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Постановка проблеми. Світові тенденції виробництва вказують на те, що виробники можуть очікувати постійного збільшення попиту від споживачів
моркви як свіжої, так і продуктів переробки. Селекціонерами створено багато сортів і гібридів, що характеризуються високою врожайністю, покращеною
однорідністю, ринковою цінністю та толерантністю
до хвороб і шкідників, конкурентоспроможністю до
бур’янів, високою якістю коренеплодів [1].
Для високоефективного овочівництва основне
значення має використання високоякісного насіннєвого матеріалу [2]. Головною метою насінництва
є розмноження та впровадження у виробництво
нових, високопродуктивних сортів і гібридів овочевих
культур [3]. Ринок насіння дуже динамічний і характеризується гострою конкурентною боротьбою між
закордонними фірмами та вітчизняними виробни-
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ками насіння овочевих рослин [4]. Тому розроблення
і впровадження сучасних технологій вирощування
насіння вітчизняних сортів моркви є актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Морква столова – цінна коренеплідна овочева рослина, яка має багатофункціональне використання.
Площі, що займає ця культура в світі, збільшуються
з кожним роком [5].
Технологія вирощування насіння складається
з трьох етапів: вирощування маточних коренеплодів, зберігання маточного матеріалу і вирощування
насіннєвих рослин [6]. Для отримання маточного
матеріалу коренеплідних рослин використовують
літні строки сівби [7]. Маточники, які вирощені за
оптимальних строків сівби, не тільки краще зберігаються, а й забезпечують на 25-30% більшу урожайність насіння [8]. Урожайність і якість коренеплодів

Селекція, насінництво
здебільшого залежать від вибору густоти рослин.
Залежно від умов вирощування густота коливається
від 400 тис. шт./га до 1,0 млн шт./га [7; 9].
Умови вирощування мають значний вплив на продуктивність насіннєвих рослин. Так, розмір маточного коренеплоду впливає на ріст, розвиток рослин,
насіннєву продуктивність, якість насіння. Більші за
розміром коренеплоди (маточники) утворюють більш
розгалужені насіннєві кущі. За використання маточників-штеклінгів і внесення мінеральних добрив формується більша кількість і діаметр суцвіть, збільшується
урожайність одного суцвіття та всієї рослини [10].
Дослідження вчених Інституту овочівництва і
баштанництва вказують на те, що маточні коренеплоди-штеклінги фракції (51–110 мм) здатні формувати вищий рівень урожайності насіння порівняно з
маточниками стандартних розмірів (111–150 мм). За
густоти насінників 70 тис. шт./га одержано 1,3 т/га та
1,1 т/га насіння відповідно. За максимального загущення насіннєвих рослин (280 тис. шт./га) урожайність насіння досягала 1,7 т/га та 1,5 т/га відповідно.
Кореляційний аналіз підтвердив, що врожайність
насіння моркви прямо функціонально залежить від
густоти рослин (r = 0,95) [8]. У разі зменшення площі
живлення насіннєвих рослин моркви змінюється
архітектоніка насіннєвого куща. Урожайність з однієї
рослини зменшується, але збільшується з одиниці
площі. За загущення дрібних маточників-штеклінгів
(діаметр 1,5–2,0 см) можна отримати високі врожаї
насіння без погіршення його якості [11].

Мета досліджень. Удосконалення основних
елементів технології вирощування маточників і
насіннєвих рослин моркви столової за краплинного
зрошення в умовах півдня України.
Методи та матеріали досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі Інституту
зрошуваного землеробства НААН у 2016–2019 рр.
Ґрунт дослідної ділянки – темно-каштановий слабо
солонцюватий середньосуглинковий. Дослідження
проводили шляхом закладення трифакторного
польового досліду за схемою: фактор А – строк
сівби: 1) перша декада червня, 2) друга декада
червня; фактор В – доза внесення добрив: 1) без
добрив (контроль), 2) рекомендована N90Р90К60,
3) розрахункова N155Р19К96. Фактор С – густота стояння рослин: 1) 0,6; 0,8; 1,0 млн шт./га.
Дослід із насіннєвими рослинами закладали за
схеми: фактор А – діаметр коренеплоду: 1) 15–20 мм,
2) 21–30 мм, 3) 31–40 мм; фактор В – схема садіння
маточників: 1) 70х15 см, 2) 70х20 см, 3) 70х25 см,
70х30 см. Повторність дослідів – чотириразова,
загальна площа ділянки – 14 м2, облікова – 10 м2.
У досліді використовується сорт моркви столової
Яскрава.
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що строки сівби мають значний вплив
на урожайність маточних коренеплодів моркви.
У середньому за 2016–2018 рр. урожайність маточників за першого строку сівби становила 40,2–60,0 т/га,
за другого строку – 36,7–56,6 т/га (табл. 1).

