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400 тис. шт./га до 1,0 млн шт./га [6; 7]. За оптим альної площі живлення формується густота посівів,
за якої створюється сприятливий фітоклімат, оптимальне співвідношення розвитку кореневої системи і надземної частини рослин [5].
Мета. Удосконалення основних елементів технології вирощування маточників моркви столової
за краплинного зрошення в умовах півдня України.
Методи та матеріали досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН у 2016–2017 рр. Ґрунт
дослідної ділянки темно-каштановий слабо солонцюватий середньосуглинковий. Дослідження проводили шляхом закладення трифакторного поль ового 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 N 90Р90К60, 3) розрахункова N 155Р19 К96. Фактор С – густота стояння
рослин 1) 1,0 млн шт./га. Повторність досліду чо2
тириразова, загальна площа ділянки – 14 м , облі2
кова – 10 м . Сорт моркви столової у досліді –
«Яскрава».
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що строки сівби мають значний вплив на
врожайність коренеплодів моркви. У середньому
за 2016–2017 рр. урожайність маточників за першого строку сівби становила 42,1–60,2 т/га, за
другого строку – 38,3–56,7 т/га (рис. 1).
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Постановка проблеми. Основою ефективного
впровадження перспективних сортів і гібридів у сучасне виробництво є його високоякісне насінництво
[1]. Насінництво власних сортів і гібридів не відповідає сучасним вимогам [2]. Українські вчені наголошують, що необхідно надавати пріоритет вітчизняним
сортам і гібридам з метою доведення їх частки у
Реєстрі сортів рослин до 50% [3]. Для забезпечення
насінням тільки товаровиробників овочевої продукції
необхідно 259 т сертифікованого насіння моркви
столової [4]. Тому на даному етапі, є ак туальними
розробка і впровадження сучасних технологій вирощування насіння, що дозволить збільшити врожайність та покращити якість насіння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для
отримання маточного матеріалу коренеплідних
рослин використовують літні строки сівби. Основною метою є одержання молодих, типових, добре
розвинених, але не перерослих маточників, що
добре зберігаються. У Поліссі рекомендується
строк сівби на маточник – перша половина травня,
у Лісостепу – друга половина травня, у південних
районах – перша половина червня і пізніше. Маточники, вирощені за оптимальних строків сівби, не
тільки краще зберігаються, а й забезпечують на
25–30%
більшу
врожайність
насіння
[5].
Урожайність і якість коренеплодів значною мірою
залежать від вибору густоти рослин. Залежно від
умов вирощування густота коливається від
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Рис. 1. Урожайність маточних коренеплодів моркви столової, 2016 -2017 рр.
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Аналіз факторів впливу показав, що за сівби
у першій декаді червня отримано 53,0 т/га маточних коренеплодів, що на 4,2 т/га (8,6%) більше,
ніж за другого строку сівби. Внесення рекомендованої дози добрив N 90Р90К60 збільшувало врожайність на 4,6 т/га (9,8%), за розрахункової на –
7,5 т/га (16,0%) порівняно з контролем (без добрив). За густоти рослин 0,8 млн шт./га врожайність коренеплодів збільшувалась на 6,3 т/га
(13,8%), за густоти 1,0 млн шт./га – на 9,1 т/га
(19,9%) порівняно з найменшою густотою. Найбільшу врожайність маточників 60,2 т/га отрим ано за сівби у першій декаді червня, з внесенням
розрахункової дози добрив і густоті вирощування
1,0 млн шт./га. Надбавка над контролем складає
18,1 т/га (43,0%).
У насінництві коренеплідних рослин значне
практичне значення має кількісний вихід маточників з одиниці площі, що впливає на коефіцієнт
розмноження і загальну ефективність вирощування насіння. У наших дослідженнях кількість
стандартних маточників за першого строку сівби
становила 266–434 тис. шт./га і маточниківштеклінгів – 216–371 тис. шт./га, за другого строку сівби відповідно 269–385 і 177–379 тис. шт./га.
За максимальної густоти зазначено збільшення
виходу стандартних маточних коренеплодів на
94 тис. шт./га або 31,6%, штеклінгів – на 157 тис.
шт./га (76,2%).
Висновки. Строки сівби моркви столової для
отримання маточних коренеплодів впливають на
врожайність і вихід стандартних коренеплодів
сорту «Яскрава». Ранній строк сівби сприяє збільшенню врожайності маточних коренеплодів на
8,6%. Внесення рекомендованої дози добрив підвищує врожайність коренеплодів на 9,8%, розрахункової на 16,0% порівняно з контролем (без
добрив). Збільшення густоти рослин з 0,6 до
1,0 млн шт./га підвищує врожайність коренеплодів
на 19,9%.
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