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Постановка проблеми. Основною метою на-

сінництва є розмноження та впровадження у виро-
бництво нових, високопродуктивних сортів і гібри-
дів сільськогосподарських культур. Насінництво 
покликане зберігати сорт, підтримувати його біоло-
гічну цінність [1]. Ринок насіння дуже динамічний і 
характеризується гострою конкурентною бороть-
бою між закордонними фірмами та вітчизняними 
виробниками насіння овочевих рослин. Іноземні 
компанії, маючи потужний маркетинг, заповнюють 
український ринок закордонним насінням [2], тоді 
як за своїми ознаками вітчизняні сорти є конкурен-
тоспроможними порівняно із закордонними, а за 
адаптивним потенціалом перевищують їх [3]. Укра-
їнські вчені наголошують, що необхідно надавати 
пріоритет вітчизняним сортам і гібридам із метою 
доведення їх частки у Реєстрі сортів рослин до 
50% [4]. Для забезпечення насінням тільки товаро-
виробників овочевої продукції України необхідно 
щорічно 259 т сертифікованого насіння моркви [5]. 
Тому на нинішньому етапі актуальними є розробка 
і впровадження сучасних технологій вирощування 
насіння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Морква столова – цінна овочева культура, що має 
багатофункціональне використання. У 2011 р. 
площа вирощування моркви у світі – 1,18 млн га, у 
2014 р. – 1,37 млн га. Відповідно зростає потреба у 
насінні. У 1980 р. збір насіння у світі становив 
862,7; у 2000 р. – 1 395,6; у 2011 р. – 1 469 тис. т 
[6]. Технологія вирощування насіння за висадково-
го способу вирощування складається з трьох ета-
пів: вирощування маточних коренеплодів, збері-
гання маточного матеріалу і вирощування насіннє-
вих рослин. Умови вирощування мають значний 
вплив на продуктивність насіннєвих рослин. Розмір 
маточного коренеплоду впливає на ріст, розвиток 
рослин, насіннєву продуктивність, якість насіння. 
Більші за розміром коренеплоди (маточники) утво-
рюють більш розгалужені насіннєві кущі [7]. У разі 
зменшення площі живлення насіннєвих рослин 
моркви змінюється архітектоніка насіннєвого куща. 
Як наслідок, врожайність з однієї рослини зменшу-
ється. За загущення дрібних маточників-штеклінгів 
(1,5–2,0 см) можна отримати високі врожаї насіння 
без погіршення його якості [8; 9]. 
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Мета досліджень. Удосконалення основних 
елементів технології вирощування насіннєвих 
рослин моркви за краплинного зрошення в умовах 
півдня України. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводили на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН у 2016–2018 рр. 
Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий слабосо-
лонцюватий середньосуглинковий. Дослідження 
впливу схеми висаджування і розміру коренеплоду на 
врожайність насіння проводили за такою схемою: 
фактор А – діаметр коренеплоду: 1) 15–20 мм,  
2) 21–30 мм, 3) 31–40 мм; фактор В – схема виса-
джування маточних коренеплодів: 1) 70х15 см,  
2) 70х20 см, 3) 70х25 см, 70х30 см. Повторність дос-
ліду чотириразова, загальна площа ділянки – 14 м2, 
облікова – 10 м2. У дослідах використовується сорт 
моркви «Яскрава». 

Результати досліджень. У 2017 р. склалися 
сприятливі погодні умови для росту і розвитку насін-
ників моркви. Маточники були висаджені в оптималь-
ні строки 22 березня. Невисока температура повітря 
квітня (середньодобова 9,3°С за норми 10,0°С й 
ефективні опади 87,9 мм за норми 33,0 мм) значно 
збільшили запаси вологи у ґрунті, що сприяло при-
живленню маточників і формуванню крупних насіннє-
вих кущів. За ствердженням багатьох вчених, для 
закінчення проходження стадії яровизації маточникам 
моркви необхідні низькі позитивні температури повіт-
ря (8…15°С) після висаджування впродовж 30–40 діб. 
Тривалий період із низькою позитивною температу-
рою сприяє кращому укоріненню рослин, швидкому 