Таблиця 1 – Урожайність маточних коренеплодів залежно від строків сівби,
доз добрив і густоти рослин, 2016–2018 рр.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Густота рослин,
млн шт./га
(фактор С)
0,6 (к)*
без добрив
0,8
(контроль)
1,0
0,6
Перша
рекомендована
декада
0,8
N90Р60К60
червня
1,0
0,6
розрахункова
0,8
N145Р60К90
1,0
0,6
без добрив
0,8
1,0
0,6
рекомендована
Друга декада
0,8
N90Р60К60
червня
1,0
0,6
розрахункова
0,8
N145Р60К80
1,0
НІР05 часткових відмінностей за фактором А
НІР05 часткових відмінностей за фактором В
НІР05 часткових відмінностей за фактором С
НІР05 головних ефектів за фактором А
НІР05 головних ефектів за фактором В
НІР05 головних ефектів за фактором С
Строк сівби
(фактор А)

Внесення добрив
(фактор В)

Урожайність маточних
коренеплодів за роками досліджень, т/га
2016
2017
2018
2016-2018
52,4
31,7
36,5
40,2
68,9
36,6
44,2
49,9
66,6
39,1
47,6
51,1
63,2
37,4
42,6
47,7
66,4
38,3
51,4
52,0
72,7
42,0
58,1
57,6
66,4
39,8
45,0
50,4
71,8
41,1
55,1
56,0
76,0
44,3
59,8
60,0
49,4
27,2
33,6
36,7
58,2
33,7
39,4
43,8
63,2
35,3
44,8
47,8
57,7
31,2
39,4
42,8
64,9
38,2
48,7
50,6
67,9
37,9
54,6
53,5
59,4
33,8
42,3
45,2
68,8
38,7
52,2
53,2
71,4
42,0
56,5
56,6
13,4
1,9
5,5
13,2
2,4
2,9
8,5
3,3
2,8
4,5
0,6
1,8
5,4
1,0
1,2
3,5
0,7
1,2

