.

На жаль, на світовому ринку засобів захисту рослин 
на сьогодні існує не так багато нематицидів, які мо-
жуть якісно і не дуже дорого поборотися з пробле-
мою розвитку нематод на цукрових буряках. Мова 
може йти лише про селекцію на стійкість. У компанії 
«Сингента» з цього року з‘явився свій нематодостій-
кий гібрид — Аттак, детальніша інформація щодо 
якого міститься у відповідному розділі цієї брошури.

Шкідники

Кількість шкідників, особин

У місцях зимівлі

Hа буряковому полі при сівбі насінням

Hе обробленим 
інсектицидом

Oбробленим 
інсектицидом

Дротяники, личинки 
пластинчастовусих

– 2,0 5–6

Бурякові блішки 10–15 на м2 0,2–0,3 на 1 рослину 1,5–2,0 на 1 рослину

Довгоносики: 
звичайний, сірий, чорний           

0,5 на 1 м2 0,2–0,3 на 1 м2 1,5–2,0 на 1 м2

1,0–1,5 на 1 м2

Щитоноски: бурякова лободова 5–10 на 1 м2 2,0 на 1 м2

1,0 на 1 м2

6–8 на 1 м2

4–5 на 1 м2

Крихітка 25–50 на 1 м2 20 на 1 м рядка 50–60 на 1 м рядка

Попелиця листкова – заселено 5 % рослин по краю поля

Муха бурякова мінуюча 5 пупаріїв 3–4 личинки на 1 рослину у фазі 

Міль бурякова мінуюча на 1 м2 2 пар справжніх листків; 

Листогризучі совки (гусінь) – 6–10 личинок у фазі 12–16 листків 

Підгризаючі совки (гусінь) – при заселенні 50 % рослин

Лучний метелик – 30 % пошкоджених гусеницями рослин

Листогризучі совки (гусінь) 1–3 лялечки на 1 м2 10 на 1 м2

Підгризаючі совки (гусінь) – 1–2 на 1 м2

Лучний метелик 1–3 лялечки на 1 м2 5 гусениць першого покоління, 6–10 другого 
покоління на 1 м2

Таблиця 8. Економічні пороги шкодочинності 
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ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАХИСТ ПОСІВІВ 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРЕПАРАТАМИ 
КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» Серед інсектицидних препаратів компанії «Сингента» 

в цьому розділі ми розглянемо: ФОРС МАГНА, Форс 
1,5 G, г., Карате Зеон 050 СS, мк. с., Нурел Д 55 %, к. е.,  
Енжіо 247 SC, к. с.

У багатьох провідних насіннєвих компаніях, пред-
ставлених сьогодні на ринку насіння цукрових  
буряків, присутній варіант обробки ФОРС МАГНА.  
Це ефективне рішення компанії «Сингента» для  
інсектицидного захисту насіння та молодої рослини 
цукрового буряку від широкого комплексу ґрунто-
вих шкідників та шкідників сходів. ФОРС МАГНА —  
це комбінація двох найефективніших препаратів —  
Круїзер 350 FS, т. к. с. (тіаметоксам) та Форс 200 FS, 
т. к. с. (тефлутрин), — що застосовується для дра-
жування насіння цукрового буряку. Зазначені діючі 
речовини вносяться у нормах 15 г д. р. тіаметокса-
му та 6 г д. р. тефлутрину на одну посівну одини-
цю дражованого насіння цукрового буряку. ФОРС 
МАГНА забезпечує стабільну контактно-систем-
ну дію на ґрунтових та наземних шкідників сходів.  
Тіаметоксам захищає сходи від пошкодження на-
земними шкідниками, поширюючись у тканинах мо-
лодої рослини. ФОРС МАГНА створює оптимальне 
співвідношення концентрації діючої речовини в воді 
та ґрунті за рахунок зв’язування з ним. Якраз це 
дає змогу тіаметоксаму одночасно утримуватися в  
кореневій зоні та бути легкодоступним у всіх части-
нах рослини. Таким чином ФОРС МАГНА ефективно 
та надовго захищає паростки та сходи культури від 
пошкодження всіма видами шкідників. Цей меха-
нізм найбільш ефективний при високій чисельності 
як ґрунтових, так і наземних шкідників. Тефлутрин  

відноситься до локально-трансламінарних піретрої-
дів із яскраво вираженою активною газовою фазою. 
Ця діюча речовина, розподіляючись у ґрунті у вигля-
ді газової фази, відлякує та знищує ґрунтових шкід-
ників ще до того, як вони спробують вкусити проро-
стаюче насіння. Тефлутрин у складі ФОРС МАГНА 
значною мірою зв’язується з ґрунтом, що контактує 
з обробленим насінням, тривалий час виділяючись у 
вигляді газової фази. Остання утворюється на від-
стані 2,5  см довкола насінини, що забезпечує три-
валий та ефективний захист від ґрунтових шкідників. 
Пари тефлутрину при потраплянні шкідників у зону 
дії протягом декількох хвилин проникають через  
покривні тканини та органи дихання комахи. Внас-
лідок цього у неї відбувається пригнічення харчової 
активності, порушення роботи нервової системи, па-
ралізація. Таким чином, шкідники гинуть ще до того 
моменту, як встигають завдати шкоди молодій рос-
лині. Спектр контрольованих шкідників композиції 
ФОРС МАГНА: дротяники, бурякова крихітка, лист-
кова бурякова попелиця, бурякова муха, бурякові 
блішки та інші. Для досягнення найкращого результа-
ту дуже важливо дати рослині максимально викори-
стати ґрунтову вологу та розчинені поживні речовини. 
Збереження та розвиток дрібних капілярних корінців 
безпосередньо пов’язані з активним живленням рос-
лини. Тіаметоксам, одна зі складових ФОРС МАГНА, 
позитивно впливає на розвиток кореневої системи 
молодих рослин цукрового буряку. Це явище отри-
мало назву «ефект життєвої сили» (Vigor Effect). Він 
полягає в наступному: підвищуються енергія проро-
стання обробленого насіння, густота стояння рос-
лин, збільшується маса коренів, краще та швидше 

ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАХИСТ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» 
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розвивається листковий апарат, рослина стає більш 
розвиненою та зеленою, підвищується стресостій-
кість. Серія виробничих дослідів, які були проведені 
у 2008–2010 роках, наочно показала, що прибавка 
врожаю становить щонайменше 30 ц / га, а це значно 
перевищує додаткові витрати на придбання насіння, 
яке оброблене ФОРС МАГНА.

Інсектицид Форс® 1,5 G є своєрідним гранульованим 
піретроїдом, що має унікальні особливості на 
ринку синтетичних інсектицидів. Він є високо-
технологічним продуктом і задля якісного вне-
сення потребує спеціальних аплікаторів, які 
встановлюються на сівалку й дозволяють грану-
льований піретроїд класти прямо в рядок, на по-
трібну глибину поряд з насіниною. Форс® 1,5 G 
повинен знаходитися саме в цьому місці, чому так? 
Справа в тому, що в ґрунті він утворює так звану  
газову фазу, тобто захисну хмару навколо насінини 
діаметром до 3 см. Шкідники, досягаючи цієї захис-
ної хмари, гинуть ще до того, як у них з‘являється 
можливість вкусити насіння, що проростає. Якщо 
гранули інсектициду розміщуватимуться не в рядку і 
не поряд з насінням, а, наприклад, будуть розкидані 
по полю, то частина насіння буде менш захищеною, 
що при великій чисельності ґрунтових шкідників 
може призвести до значних втрат урожаю. Ще одна 
особливість Форс® 1,5 G — те, що він нерозчинний у 
воді й це дозволяє йому не вимиватися  опадами і до 
30–40 днів зберігати свою активність.