відростанню, росту і розвитку насінників, підвищенню 
насіннєвої продуктивності, тоді як за підвищення 
температури повітря і ґрунту більш інтенсивно розви-
вається надземна частина за рахунок запасу пожив-
них речовин у коренеплоді та випереджає розвиток 
кореневої системи. Внаслідок цього спостерігається 
пригнічення росту і розвитку насінників або їх випа-
дання (загибель) [7; 9; 10]. 

У 2018 р. несприятливі погодні умови (19 березня 
4,5°С морозу) затримали початок весняних робіт і 
висаджування маточних коренеплодів моркви. Пере-
хід середньодобової температури повітря через 5°С 
відзначений 31 березня за норми 25 березня. Серед-
ня температура повітря квітня була 14,1°С, що на 
4,1°С вище за норму, опадів випало 1,6 мм. У першій 
декаді травня спостерігалося швидке збільшення 
температури. Загалом 2018 р. був несприятливим 
для вирощування насіння моркви. Поливи на ділянці 
вирощування насіннєвих рослин у 2016 р. розпочали 
17 травня, у 2018 р. – 2 травня. Загалом за вегетацію 
проведено чотирнадцять поливів (поливна норма 
100–200 м3/га). У 2017 р. норма зрошення за вегета-
цію насіннєвих рослин становила у 1 950 м3/га, сума-
рне водоспоживання – 3 586 м3/га, у 2018 р. відповід-
но – 2 680 і 3 785 м3/га. 

Аналіз результатів досліджень показав, що схеми 
висаджування та розмір маточників мали істотний 
вплив на формування, ріст і розвиток насіннєвих 
рослин моркви. Так, за садіння маточників діаметром 
15–20 мм (маточники-штеклінги) добре вкоренилися 
59,3–64,1%, за 21–30 мм – 63,0–71,9%, за 31–40 мм – 
65,6–73,4% рослин (табл. 1). 

Таблиця 1 – Приживлюваність маточників моркви столової залежно  
від діаметру коренеплоду та схеми висаджування, 2017–2018 рр. 

Ва
рі

-
ан

т Діаметр маточного  
коренеплоду, мм 

(фактор А) 

Схема висаджування 
маточників, см 

(фактор В) 

Приживлюваність маточників, 
% 

2017 р. 2018 р. 2017–2018 рр. 
1 

15–20 

70 х 15 92,7 61,3 77,0 
2 70 х 20 95,7 59,3 77,5 
3 70 х 25 89,8 62,5 76,2 
4 70 х 30 97,1 64,1 80,6 
5 

21–30 

70 х 15 94,5 63,8 79,2 
6 70 х 20 95,2 63,0 79,1 
7 70 х 25 96,0 68,8 82,4 
8 70 х 30 91,9 71,9 81,9 
9 

31–40 

70 х 15 99,6 65,6 82,6 
10 70 х 20 95,7 71,3 83,5 
11 70 х 25 95,5 70,0 82,8 
12 70 х 30 95,6 73,4 84,5 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А 3,4 5,0  
НІР05 часткових відмінностей за фактором В 6,0 3,2  

НІР05 головних ефектів за фактором А 1,7 2,5  
НІР05 головних ефектів за фактором В 3,5 1,8  

 
За висаджування дрібних маточних коренепло-

дів приживлюваність становить 61,8%, за серед-
ньої – 66,9%, за крупної – 70,1%. Приживлюваність 
крупних маточних коренеплодів є на 8,3% біль-
шою, ніж у дрібних маточників. За схеми висаджу-
вання 70х15 см відсоток маточників, що добре 
вкоренилися, складає 63,6%, за 70х20 см – 64,5%, 
за 70х25 см – 67,1%, за 70х30 см – 69,8%. 