*Примітка: Перший варіант – контрольний
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У середньому за роки досліджень за сівби у
першій декаді червня отримано 51,7 т/га маточних
коренеплодів, що на 3,9 т/га (8,2%) більше, ніж
за другого строку сівби. Внесення рекомендованої дози добрив N90Р90К60 збільшує врожайність на
5,8 т/га (12,9%), за розрахункової дози – на 8,7 т/га
(19,4%) порівняно з контролем (без добрив).
За густоти рослин 0,8 млн шт./га врожайність
коренеплодів збільшується на 7,1 т/га (16,2%),
за густоти 1,0 млн шт./га – на 10,6 т/га (24,2%)
порівняно з найменшою густотою. Найбільшу врожайність маточників 60,0 т/га отримано за сівби у
першій декаді червня із внесенням розрахункової
дози добрив при густоті рослин 1,0 млн шт./га. Надбавка над контролем складає 19,8 т/га (49,2%). Між
загальною врожайністю і масою коренеплоду встановлено прямо пропорційну корелятивну залежність: коефіцієнт кореляції становив r = 0,93–0,97,
коефіцієнт регресії R = 0,86–0,94 залежно від густоти стояння рослин.
Після осіннього добору маточники сортували на
фракції за розміром. У виробничих умовах зберігають маточні коренеплоди моркви у стаціонарних і
тимчасових сховищах. На півдні України – в траншеях глибиною 0,4 м, висотою 0,7 м, довжиною до
10 м. у стаціонарних сховищах насипом із шаруванням піском, у ящиках, у контейнерах і без та з поліетиленовими вкладишами.
Для переходу зачатків бруньок у генеративну
фазу потрібен вплив низьких позитивних температур протягом відповідного періоду, тривалість якого
визначається біологічними особливостями сорту,
віком рослин, температурою зберігання. Оптимальна температура для проходження стадійних
змін маточників моркви складає 1–3°С, вологість
повітря 90–95% [12].
Наші дослідження показали, що в умовах стаціонарного овочесховища у поліетиленових мішках із
перфорацією збереглося 91,0% коренеплодів, що
на 7,9% більше, ніж у бурті з піском. Порівнюючи
різні фракції, слід зазначити, що краще збереглися
коренеплоди середнього розміру – 89,9%. В той час
як у варіантах із дрібними і крупними маточниками
спостерігається зниження кількості здорових коренеплодів до 83,0 і 84,5%.
За висадкового способу вирощування насіння
висаджують маточники рано навесні, як тільки
з’явиться можливість обробітку ґрунту, в найкоротші
строки, не допускаючи їх в’янення. Запізнення із
висаджуванням зменшує врожайність насіння [13].
В умовах Узбекистану врожайність насіння за висаджування маточників 5 квітня становила 0,6 т/га, за
більш пізнього строку (20 квітня) – 0,22 т/га [14].
На півдні України оптимальним строком висаджування маточників моркви є перша-друга декади
березня [12].
На дослідному полі маточні коренеплоди були
висаджені у 2017 році 22 березня, у 2018 році –
27 березня, у 2019 році – 6 березня. Масове відростання маточників (формування розетки листків)
спостерігалося у першій декаді квітня, стеблування
насінників – у другій декаді травня, цвітіння центрального квітконосного пагона – у першій декаді
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червня, цвітіння пагонів другого порядку – у другій
декаді червня, технічна стиглість насіння – у першій
декаді серпня.
Процес цвітіння триває від початку цвітіння
головного суцвіття, і кожен наступний порядок суцвіть зацвітає тільки після того, як відцвітає попередній. Цвітіння, запліднення та формування насіння
в межах одного суцвіття також відбувається неодночасно. Першими розпускаються квітки, що знаходяться по зовнішньому краю зонтика, наступними –
ближче до центру, і останніми цвітуть квітки в центрі
суцвіття. Формування насіння після запліднення
яйцеклітини настає через 60–65 діб [13].
Аналіз даних урожайності насіння у нашому
досліді показав, що розмір коренеплодів і схеми
висаджування мають істотний вплив на насіннєву продуктивність рослин. Урожайність насіння
моркви столової у середньому за роки досліджень
за висаджування дрібних маточників складала
0,64–0,94 т/га, середніх – 0,71–1,05 т/га, крупних –
0,77–1,14 т/га (табл. 2).
У 2017 та 2019 роках склалися більш сприятливі
погодні умови для росту і розвитку насіннєвих рослин моркви, ніж у 2018 році. Невисока температура
повітря квітня та травня і достатні запаси вологи
в ґрунті сприяли формуванню крупних насіннєвих
кущів. Так, за твердженням багатьох вчених низькі
позитивні температури повітря (8–15°С) є сприятливими для росту і розвитку кореневої системи. Тому
тривалий період із низькою позитивною температурою після висаджування маточних коренеплодів
сприяє кращому вкоріненню рослин, швидкому відростанню, росту і розвитку насінників, підвищенню
насіннєвої продуктивності [12].
За умов швидкого підвищення температури
повітря і ґрунту більш інтенсивно розвивається надземна частина за рахунок запасів поживних речовин у коренеплоді і випереджає розвиток кореневої
системи. Внаслідок цього спостерігається пригнічення росту і розвитку насінників та їх випадання
(загибель) [13].
У 2018 році несприятливі погодні умови (похолодання до 4,5°С морозу 19 березня) затримали
початок весняних робіт і висаджування маточних
коренеплодів моркви. Середньодобова температура повітря квітня була вище норми на 4,1°С. Протягом весняних місяців не було ефективних опадів.
Загалом 2018 рік був досить критичним для росту
і розвитку насіннєвих рослин моркви. Поливи на
ділянці вирощування насіннєвих рослин розпочали у 2017 році 6 червня, у 2018 році – 5 травня,
у 2019 році – 10 червня. Загалом за вегетацію
проведено від 110,9 до 14 поливів (норма поливу
100–200 м3/га). Норма зрошення за вегетацію насіннєвих рослин у 2017 році становила 1950 м3/га,
сумарне водоспоживання – 3586 м3/га, у 2018 році –
2680 і 3785 м3/га, у 2019 році – 2350 і 3440 м3/га.
Статистичний аналіз даних показав, що у
середньому за роки досліджень за висаджування
маточників-штеклінгів урожайність насіння збільшується на 0,08 т/га (9,8%), крупної фракції – на
0,25 т/га (30,5%) порівняно з коренеплодами середнього розміру. На дослідних ділянках, де рослини
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Таблиця 2 – Урожайність насіння моркви столової залежно від діаметру коренеплоду
і схеми висаджування маточників, 2017–2019 рр.
Варіант
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Діаметр маточного
коренеплоду, мм