На цукровому буряку Форс® 1,5 G вноситься в рядки 
одночасно з посівом, при цьому реєстраційна норма 
становить 4,5–6,0 кг/га. Але багато хто з господар-
ників, які вирощують цукровий буряк, при великій 
чисельності ґрунтових шкідників радять збільшува-
ти норму внесення до 5–6 кг/га. Інсектицид завдяки 
своїм властивостям здатний контролювати майже 
всіх ґрунтових шкідників, окрім хіба що нематод. 
Також він справляє відлякуючу дію на птахів, що не 
дозволяє їм  викопувати та пошкоджувати насіння 
(графіки 1, 2, 3).

Для захисту посівів цукрового буряку від комплек-
су наземних шкідників компанія «Сингента» реко-
мендує застосовувати Карате® Зеон, Нурел® Д та  
Енжіо®. Вони ефективно знищують імаго майже всіх 
основних видів шкідників цукрового буряку: довгоно-
сиків, блішок, мідляків, коваликів, крихітку, хрущів, 
попелиць, щитоносок та ін. Карате® Зеон має потуж-
ний «нок-даун»-ефект і це дозволяє швидко «збити» 
шкідників з листкової поверхні цукрових буряків у 
період їх масового заселення. Крім того, формуля-
ція Карате® Зеон являє собою мікрокапсули, то ж 
препарат, на відміну від будь-яких інших піретроїдів, 
здатний довше зберігатися на поверхні листків та 
ефективно діяти, навіть за дуже високої температури.

Інсектицид Нурел® Д на сьогодні є одним із найкра-
щих препаратів, особливо проти всіх видів довго-
носиків. А коли спостерігаються масові міграції цих 
шкідників від поля до поля, іноді, щоб надовго їх  
зупинити, навіть достатньо крайових обробок препа-
ратом Нурел® Д 

Препарат Енжіо® завдяки наявності в його складі 
неонікотиноїду тіаметоксаму є найбільш системним 
препаратом серед багатьох інсектицидів на ринку 
України й проникає не тільки крізь оброблену лист-
кову поверхню, але й може рухатися до листків, які 
наростають, таким чином не лишаючи ніяких шансів 
жодному шкіднику цукрового буряку.

Графік 1. Цукровий буряк. Вплив Форс® 1,5 G  
на густоту рослин, тис. шт/га. Уладово-Люлинецька 
ДСС, Агропродінвест, Вінницька обл., 2006 р. 

Графік 2. Цукровий буряк. Вплив Форс® 1,5 G на 
щільність дротяників, шт./м². Уладово-Люлинецька 
ДСС, Агропродінвест, Вінницька обл., 2006 р.

Графік 3. Цукровий буряк. Вплив Форс® 1,5 G на 
урожайність, т/га. Уладово-Люлинецька ДСС, 
Агропродінвест, Вінницька обл., 2006 р.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХВОРОБ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

У даній брошурі ми не будемо намагатися детально 
розглядати кожну окрему хворобу чи шкідника, для 
цього є чимало наукових праць видатних вчених, а  
також багато інтернет-сайтів, де швидко можна знайти 
всю необхідну інформацію, нагадаємо лише про основ-
ні особливості та відмінності хвороб і шкідників та про 
характер пошкодження ними рослин цукрових буряків.

Хвороби цукрових буряків умовно можна поділити на 
дві великі групи: хвороби коренеплодів та хвороби 
листкового апарату. 

До хвороб коренеплодів відносяться перш за все ті, 
які викликають гриби певного виду: коренеїд, афа-
номіцетна гниль, трахеомікоз, фузаріоз, ризоктоніоз, 
фомоз, види парші. Також деякі хвороби коренепло-
дів мають бактеріальне походження: зобоватість, ту-
беркульоз. Пропонуємо вашій увазі коротку характе-
ристику кожної з цих хвороб окремо.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОБ  
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

ГРИБКОВІ

Церкоспопоз 
Рамуляріоз 
Ерізіфос 
Переноспороз 
Альтернаріоз 
Іржа 
Фомоз 

 

Коренеїд 
Афаноміцетна гніль 
Трахеоміоз 
Фузаріоз 
Ризоктоніоз 
Фомоз 
Парша звичайна 
Парша смугаста

БАКТЕРІАЛЬНІ

Бактеріальні  
плямистості 

 
 

Зобоватість 
Туберкульоз

ВІРУСНІ

Вірусна жовтуха 
Вірусна мозаїка

 Хвороби цукрового буряку та ступінь їх ураження різноманітними патогенами.
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КОРЕНЕЇД 

Коренеїд уражує молоді проростки і сходи цукро-
вих буряків у фазі вилочки або першої — на початку 
формування другої пари справжніх листків. В ураже-
ної рослини на корінці з‘являються склоподібні або 
бурі плями чи смужки, які, розростаючись, поступо-
во охоплюють всю підземну його частину. Корінець 
чорніє і стає тоншим. При значному пошкодженні за-
гнивають підсім‘ядольне коліно, черешки і сім‘ядолі.

Уражені коренеїдом проростки гинуть, не виходячи 
на поверхню, в результаті чого знижується польо-
ва схожість насіння, сходи з’являються недружні, 
зріджені, що утруднює механізоване формування 
насадження рослин, а іноді навіть призводить до пе-
ресіву буряків. Особливо великої шкоди може завда-
ти хвороба при інтенсивній технології вирощування 
цукрових буряків, за якої застосовують малі норми 
висіву насіння, розраховані на задану густоту наса-
дження. Коренеїд поширений повсюдно. 

Його збудники (гриби і бактерії) знаходяться як на 
насінні, так і в ґрунті. Кожний мікроорганізм для 
життєдіяльності потребує необхідних температур, 
вологості, живлення тощо. Залежно від зміни ґрун-
тово-кліматичних умов, попередника, температурно-
го, водного і повітряного режимів ґрунту, наявності 
в ньому органічних речовин змінюється і склад збуд-
ників. Наприклад, при підвищенні вологості ґрун-
ту сходи найчастіше уражують гриби роду Pythium 
і Аphanomyces, а в пocyшливиx yмoвax — Fusarium 
Sp., пpи пiдвищeнiй вoлoгocтi й тeмпepaтypi — 
Rhizoctonia. Ha пociвax бypякiв, щo poзмiщyють 
пicля бypякiв, збiльшyєтьcя кiлькicть пpopocткiв, 
ypaжeниx бiльш aктивними збyдникaми кopeнeїдa —  
гpибaми poдiв Aphanomyces, Fusarium, Pythium, 
Phoma тa бaктepiями. Збyдники кopeнeїдa ypaжy-
ють в ocнoвнoмy ocлaблeнi пpopocтки, тoмy вci 
зaxoди бopoтьби з ними cпpямoвaнi нa пiдвищeння 
життєздaтнocтi pocлин. Haйвaжливiшi з-поміж них 

Коренеплід, уражений коренеїдом.

ФУЗАРІОЗ

Дане захворювання спричинюється цілим комп-
лексом різних видів фузаріумів (F. oxysporum, F. 
solani, F. culmorum, F. avenaceum, F. acuminatum,  
F. graminearum,  F. graminearum, F. vtrticillioides, F. 
sambucinus). Прояв характерних симптомів хворо-
би за різних типів фузаріозів залежить від фізіоло-
гічного стану рослин, їх стійкості, інфекційного на-
вантаження, специфічної фізіологічної активності 
збудника. В уражених фузаріями на початку літа 
коренеплодах листки, починаючи з периферичних, 
в‘януть, а їх черешки поступово чорніють. 