У середньому за роки досліджень за висаджуван-
ня маточників діаметром 15–20 мм добре вкоренили-
ся 76,2–77,5%, за 21–30 мм – 79,1–82,4%, за 31–

40 мм – 82,6–84,5% рослин. За висаджування дріб-
них маточних коренеплодів приживлюваність стано-
вить 77,8%, за середньої – 80,6%, за крупної – 83,4%. 
Приживлюваність крупних маточних коренеплодів у 
середньому за 2017–2018 рр. була на 5,6% більшою, 
ніж у дрібних маточників. За схеми висаджування 
70х15 см відсоток маточників, що добре вкоренилися, 
складає 79,6%, за 70х20 см – 80,0%, за 70х25 см – 
80,5%, за 70х30 см – 82,3%. 

За даними біометричних досліджень, середня 
висота центрального квітконосного пагона у фазу 
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масового цвітіння насіннєвих рослин у маточни-
ків-штеклінгів становила 56,1–61,1 см, у маточни-
ків середнього розміру – 57,8–62,7 см, у крупних – 
62,5–65,2 см, діаметр суцвіття становить 5,9–
7,0 см. Крупні маточні коренеплоди формують 
центральні квітконосні пагони на 5,0 см більші, 
ніж дрібні маточники. За найбільшої площі жив-
лення рослин висота квітконоса складає 63,0 см, 
за найменшої – 58,8 см. Таким чином, відзначено 
зниження висоти квітконоса за схеми 70х30 см на 

4,2 см порівняно зі схемою 70х15 см. Діаметр 
суцвіття за садіння крупних маточних коренепло-
дів складає 6,9 см, середніх – 6,5 см, дрібних – 
6,0 см. Зі збільшенням відстані між рослинами 
діаметр центрального суцвіття збільшується з 
6,4 см до 6,6 см. 

Урожайність насіння у середньому за роки дос-
ліджень за висаджування дрібних маточників скла-
дала 0,64–0,94 т/га, середніх – 0,71–1,05 т/га, 
крупних – 0,77–1,14 т/га (табл. 2). 

Таблиця 2 – Урожайність насіння моркви столової, 2016–2017 рр. 

Ва
рі

ан
т 

Діаметр маточного 
коренеплоду, мм 

Схема висадки  
маточників, см 

Урожайність насіння, т/га 

2017 р. 2018 р. 2017–2018 рр. 

1 

15–20 

70 х 15 1,37 0,51 0,94 
2 70 х 20 1,21 0,40 0,81 
3 70 х 25 1,04 0,38 0,71 
4 70 х 30 0,91 0,36 0,64 
5 

21–30 

70 х 15 1,50 0,60 1,05 
6 70 х 20 1,38 0,50 0,94 
7 70 х 25 1,11 0,46 0,79 
8 70 х 30 0,99 0,43 0,71 
9 

31–40 

70 х 15 1,56 0,71 1,14 
10 70 х 20 1,38 0,60 0,99 
11 70 х 25 1,15 0,49 0,82 
12 70 х 30 1,09 0,44 0,77 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А 0,18 0,14  
НІР05 часткових відмінностей за фактором В 0,24 0,12  

НІР05 головних ефектів за фактором А 0,09 0,07  
НІР05 головних ефектів за фактором В 0,14 0,06  