Схема висаджування
маточників, см

70х15
70х20
15–20 (штеклінгі)
70х25
70х30
70х15
70х20
21–30
70х25(к)*
70х30
70х15
70х20
31–40
70х25
70х30
НІР05 часткових відмінностей за фактором А
НІР05 часткових відмінностей за фактором В
НІР05 головних ефектів за фактором А
НІР05 головних ефектів за фактором В

2017
1,37
1,21
1,04
0,91
1,50
1,38
1,11
0,99
1,56
1,38
1,15
1,09
0,24
0,18
0,14
0,09

Урожайність насіння
за роками досліджень, т/га
2018
2019
2017–2019
0,51
0,81
0,90
0,40
0,75
0,79
0,38
0,66
0,69
0,36
0,52
0,60
0,60
0,88
0,99
0,50
0,83
0,90
0,46
0,65
0,74
0,43
0,59
0,67
0,71
0,94
1,07
0,60
0,8
0,93
0,49
0,68
0,77
0,44
0,65
0,73
0,14
0,19
0,12
0,15
0,07
0,12
0,06
0,07

*Примітка: Сьомий варіант – контрольний

розміщувалися за схеми 70х15 см урожайність
насіння становила 0,99 т/га, за 70х20 см – 0,87 т/га,
за 70х25 см – 0,73 т/га, за 70х30 см – 0,67 т/га.
Загущення насіннєвих рослин у рядку з 30 до 15 см
сприяє збільшенню врожайності на 0,32 т/га (47,8%).
Слід зазначити, що у насінництві моркви найчастіше використовують маточники середнього розміру з висаджуванням за схеми 70х20–25 см. Наші
дослідження показали, що висаджування маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см (варіант 1) забезпечує врожайність насіння 0,90 т/га, в той час як
на ділянках із маточниками середнього розміру за
схем 70х20 см і 70х25 см – відповідно 0,90 і 0,74 т/га
(варіанти 6, 7). За використання маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см урожайність насіння була
на 16,9 і 21,6% більше, ніж у крупних і середніх
коренеплодів, висаджених за схеми 70х25 см.
Проведений нами кореляційно-регресійний
аналіз експериментальних даних показав, що простежується взаємозв’язок між урожайністю насіння
і факторами, що впливали на формування продуктивності рослин. Залежність урожайності насіння від
діаметру коренеплоду і схеми висаджування маточників виражається рівнянням регресії: Y = 0,023x1 +
+ 0,094х2 + 0,58, де Y – урожайність насіння, т/га;
x1 – діаметр коренеплоду, мм; х2 – схема висадки
(відстань між рослинами в рядку), см.
На посівні якості насіння схеми висаджування і
розмір маточного коренеплоду істотно не впливають.
У середньому за 2017–2019 роки насіннєві рослини з
маточників діаметром 15–20 мм сформували насіння
масою 1000 шт. насіння 0,98–1,03 г, за 21–30 мм –
1,00–1,06 г, за 31–40 мм – 1,02–1,07 г. За висаджування крупних маточників діаметром 31–40 мм маса
1000 шт. насіння збільшується на 0,06 г порівняно з
маточниками-штеклінгами (0,99 г). За висаджування
крупних маточників схожість насіння становила
84%, у дрібних – 80%. За висаджування крупних

маточників енергія проростання і схожість насіння
були на 1,0–2,0% більше, ніж у дрібних маточників.
За схеми висаджування 70х30 см енергія проростання і схожість насіння були на 1,0–3,0% більше,
ніж за 70х15 см.
Таким чином, використання маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см дає можливість отримати
насіння з такими ж високими посівними якостями, як
і від стандартних маточних коренеплодів. Насіння,
отримане у досліді, відповідає вимогам Державного
стандарту України ДСТУ 7160:2010 щодо сертифікованого насіння моркви столової першої репродукції.
Висновки. Для отримання маточних коренеплодів моркви столової строк посіву у першій
декаді червня сприяє збільшенню врожайності на
8,2%. Внесення розрахункової дози добрив підвищує урожайність на 19,4% порівняно з контролем
(без добрив). За збільшення густоти рослин до
1,0 млн шт./га врожайність коренеплодів збільшується на 24,2%.
Найбільший вплив на формування врожайності
насіння чинить схема висаджування маточників.
Загущення насіннєвих рослин у рядку з 30 до 15 см
істотно збільшує врожайність насіння. За висаджування маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см отримано насіння 0,90 т/га, що на 16,9-21,6% більше,
ніж від крупних і середніх коренеплодів за схеми
70х25 см. Посівні властивості насіння не залежали
від схеми висадки та розміру маточних коренеплодів.
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