Корені таких рослин відстають у рості, нерідко на 
них утворюється безліч бокових корінців. Вміст 
цукрози в коренеплоді за незначного загнивання 
головки, шийки та хвоста зменшується у вісім ра-
зів, а шкідливого азоту, водорозчинних пектино-
вих речовин значно збільшується. Гнилі та загнилі 
ділянки уражених коренеплодів повністю втрача-
ють цукор, внаслідок чого стають зовсім непри-
датними до переробки. На їх розрізі видно від-
мерлі судинно-волокнисті пучки бурого кольору, 
а нерідко і видовжені смуги, заповнені грибницею 
білого, рожевого та інших кольорів. За сильного 
розвитку загнивання охоплює й зовнішні тканини, 
спричиняє утворення каверн, тріщин або ділянок 
відмерлих тканин.

aгpoтexнiчнi: poзмiщeння бypякiв y ciвoзмiнax пicля 
кpaщиx пoпepeдникiв i пepeдпoпepeдникiв; внeceн-
ня вoceни дoбpив y peкoмeндoвaниx дoзax i cпiввiд-
нoшeнняx eлeмeнтiв живлeння; глибoкa opaнкa; 
якicний пepeдпociвний oбpoбiтoк ґрунту; ciвбa в 
oптимaльнi cтpoки (пpи тeмпepaтypi ґрунту +5–6 °C) 
нa глибинy 3–4 cм з уpaxyвaнням вoлoгocтi ґрунту;  

пiдтpимaння пoвepxнeвиx шapiв ґрунту в poзпyшeнoмy 
cтaнi дo i пicля пoяви сходів. Beликe знaчeння в 
зaпoбiгaннi poзвиткy кopeнeїдa мaє oбpoбкa нaciння 
зaxиcнo-cтимyлюючими peчoвинaми. Цe дaє змoгy нe 
тiльки знeзapaзити нaciння вiд мiкpoopгaнiзмiв, aлe й 
пoлiпшити poзвитoк бypякiв (Саблук В. Т. та ін. Шкід-
ники та хвороби цукрових буряків, 2005).

Ознаки ураження фузаріозом.
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ФОМОЗ, АБО ЗОНАЛЬНА ПЛЯМИСТІСТЬ

Нестача бору в ґрунті сприяє ураженню буряків фо-
мозом (зональною плямистістю). Проявляється гриб-
кове захворювання у вигляді бурих або жовтуватих 
плям концентричної форми на поверхні нижніх лист-
ків, пізніше з’являються чорні крапки. При фомозі 
уражені листя і пагони насінників відмирають, розви-
вається суха гниль сердечка буряків — розрізавши 
коренеплід, ви побачите тканини темно-коричневого 
кольору. Розвитку фомозу сприяють часті дощі, туман, 
підвищена вологість повітря і рясні роси за помірної 
температури. Поширюється в дощову вітряну погоду 
спорами. Зберігається збудник фомозу в сім’яниках, 
на насінні й на уражених рослинних рештках.

Дане захворювання протікає у двох фазах: гостра 
(пошкодження сходів незабаром після заражен-
ня) і більш тривала коренева гниль, що виникає в 
кінці червня і триває до кінця вегетаційного періо-
ду. Ця хвороба часто зустрічається в Україні, де що-
річно завдає неабиякої шкоди. Серед усіх загроз  
захворювань і шкідників дана хвороба є найбільшою 
несподіванкою при зборі врожаю, коли бурякова  
гичка виглядає здоровою, а коренеплоди сильно 
уражені або вкорочені внаслідок ураження. У пошко-
джених сходів чорніє і звужується коріння, після чого  
рослина, як правило, гине. При тривалій корене-
вій гнилизні листя часто жовтіє і згодом в’яне. У  
надлишку утворюються бічні дрібні відростки,  
багато з яких виявляються всохлими, почорнілими 
та відмерлими. Висока вологість ґрунту сприяє 
утворенню зооспор, а також їх міграції через ґрунт.  
Позитивно впливають на розвиток хвороби від-
носно висока температура ґрунту (вище 15 °C),  
погана аерація ґрунту, відсутність у ньому достатньої  
кількості поживних речовин, рН менше ніж 6 та  
ступінь насиченості лужними сполуками менше 70 %.  

АФАНОМІЦЕТНА КОРЕНЕВА ГНИЛЬ ТРАХЕОМІКОЗ (НЕКРОЗ) СУДИН

Характеризується побурінням або почорнінням судинно- 
волокнистих пучків (центрального і кільцевих), добре по-
мітних на поперечному розрізі кореня. Відмирання і почор-
ніння судин починається в долі й продовжується в період 
збереження коренеплодів. Причиною хвороби є розвиток 
у судинно-волокнистих пучках буряка грибів (частіше з по-
логів Fusarium Link і Pythium Pringsh.), а також бактерій, що 
проникають у корені в місцях ушкоджень ґрунтовими шкід-
никами (личинками пластинчастовусих, дротяників та ін.).  
В основних районах бурякосіяння хвороба починає виявля-
тися в червні — липні.

Іноді ураження коренеплодів може досягати 15–20 %, що 
призводить до зниження якості бурякової сировини. У схо-
вищах пошкоджені коренеплоди загнивають і є вогнищем 
розвитку кагатної гнилизни.

Ознаки фомозу на листях цукрового буряку.

Трахеомікоз (некроз) судин.

Афаноміцетна коренева гниль. 
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РИЗОКТОНІОЗ

Ризоктоніоз Rhizoctonia solani (бура гниль) є однією 
з найшкодочинніших хвороб коренеплодів цукрових 
буряків. Втрати врожайності від неї складають  
50 %, а в окремих випадках досягають 100 %. Уражені 
коренеплоди не лежкі, їх технологічні властивості 
погіршуються: знижується цукристість, наявні цу-
кри переходять у недоступний стан і, як наслідок, 
зростають їх втрати при переробці. Тому цукрові 
заводи відмовляються приймати на переробку такі 
коренеплоди, а виробники несуть величезні прямі 
втрати. 

Симптоми захворювання з’являються, як правило, 
після змикання рядків. Рослини в’януть вогнищами. 
На поверхні головки коренеплоду спостерігаються 
гнильні місця, спочатку у вигляді втиснених плям 
відмерлої тканини, а потім ростучі в середину. Гниль 
поширюється на весь коренеплід, що супроводжу-
ється ураженням іншими бактеріальними та грибко-
вими збудниками гнилей. 

Незважаючи на те, що за останні 10 років площа ви-
рощування цукрових буряків суттєво скоротилася, 
ризоктоніоз набуває значного поширення на терито-
рії України. 

Поширенню ризоктоніозу на території України 
сприяють наступні фактори:

• Висока насиченість сівозміни цукровими буряка-
ми в зонах їх вирощування;

• Вирощування кукурудзи  та цукрових буряків у 
короткоротаційній сівозміні;

• Помилки при проведенні обробітку ґрунту (ущіль-
нення). 

Ризик ураження ризоктоніозом також зростає за ве-
ликої кількості неперепрілої органічної маси в ґрунті 
(солома, особливо бадилля кукурудзи) та сприятли-
вих погодних умов для поширення хвороби (сильні 
дощі при високих температурах). На сьогодні внесен-
ня пестицидів не є ефективним методом боротьби з бу-
рою гниллю. Інтегрована система боротьби з цією хво-
робою базується на комплексі агротехнічних заходів 
та вирощуванні стійких гібридів. Селекціонерами ком-
панії «Сингента» ведеться успішна робота зі створення 
нових високопродуктивних гібридів, стійких до ура-
ження ризоктоніозом, 2 із яких — Волга та Газета —  
зареєстровані в Україні. Дані гібриди також поєднують 
у собі високу стійкість до ураження церкоспорозом та 
ризоманією. Окрім того, Волга вирізняється стійкістю 
до афаноміцетної гнилі, яка уражає сходи. 