 
Нашими дослідженнями встановлено, що за схе-

ми висаджування 70х15 см урожайність насіння 
становила 0,94–1,14 т/га, за другої – 0,81–0,99 т/га, за 
третьої – 0,71–0,82 т/га, за четвертої – 0,64–0,77 т/га. 
Висаджування маточників середньої фракції суттєво 
збільшує врожайність насіння на 0,1 т/га (9,0%), круп-
ної фракції – на 0,15 т/га (19,2%) порівняно із дрібни-
ми коренеплодами (0,78 т/га). Висадка маточників за 
схеми 70х15 см забезпечила врожайність насіння 
1,04 т/га, за 70х20 см – 0,92 т/га, за 70х25 см – 0,78 
т/га, за 70х30 см – 0,70 т/га. Зменшення відстані між 
рослинами в рядку з 30 до 15 см сприяє збільшенню 
врожайності насіння на 0,34 т/га, що складає 47,6%. 
Кореляційно-регресійний аналіз експериментальних 
даних показав, що простежується взаємозв’язок між 
урожайністю насіння і факторами, які досліджували-
ся. Залежність урожайності насіння від діаметра 
коренеплоду і схеми висадки маточників виражається 
рівнянням регресії: Y =0,029x1 +0,075х2+0,71, де Y – 
урожайність насіння, т/га; x1 – діаметр коренеплоду, 
мм; х2 – схема висаджування маточних коренеплодів 
(відстань між рослинами в рядку), см. 

У середньому за 2017–2018 рр. насіннєві рослини 
з маточників діаметром 15–20 мм сформували насін-
ня з масою 1 000 шт. насіння 0,96–1,01 г, за 21–
30 мм – 0,99–1,04 г, за 31–40 мм – 1,00–1,06 г. За 
висаджування крупних маточників діаметром 31–
40 мм маса 1 000 шт. насіння збільшується на 0,05 г 
порівняно з маточниками-штеклінгами – 0,99 г. У разі 
зменшення відстані між рослинами з 30 до 15 см 
маса 1 000 насінин знижувалася з 1,04 до 0,98 г. За 
висадки крупних маточників схожість насіння стано-
вила 84%, у дрібних – 80%. За схеми висадки 

70х30 см енергія проростання і схожість насіння були 
на 1,0–2,0% більше, ніж за 70х15 см. Таким чином, на 
посівні якості насіння схеми висаджування і розмір 
маточного коренеплоду істотно не впливають. Вико-
ристання маточників-штеклінгів дає можливість 
отримати насіння з такими ж високими посівними 
якостями, як і від стандартних маточних коренепло-
дів. Насіння відповідає вимогам державного стандар-
ту України ДСТУ 7160:2010 щодо насіння моркви 
столової першої репродукції. 

Висновки. Найбільший вплив на формування 
врожайності насіння чинить схема висаджування 
маточників. Загущення насіннєвих рослин у рядку з 
30 до 15 см збільшує врожайність насіння на 47,6%. 
Використання маточників середнього розміру збіль-
шує врожайність насіння на 9,0%, крупних коренеп-
лодів – на 19,2% порівняно із дрібними коренеплода-
ми. Найбільшою врожайністю насіння (1,14 т/га) 
характеризувалися рослини, що сформувалися із 
крупних маточників 31–40 мм і були висаджені за 
схеми 70х15 см, за висадки маточників-штеклінгів – 
0,94 т/га. Посівні властивості насіння не залежали від 
схеми висадки та розміру маточних коренеплодів. 
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Постановка проблеми. Забезпечення насе-

лення Землі продуктами харчування є однією з 
глобальних проблем ХХІ століття. Слід зазначити, 
що на початку Нової ери населення Землі стано-
вило 250–300 млн і приріст населення був досить 
повільним. На початку ХХ століття населення 
земної кулі нараховувало 1,6 млрд людей, у 2010 
році – 7,0 млрд. У світовому масштабі сільське 
господарство вимушене збільшувати виробництво 
зерна – основного харчового продукту людини, 

концентрованого корму і головного джерела рос-
линних білків, вуглеводів і жирів. Наукові прогнози 
свідчать про те, що за істотного зростання насе-
лення на Землі, виробництво продовольчих това-
рів не буде співпадати з таким ростом і, за існуючої 
динаміки, можливе переростання продовольчої 
проблеми в глибоку міжнародну кризу [1; 2].  

На рис.1 показано, що виробництво зерна на ду-
шу населення зростало синхронно з приростом на-
селення з 1960 по 1990 рік. Починаючи з 1990 року 