Коренеплід рослини цукрового буряку,  
ураженого ризоктоніозом.

Ознаки ураження ризоктоніозом.

ПАРША ЗВИЧАЙНА 

Парша звичайна розвивається на будь-якій части-
ні коренеплоду. Уражені ділянки покриті темно-бу-
рою шорсткуватою кіркою, завтовшки 2–3 мм, 
 яка при значному розвитку хвороби засихає і ві-
докремлюється. У глибоких тріщинах, що з’явля-
ються, і борозенках розвивається гриб, який при-
зводить до загнивання коренеплоду. Тому часто 
спочатку спостерігається ураження коренеплоду 
паршею, а потім гниллю фузаріозною. При загни-
ванні хвостової частини тканина легко відпадає, 
а при витягуванні коренеплоду з ґрунту залиша-
ється в ньому. Парша розвивається переважно в 
районах з важкими за механічним складом ґрун-
тами. Вона найчастіше проявляється в червні — 

липні за підвищених температури, вологості й щіль-
ності ґрунту. Такі умови сприяють, з одного боку, 
значному розвитку актиноміцетів, а з іншого — 
ослабленню поверхневих тканин буряків при  
погіршенні аерації.

Парша пояскова уражує коренеплоди в області 
шийки. Пошкоджені ділянки стають хвилястими, 
вдавленими в тканину. Найчастіше хворіють рос-
лини, що були уражені коренеїдом. Проявляється 
на важких за механічним складом ґрунтах та при 
їх запливанні після значних опадів. На полі поши-
рюється вогнищами, найчастіше в низинах і блюд-
цях, де застоюються дощові або поливні води.

ЗОБУВАТІСТЬ (РАК КОРЕНЯ) 

Зобуватість зустрічається в усіх зонах бурякосіяння 
на поодиноких рослинах. На різних частинах коре-
неплоду, переважно в області шийки, утворюються 
нарости, що нерідко за розміром більші, ніж самі 
корені, й зв’язані з ним тонким перешийком. Наро-
сти з’являються внаслідок подразнення і посилено-
го поділу клітин під впливом бактерій Pseudomonas 
tumefaciens Stevens, що живуть у ґрунті. Хворі  
рослини під час зберігання швидко загнивають. 

Зобуватість (рак кореня).
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ТУБЕРКУЛЬОЗ КОРЕНЯ 

Дане захворювання уражає поодинокі рослини. На 
коренеплодах цукрових буряків утворюються наро-
сти в області головки, що з’єднуються з коренем 
широкою основою. Відрізняються вони від ракових 
тим, що мають сильно горбкувату поверхню. Під час 
вегетації тканини наростів загнивають, утворюючи 
на них глибокі каверни. Збудником хвороби є бакте-
рії Xanthomonas beticola Savulescu, які проникають у 
тканини кореня через поранення, стрімко розмножу-
ються, утворюючи нарости. Корені швидко загнива-
ють і стають непридатними до зберігання.

Перед тим як перейти до розгляду хвороб листкового 
апарату хотілося б зазначити, що насіння всіх гібри-
дів компанії «Сингента» протруєне чотирикомпонент-
ною сумішшю на основі гімексазолу (14) + тираму (6) 
+ тефлутрину (6) + тіаметоксаму (15). Перші два фунгі-

цидних компоненти чудово справляються з найбільш 
шкодочинними  хворобами коренеплодів, а саме ко-
ренеїдом, фузаріозними та афаноміцетними гнилями. 
Ці дві діючі речовини фактично є світовим стандартом 
контролю хвороб коренеплодів. Дві інші інсектицидні 
складові протруєння являють собою препарат Форс 
Магна, мова про який йшла в розділі, присвяченому 
інсектицидному захисту цукрових буряків.

Серед хвороб листкового апарату найголовнішими 
є грибкові: церкоспороз, рамуляріоз, борошниста 
роса, переноспороз, іржа, альтернаріоз. Також необ-
хідно зазначити низку хвороб, що викликаються віру-
сами, це перш за все вірусна жовтуха (жовтяниця) та 
мозаїка. Крім того, існує декілька хвороб листкового 
апарату, які спричинені бактеріями, зокрема бактері-
альні плямистості.

Туберкульоз кореня.

БОРОШНИСТА РОСА 

Проявляється на поверхні листків у вигляді білої 
ніжної павутинки. Досить швидко листок вкрива-
ється густим білим нальотом, з якого при струшу-
ванні утворюється хмарка пилу. Наліт складається 
з грибниці, яка поширюється на поверхні листка, та 
конідієносців з конідіями збудника хвороби — гри-
ба Erysiphe communis f. betae Jacz. Часто в кінці 
вегетації на білому фоні уражених листків помітні 
дрібні, кулясті, спочатку золотисто-жовті, а згодом 
чорні плодові тіла гриба — клейстотеції. Влітку гриб 
поширюється конідіями, а зимує у вигляді клейсто-
тецій у рештках уражених листків, на насінні та го-
ловках маточних буряків. Розвиткові борошнистої 
роси сприяє посушлива і жарка погода (температу-
ра 25–30 °С), яка знижує стійкість рослин до захво-
рювання, а також посилює утворення спор гриба та 
їх поширення. Ступінь розвитку борошнистої роси 
починають обліковувати спочатку на насінниках  
(кінець червня — липень), а потім і на буряках  

першого року життя на стаціонарних ділянках що-
декади до кінця вегетації. Обліковують так само, як 
і церкоспороз, на 50 рослинах буряків і 25 насін-
никах у п’яти рівновіддалених відрізках рядків по 
діагоналі поля.

Під час посиленого розвитку хвороби проводять 
масовий облік захворювання буряків борошнистою 
росою. Для цього оглядають по 50 рослин у рядку 
в 10 рівновіддалених місцях по діагоналі поля. Ви-
значають кількість уражених рослин і ступінь роз-
витку борошнистої роси за п’ятибальною шкалою: 
0 — здорові рослини, без ознак хвороби; 1 — ура-
жені окремі листки, пошкоджена поверхня яких не 
перевищує 25 % площі всіх листків; 2 — хвороба 
охоплює від 26 до 50 % загальної площі листкової 
поверхні; 3 — охоплено 51—75 % поверхні листків; 
4 — уражено понад 75 % загальної площі листків, 
які вкриті густим борошнистим білим нальотом.

Борошниста роса (Erysiphe communis f. betae Jacz.) у посівах цукрових буряків.
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ПЕРОНОСПОРОЗ, АБО НЕСПРАВЖНЯ 
БОРОШНИСТА РОСА 

Пероноспороз проявляється на молодих органах 
рослин. У буряків першого року життя уражуються 
насамперед центральні листки розетки, а в насінни-
ків, крім того, бокові бруньки, верхівки квітконосних 
пагонів, клубочки насіння. Уражені листки набувають 
світло-зеленого (салатового) забарвлення, потовщу-
ються, стають крихкими, скручуються краями вниз і 
вкриваються сіро-фіолетовим нальотом, який є най-
більш характерною ознакою захворювання. Наліт 
в основному розвивається з нижнього боку листків, 
а при високій вологості повітря вкриває і їх поверх-
ню. Він складається з конідієносців і конідій гриба 
Peronospora schachtii Fuck., грибниця якого розгалу-
жується до міжклітинних внутрішніх тканин листка.

Згодом (через 10–15 днів) уражені листки відмира-
ють і таке захворювання можна відрізнити від гни-
лі сердечка (борного голодування) за наявністю на 
поверхні листків сіро-фіолетового нальоту. На зміну 
відмерлих листків виростають молоді, які лише за 
вологої погоди уражуються хворобою. В посушли-
вих умовах збудник здебільшого переходить у при-
хований стан (розгалужується у поверхневих клі-
тинах головки коренеплоду, де може зберігатися і 
взимку). Хвороба проявляється (в квітні — травні) на 
насінниках від уражених маточних чи безвисадко-
вих коренеплодів. Конідії розносяться краплинами 
дощу або вітром на навколишні насінники чи буряки 
першого року життя і уражують їх. 

При появі хвороби, якщо утримується сприятлива 
для її розвитку погода, буряки необхідно обробити 
фунгіцидами (Альто® Супер або Амістартм Екстра) 
та провести інші заходи боротьби, спрямовані на 
накопичення вологи в ґрунті й підвищення у рослин 
тургору. Другий раз посіви обробляють, якщо дов-
готривалі періоди посушливої й жаркої погоди змі-
нюються короткочасними періодами вологої погоди 
і помітне поширення борошнистої роси. У кінці веге-
тації звертають увагу на необхідність знищення дже-
рел розвитку хвороби (старанне збирання решток 
врожаю та заорювання тих, що залишилися на полі).

Таблиця 9. Шкала обліку ступеня розвитку пероноспорозу на посівах цукрових буряків та їх насінниках

Бал
Ступінь 
ураження

Характерні ознаки ураження рослин

першого року вегетації насінники

0 Відсутнє Здорові рослини Здорові рослини

1 Слабке
Уражені окремі центральні  
листки розетки, помітні плями 
на окремих листках

Уражені центральні листки розетки чи окремі 
квітконосні пагони. Уражено до 10 % поверхні 
рослин

2 Середнє
Уражено 25–50 % листків  
верхнього ярусу

Уражено до половини листків верхнього ярусу 
чи половина квітконосних пагонів. Уражено 
10–25 % надземної маси рослини

3 Сильне
Уражено 51–75 % листків  
верхнього ярусу

Уражено 51–75 % листків верхнього ярусу, 
розетки насінника чи квітконосних пагонів. 
Уражено 26–50 % наземної маси рослини

4
Дуже  
сильне

Уражено 76–100 % листків верхнього 
ярусу розетки рослини, а також понад 
50 % листків середнього ярусу

Уражені всі листки верхнього ярусу або понад 
60% квітконосних пагонів. Уражено > 50 % 
надземної маси рослини

Поширенню хвороби сприяє підвищена вологість 
повітря (понад 70 %) і помірно тепла погода (темпе-
ратура 16–20 °С). 

Пероноспороз починають обліковувати у травні на 
насінниках і буряках першого року життя і продовжу-
ють на стаціонарних ділянках щодекади до кінця ве-
гетації. У період значного поширення хвороби (кінець  
червня — липень) масово обстежують поля фа-
бричних посівів буряків та насінники. 

Щоб визначити ураженість рослин пероноспо-
розом, по діагоналі кожної ділянки, де ведуть 
спостереження, оглядають десять проб рослин, 
розміщених на однаковій віддалі одна від одної.  

В кожній з них оглядають по 50 рослин буряків або 
25 насінників, розміщених підряд в одному рядку. 
Обліковують розвиток захворювання за шкалою, 
наведеною в таблиці. При цьому до уражених на-
лежать також рослини з відмерлими листками (з 
нальотом конідій).

Під час обліку розрізняють три яруси листків: верхній —  
молоді листки розетки, які ще не досягли половини 
розміру найбільш розвинутого листка; середній —  
листки розміром більше ніж половина нормально 
розвинутого листка, а також добре розвинуті листки 
з прямостоячою листковою пластинкою; нижній —  
листки починають поникати (Саблук В. Т. та ін. 
Шкідники та хвороби цукрових буряків, 2005).

Ознаки ураження борошнистою росою.
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АЛЬТЕРНАРІОЗ  

Альтернаріоз проявляється дещо раніше, ніж цер-
коспороз (у червні-липні), що нерідко ускладнює 
його діагностику. На листках, уражених альтерна-
ріозом, з’являються округлі, неправильної форми,  

темно-коричневі та чорні плями діаметром від 2 до 
10 мм. Здебільшого вони вкривають верхівки листків,  
з розвитком хвороби плями зливаються, і верхня  
частина листка стає подібною до обпаленої вогнем.

ЦЕРКОСПОРОЗ  

Церкоспороз проявляється на добре розвинутих 
листках у кінці червня — на початку липня і спосте-
рігається до кінця вегетації буряків. Плями округлі 
попелястого кольору, діаметром 2–4 мм, часто з 
червоно-бурою облямівкою. На старих листках вони 
бувають більших розмірів (до 10 мм у діаметрі), а во-
сени, навпаки, дрібні (до 1 мм). Характерна ознака 
плям — утворення на їх поверхні сріблястого нальо-
ту, який складається з конідієносців і конідій збуд-
ника хвороби — гриба Cercospora betivola Sacc. Цей 
наліт у більшій мірі спостерігається у вологу погоду 
або після роси. По ньому можна відрізнити церкоспо-
роз від зональної та бактеріальної плямистостей, які 
подекуди зустрічаються одночасно. При сильному 
розвиткові хвороби утворюються переважно великі 
ділянки відмерлої тканини листка або ж він повні-
стю всихає від церкоспорозу. Такі відмерлі скручені

 листкові пластинки можуть ще довго знаходитися на 
живих черешках. Влітку захворювання поширюється 
конідіями, а взимку його збудник лишається життє-
здатним у рештках листків на поверхні ґрунту чи на-
сінні. Найбільш поширена хвороба в серпні, оскільки 
її розвиткові сприяють тепла погода (середня темпе-
ратура 20–22 °С вдень і не менше ніж 15 °С вночі) та 
підвищена вологість повітря (не нижче ніж 65–70 %). 
Розвиток церкоспорозу посилюється, якщо тривалі 
періоди вологої погоди змінюються короткочасни-
ми посушливими періодами, які спричинюють появу  
депресії в розвитку буряків, фізіологічне старіння 
листків, зниження їх стійкості до захворювання.

Хворобу обліковують за п’ятибальною шкалою: 0 — 
здорова рослина, плям на листках немає; 1 — плями 
розкидані, кількість уражених листків не перевищує 
25 % всіх листків розетки; 2 — плями місцями зли-
ваються, хвороба уражує 26–50 % листків розетки;  
3 — плями й відмерлі тканини листків охоплюють 
51–75 % поверхні; 4 — листки майже повністю заги-
нули, неуражених листків менше ніж 25 % усіх лист-
ків розетки. Результати обліку аналізують за трьома 
показниками: відсотком уражених рослин, середнім 
балом ураження та відсотком розвитку хвороби. 

Буряки проти церкоспорозу обробляють фунгіцида-
ми, серед яких компанія «Сингента» пропонує Альто® 
Супер, а також застосовують інші заходи боротьби 
(розпушення ґрунту після опадів, знищення бур’янів, 
позакореневе підживлення фосфорно-калійними 
добривами) при появі хвороби, якщо стоїть тепла і 
волога погода. Сигналом для обробки фунгіцидами 
слугує поява захворювання, а повторну слід прово-
дити через 20–25 днів після першої, коли спостеріга-
ється помітне поширення церкоспорозу. Ознаки ураження альтернаріозом.

Таблиця 10. Шкала обліку ступеня розвитку пероноспорозу на посівах цукрових буряків та їх насінниках

Бал
Ступінь 
ураження

Ознаки ураження рослин
Охоплено 
плямами 
листкової
поверхні

Відмер-
ло

0 Відсутнє Здорові рослини 0 листків

0,1 Початкове Окремі плями на листках нижнього і середнього ярусів До 1 % 0

1 Незначне Плями розсіяні на листках нижнього і середнього ярусів 2–5 % 0

2 Слабке Плямами вкриті листки нижнього і середнього ярусів, на 
окремих листках вони зливаються, утворюючи відмерлі ділянки 6–20 % 0

3 Середнє Плямами густо вкриті листки нижнього і середнього ярусів, є 
плями на молодих листках та черешках 21–40 % До 25 %

4 Сильне Відмерлі листки нижнього і середнього ярусів, плямами вкриті 
черешки і молоді листки за винятком 6–12 центральної розетки 41–60 % 26–60%

5 Дуже 
сильне

Відмерлі листки нижнього та середнього ярусів, живими 
залишилося до 6 листків центральної розетки > 60 % > 60 %

Листки цукрових буряків, уражені церкоспорозом.
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ВІРУСНА ЖОВТЯНИЦЯ (ЖОВТУХА) 

Проявляється у вигляді пожовтіння листків. Збуд-
ники — комплекс штамів вірусів жовтяниці. Пожов-
тіння переважно починається з верхівки листка і 
поширюється до його основи, у пластинки листка 
зникає блиск, вона стає потовщеною, хвилястою та 
крихкою. Жилки листка і тканини вздовж них довго 
лишаються зеленими. Частина листків набуває бро-
нзового чи червонуватого відтінку. Пожовтіння лист-
ків внаслідок азотного голодування відрізняється 
від вірусної жовтяниці м’якою і непотовщеною плас-
тинкою листка, яка набуває суцільного світло-жов-
того кольору, включаючи також жилки й тканини 
вздовж них. Віруси зберігаються взимку в сокові ко-
ренеплодів маточних, безвисадкових та інших форм 
зимуючих буряків. Тому перші джерела хвороби 

з’являються рано навесні на відростаючих розетках 
насінників від коренеплодів буряків, уражених жов-
тяницею в минулому році. Від уражених рослин вірус 
переноситься на здорові сисними комахами: лист-
ковою буряковою попелицею (Aphis fabae Scop.) чи 
зеленою персиковою попелицею (Myzodes persicae 
Suiz.). Тому, чим ближче розміщені посіви буряків до 
полів насінників, тим більше вони уражуються жов-
тяницею. З розмноженням попелиці посилюється 
розвиток хвороби. Обліковують жовтяницю на стаці-
онарних ділянках оглядом у 10 рівновіддалених міс-
цях по діагоналі поля по 50 рослин буряків першого 
року життя або 25 насінників, розміщених підряд в 
одному рядку. Починають облік при появі хвороби і 
проводять щодекади до кінця вегетації.

 Вірусна жовтяниця.

Під час найбільшого ураження буряків жовтяницею 
один раз масово обстежують їх посіви за тією са-
мою методикою, що і на стаціонарній ділянці. Сту-
пінь ураження рослин визначають за п’ятибальною 
шкалою: 0 — рослини без ознак захворювання; 1 —  
пожовкли листки нижнього ярусу розетки; кіль-
кість їх не перевищує 25 % усіх листків розетки; 
2 — пожовкла більшість листків нижнього ярусу і 
частина середнього; спостерігається відмирання 
тканин листка, кількість їх з симптомами жовтяниці 
близько 50 %; 3 — пожовкли всі листки нижнього 
й більшість середнього ярусів, кількість відмерлих 
не перевищує 20 %, кількість листків з симптома-
ми жовтяниці становить близько 75 % всіх листків  

розетки; 4 — уражено всі листки нижнього і се-
реднього ярусів, а також частину верхнього ярусу 
розетки, близько 50 % листків відмерло внаслідок 
хвороби, зелені лише наймолодші в центрі розетки. 
Крайові смуги буряків (40—60 м) обробляють інсек-
тицидами системної дії при появі крилатих особин 
попелиці — переносників хвороби на буряках. Друге 
суцільне обприскування всього поля проводять 
через 10—12 днів після першого, якщо спосте-
рігається подальше розмноження шкідника. 
При цьому враховують розвиток ентомофагів  
попелиці — сонечка. Якщо кількість жуків остан-
нього перевищує 20 одиниць на кожну рослину, 
інсектициди застосовувати не можна.

РАМУЛЯРІОЗ 

Рамуляріоз виявляють невеликими вогнищами на  
заході та в центрі України. Зовні ураження листя нага-
дує церкоспороз, але плями не такої правильної фор-
ми, розмір їх може поступово збільшуватися, середня 
частина плям бура, а темно-бурої облямівки навколо 
них може і не бути. На плямах наліт не сірий, а білий, 
порошкоподібний.  Захворювання викликає незавер-
шений гриб Ramularia beta Rostr. родини Moniliaceae, 
порядку Hyphomycetales. Його грибниця міжклітинна, 
на поверхні й всередині листків утворює конідіальне 
спороношення. Конідієносці одноклітинні, світлі й роз-
міщуються пучками. Конідії безбарвні, 10–25 х 4–5 мкм, 
одно- чи двоклітинні, їх кінці притуплені. Поширюєть-
ся патоген конідіями під час вегетації рослин, а зимує 
грибницею на рештках рослин, інколи на оплоднях, 
насіннєвих клубочках. Захворювання може зумовлю-
вати недобір урожаю буряку 10–15 %

Рамуляріоз цукрових буряків (Ramularia beticola).
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МОЗАЇКА

Мозаїка проявляється на листках буряків і насінників 
у вигляді водянисто-прозорих, різної форми і величи-
ни плям. Вони краще помітні на наймолодших листках 
рослин при огляді їх на світло. Збудник — Beta virus 
2 (bind) Smith — зберігається взимку в коренеплодах. 
Тому перші ознаки захворювання спостерігаються в 
квітні — травні на відростаючих розетках насінників 
від коренеплодів, уражених мозаїкою в попередньо-
му році. Від них вірус розноситься сисними комахами 
на здорові насінники та розміщені поблизу посіви фа-
бричних буряків. Ступінь ураження буряків мозаїкою 
визначають за п’ятибальною шкалою: 0 — рослини 
без ознак мозаїки; 1 — уражені наймолодші листки, 
кількість яких не перевищує 25 % листків верхнього 
ярусу розетки; 2 — уражено 50 % листків верхньо-
го ярусу; 3 — уражено 75 % листків верхнього яру-
су; 4 — уражені всі листки верхнього ярусу, а також  
частина листків середнього.

На жаль, на сьогодні ще немає ефективних засобів 
захисту рослин проти вірусів, з останніми можна бо-
ротися лише за допомогою інсектицидів системної 
дії, які знешкоджують переносників цих вірусів. У  
«Сингенти» це такі препарати, як Енжіо® та Нурел Д®.

Крім церкоспорозу, на листках буряків одночасно 
спостерігаються й інші подібні плямистості, а саме 
бактеріальна та зональна. Бактеріальну викликають 
бактерії роду Pseudomonas. Її характерні ознаки:  
плями на листках неправильної округлої форми, 
масляно-прозорі, з темною облямівкою. Збудник  
зональної плямистості — гриб Phoma betae Frank. 
За наявності такого захворювання плями округлі, 
наростають концентричними колами, світло-бурого 
кольору. Обидві плямистості відрізняються від  
церкоспорозу відсутністю на їх поверхні нальоту 
спор гриба С. beticola.

Фунгіцидний захист від основних листкових хвороб 
наведено у наступному розділі цієї брошури.

ІРЖА 

Іржа проявляється на буряках і насінниках у трьох 
стадіях. Перша (весняна) — спеціальна (квітень — 
травень) у вигляді яскраво-жовтих плям на перших 
відростаючих листках насінників. На них утворюють-
ся споровмістилища, в яких розвиваються еціоспори. 
Вони розносяться вітром, росою і викликають розви-
ток літньої (уредо) стадії гриба у вигляді дрібних чер-
воно-бурих подушечок — уредоспор. До осені вони 
темніють внаслідок утворення в них зимових (теліо) 
спор гриба — збудника іржі Uromyces betae (Pers.) Lev.  
 
Поширенню захворювання сприяє помірно тепла  
(16–18 °С) і волога погода.

Методика спостережень за захворюванням буряків 
іржею така ж, як і для церкоспорозу. Ступінь роз-
витку іржі встановлюють за п’ятибальною шкалою: 
0 — рослини без ознак іржі; 1 — пустули зрідка зу-
стрічаються на окремих листках; 2 — пустули негу-
сто вкривають більшість листків або ж окремі з них; 
3 — уражена вся рослина, близько половини листків

\

 

 
густо вкриті пустулами, відмирають окремі ділянки 
листків; 4 — пустули густо вкривають більшість лист-
ків, частина їх відмирає 

Результати обліку хвороби вираховують за тими ж 
формулами, що і для церкоспорозу.

При наявності джерел розвитку захворювання на насін-
никах в період, коли на коренеплоді сформувалося по-
над 15 листків і спостерігається сприятлива для розвит-
ку хвороби помірно тепла (16—20 °С) та волога (вище 
70 %) погода, посіви необхідно обприскати фунгіцидами.

Іржа цукрових буряків (Uromyces betae).

Таблиця 11. Шкала для визначення ступеня 
ураження цукрового буряку іржею

Бал
Ступінь 
ураження

Oзнаки ураження рослин

0 Відсутнє Здорові рослини

0,1
Початкове 
ураження

Поодинокі пустули на окремих 
листках

1 Слабке
Пустули нещільно вкривають 
до половини листка

2 Середнє
Пустули нещільно вкривають 
більше ніж половину листків 
або окремі з них — щільно 

3 Сильне

Більше ніж половина листків 
щільно вкрита пустулами, 
відмирають окремі ділянки 
листкової поверхні

4
Дуже 
сильне

Пустулами щільно вкрита 
більшість або усі листки, 
частина з яких відмерла
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ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ ПОСІВІВ 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Для боротьби з головними хворобами коренеплодів, 
окрім механічних способів та дотримання сівозмін, 
слід використовувати тільки якісне протруєння. Зга-
дуючи ці хвороби, ми писали, що до складу композиції 
протруйників компанії «Сингента», якими обробляють 
насіння усіх гібридів цукрового буряку, серед фунгі-
цидної складової розрізняють тирам та гімексазол. 
Ці сполуки краще за усі, існуючі сьогодні на ринку, 
контролюють збудників коренеїда, фузаріозу та ри-
зоктоніозу, що є головними, але все ж таки контро-
льованими хворобами цукрового буряку. Є ціла низка 
захворювань цієї культури, які до цього часу вважа-
ються стійкими до дії засобів захисту рослин, зокре-
ма це віруси та бактеріальні хвороби, з якими можна 
боротися лише опосередковано, через, наприклад, 
контроль переносників, дотримання сівозмін тощо. 
Саме в цьому напрямку розвиваються сучасна гене-
тика та селекція, для того щоб отримати більш-менш 
стійкий до, наприклад, ризоманії гібрид.

З метою боротьби проти головних листкових хвороб 
культури необхідно застосовувати якісні фунгіци-
ди, головними з яких у компанії «Сингента» є Альто  
Супер 330 ЕС, к. е. та Амістар Екстра 280 SC, к. с. 
Площі вирощування цукрових буряків в Україні у 
порівнянні з минулими роками значно скоротилися, 
тому виробництво цієї культури вимагає професійного 
та високотехнологічного підходу. З огляду на це при 
виборі препаратів для захисту слід звертати увагу 
тільки на якісні продукти відомих брендів. І якщо гер-
біцидний захист (а точніше проблеми, які виникають 
через використання генеричних препаратів) фактично 
відпрацьований з визначенням переваги на користь  
оригінальних продуктів, то щодо інших складових  

захисту посівів цукрового буряку щороку виникає 
багато питань. Зокрема, чи потрібно їх використову-
вати, проти чого і як правильно застосовувати?

У цьому розділі ми перш за все хотіли б зверну-
ти увагу на  значний розвиток хвороб листково-
го апарату цукрових буряків у зв’язку з великою 
кількістю опадів, коли у травні — червні йдуть 
сильні дощі та  подекуди кількість опадів за де-
кілька годин сягає максимальної відмітки місяч-
них показників. При цьому нічна температура в 
таких районах рідко опускається нижче +16 ºС, 
а денна в основному коливається в межах +28–32 ºС. 
Усі ці чинники зумовлюють появу своєрідного пар-
никового ефекту, що в свою чергу сприяє значному 
розвитку листкових хвороб цукрового буряку, го-
ловними з яких на сьогодні є: церкоспороз, борош-
ниста роса, рамуляріоз та іржа. 

Завдяки такій високій температурі повітря та над-
мірній вологості цукровий буряк, що був посіяний в 
період з 15 по 20 квітня, на середину червня вже на 
багатьох полях починає змикати рядки. Тобто, його 
вегетація трохи прискорюється. З літератури відо-
мо, що така надзвичайно шкодочинна хвороба, як 
церкоспороз, з’являється на листках культури в се-
редині липня на початку серпня, але з огляду на ве-
лику кількість опадів та високу денну температуру і 
таке швидке наростання вегетативної маси цукрового  
буряку захворювання може виникнути набагато  
раніше, не дивлячись на заявлену до нього начебто  
толерантність гібридів відомих світових виробників. 
На деяких полях уже в кінці травня спостерігається 
поява перших ознак церкоспорозу. 

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ  
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Всім відомо, що його головна шкодочинність поля-
гає у швидкому знищенні вегетативної асиміляційної 
поверхні листків цукрових буряків. 

Культура, правда, навіть у такому випадку здатна 
за короткий строк відновити свій листковий апарат, 
але це відбувається за рахунок цукрів, накопичених 
у коренеплодах. Таким чином, цукристість значно 
знижується і потрапляє у пряму залежність від роз-
витку церкоспорозу. Недобір цукру з одиниці площі 
внаслідок розвитку церкоспорозу може досягати, за 
різними даними, до 60–70 % (табл. 12).

Борошниста роса начебто менш шкодочинна хво-
роба, ніж церкоспороз, але в окремі роки може 
призвести до значних втрат урожаю цукрового  
буряку. Як відомо з літературних джерел, головною 
передумовою розвитку борошнистої роси цукрових  
буряків як раз і є значні коливання вологості пові-
тря (від 63 до 93 %) та температур (від 25 до 35 ºС). 
Ця хвороба проявляється на листках нижнього та  
середнього ярусів у вигляді білого борошнистого на-
льоту, який порошить. Біла ніжна павутинка спочат-
ку покриває верхню частину листків плямами, які з 
часом розростаються, зливаючись у суцільний наліт.  

Хвороба викликає передчасне відмирання листків, 
що в свою чергу зумовлює зниження врожайності та 
цукристості коренеплодів.

Також варто зазначити, що завдяки великій кілько-
сті опадів та високій денній температурі можливий 
розвиток таких хвороб листкового апарату, як ра-
муляріоз та іржа. За зовнішнім проявом рамуляріоз 
подібний до церкоспорозу, проте при зараженні ним 
на листках утворюються плями менш правильної 
форми, які поступово збільшуються в розмірі. Бура 
середина з темно-бурою облямівкою (як при цер-
коспорозі), як правило, відсутня, плями зазвичай 
покриті білим порошкоподібним нальотом. Друга 
хвороба — іржа — може проявлятися значно рані-
ше, ніж церкоспороз і навіть борошниста роса. Ура-
жує черешки та листя, спостерігається в травні —  
липні у вигляді опуклих плям жовтогарячого кольору. 
Іржа обумовлює порушення транспірації, дихання та 
інших життєвих процесів, що викликає передчасне 
відмирання листкової поверхні, зниження врожаю та 
цукристості. Крім того, уражені іржею коренеплоди 
більш схильні до пошкодження гнилями під час збе-
рігання в кагатах.

Отже, у сприятливих умовах для розвитку хвороб цу-
крового буряку необхідно застосовувати оригінальні 
фунгіциди. Компанія «Сингента» в своєму портфелі 
фунгіцидів для захисту цукрових буряків має Альто® 

Супер та Амістартм Екстра. У чому ж їх принципо-
ва відмінність  і коли використовувати той чи інший 
препарат? 

Альто® Супер — це перш за все міцний триазольний 
продукт, який застосовується вже багато десятків 
років на різних культурах, перевірений часом і має 
швидкий лікувальний та стоп-ефект. Це своєрідний 
антибіотик, що швидко зупиняє хворобу, зараження 
якою вже відбулося і почалася стадія загострення. 

Завдяки своїм системним властивостям, зокрема 
ципроконазолу, Альто® Супер здатний швид-
ко проникати та розповсюджуватися по рослині,  
досягаючи найвіддаленіших осередків уражених 
листків. Цей препарат найефективніший проти 
церкоспорозу, але потрібно правильно визначити  
наявність захворювання на культурі та час, коли 
слід її обробляти.

Цукрові буряки — це, звісно, не пшениця, тут агро-
ном ходить по полю кожен день. Після таких дощів 
треба уважно придивлятися до листкової поверхні 
буряка і тільки-но побачите окремі плями церкоспо-
розу, одразу необхідно застосовувати фунгіциди. 
При цьому інтервал між виявленням хвороби та  
виходом обприскувача в поле повинен становити  

не більше декількох годин. Деякі агрономи старшо-
го покоління ще й досі висівають на полі між рядка-
ми цукрового буряку кілька рядків столового, який є 
своєрідною сигнальною рослиною, так як уражуєть-
ся церкоспорозом на декілька днів раніше. Це хоч 
і давній, але дієвий захід попередження розвитку 
церкоспорозу на полі. Для запобігання поширен-
ню хвороби обприскувач повинен обробити посіви  
цукрового буряку на наступний день після виявлен-
ня уражень листової пластинки столового буряка.  
Альто® Супер у нормі внесення 0,5 л/га здатний 
швидко зупинити церкоспороз, борошнисту росу та 
іржу, коли хвороби вже з’явилися на полі й мають 
5–10 % ураження листкової поверхні. При цьому він 
працює значно краще, ніж більш дешеві інші азоли, 
навіть внесені двократно (графіки. 4, 5, 6).

Альто® Супер 
0,5 x 2

Альто® Супер 0,5 Флутріафол  
0,25 x 2

Таблиця 12. Втрата врожаю в залежності від 
ступеня ураження рослин церкоспорозом, % 
(Багаторічні дані. Джерело: М. Драховська)

Ступінь 
ураження

Втрати маси, % Зниження 
цукрис-
тості, %

Зелена 
частина

Корене-
плоди

Слабке 10 3 Незначне

Середнє 20 10 0,3

Сильне 50 20 1

Дуже 
сильне

75 30 2

Графік 4. Ефективність Альто® Супер на цукрових 
буряках проти борошнистої  роси, %

Графік 5. Ефективність Альто® Супер на цукрових 
буряках проти церкоспорозу, %

Альто® Супер 
0,5 x 2

Альто® Супер 0,5 Флутріафол  
0,25 x 2
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Графік 6. Вплив триазольних фунгіцидів на 
цукристість коренеплодів, %

Контроль 

Альто Супер 0,5 

Флутріафол 0,25 x 2

 

Альто Супер 0,5 x 2
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14,3

15,95

14,95

16,85

Не треба розмірковувати, який фунгіцид обрати для 
захисту цукрового буряку, необхідно брати най-
краще, що є на ринку сьогодні, — а це перевірений 
часом фунгіцид Альто® Супер. Інший фунгіцид —  
Амістартм Екстра — один з перших та відомих пре-
паратів стробілуринової групи фунгіцидів, який на 
цукрових буряках завжди застосовується як пре-
вентивний захід. На відміну від Альто® Супер, який 
є своєрідним антибіотиком і зупиняє розвиток хво-
роб, коли вони вже з’явилися та вирують на полі, 
Амістартм Екстра використовується для запобігання 
ураженню листкової поверхні цукрових буряків хво-
робами. Але завдяки ципроконазолу, що входить до 
його складу, при перших симптомах захворювання 
Амістартм Екстра має також і лікувальну дію. Оби-
дві діючі речовини в його складі — ципроконазол 
та азоксистробін — є найсистемнішими на ринку, й 
саме тому превентивна та лікувальна дії в них най-
більш виражені (графік 7, 8).

Крім того, так само як, наприклад, на пшениці, 
Амістартм Екстра забезпечує так званий зелений    
ефект — рослини цукрових буряків мають кращий 
темно-зелений колір та захищені достатньо трива-
лий період від основних хвороб, що сприяє отриман-
ню кращого урожаю.

Графік 7. Порівняльна ефективність стробілуринів 
проти церкоспорозу, %

Контроль 

Eпоксіконаз. + піраклостроб. 1,5  x 1

 
Амістартм  Екстра 0,5 x 2 

Амістартм  Екстра 0,75 x 1
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Графік 8. Порівняльна ефективність стробілуринів 
проти борошнистої роси, %
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АПРОН XL

МАКСИМ XL

ФОРС

КРУЇЗЕР 600

ФОРС МАГНА

ДУАЛ ГОЛД

ФОРС 1,5 G

ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ 
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

НА ЦУКРОВОМУ БУРЯКУ

ПРОТРУЙНИКІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД

Пероноспороз, коренеїд 2,0 л / т

Коренеїд 9 мл / пос. од.

Комплекс ґрунтових та наземних шкідників 35,0 л / т

Дротяники, личинки коваликів, бурякова крихітка, 
бурякова коренева попелиця, личинки совок

14,0 л / т

Комплекс шкідників

Тіаметоксам 
(15 г д. р. на п. о.) 

+ тефлутрин
(6 г д. р. на п. о.) 

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни 1,2-1,6 л / га

Однорічні та багаторічні злакові бур’яни 1,0-2,0 л / га

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни 3,0 (1,0+1,0+1,0) л / га

Однорічні дводольні та багаторічні 
коренепаросткові бур’яни

0,3-0,5 л / га

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни, 
падалиця соняшнику

0,2 кг / га

Церкоспороз, борошниста роса 0,5 л / га

Церкоспороз 2,0-3,0 кг / га

Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз 0,5-0,75 л / га

Комплекс ґрунтових шкідників 4,5-6,0 кг / га

Довгоносик буряковий звичайний та сірий, 
щитоноска, хрестоцвіті блішки, попелиці

0,18 л / га

Довгоносики, щитоноски, блішки, попелиці, 
піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця

0,09 л / га

Щитоноски, блішки, попелиці 0,125-0,15 л / га

Довгоносики, щитоноски 0,8 л / га

Попелиці, блішки, довгоносики, 
совки, щитоноски, крихітка бурякова

0,8-2,5 л / га

ЕНЖІО

АКТАРА

КАРАТЕ ЗЕОН

НУРЕЛ Д

ДУРСБАН

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

ЛОНТРЕЛ 300

АЛЬТО СУПЕР

БЕТА ПРОФІ

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

ДІТАН М-45

АМІСТАР ЕКСТРА
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