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abstract. Results over are brought on the study of factors that regulate develop-
ment of causative agents of rot at a sugar beet. In connection with further intensifica-
tion of all agricultural production, introduction in the beet growing of new complex-
es of machines, change of technology of growing, the task of further improvement of 
all system of measures appears application of new fungicides and mineral fertilizers 
in relation to defence of beet.

For successful activity of production of sugar the issue of the day there is storage 
of technological internalss of beet raw material, reduction of losses of mass of beet, 
sugar at storage and processing.

Of long duration storage of raw material is accompanied by development of 
the processes caused by the microorganisms of mycotic and bacterial origin. Among 
them the most active causative agent of rot is a mushroom of Botrytis cinerea Pers.

A root of sugar beet repeatedly was the object of research of many scientists. 
Studying the causative agents of rot supposition is done, that a mycotic and bacterial 
flora is widespread in the healthy parenchima of vegetans plants. Root crops of sugar 
beet are yet in the period of vegetation, being on external signs healthy, occupied by 
the ground microflora. A root microflora mainly consists of types of active causative 
agents  of rot of root crops. A basic sign of disease is appearance on the root crops of 
плісені of different color, dry or wet rot. The type of rot depends on a basic causative 
agent and terms of storage.

Researches were conducted for the study of influence of some agrotechnical meas-
ures, as more economically possible on forming harmful microorganisms, that assist to 
development of rot and other illnesses of root crops in the period of vegetation, influ-
ence of level of concentration of sugar beet in a crop rotation. The features of develop-
ment of illness were studied also in the conditions of zone of the sufficient moistening.

During intensification of the beet growing and transition of him on productive 
basis there is a threat of increase to the rot and requirements rise for defence of sugar 
beet. Especially sensible beet to the accumulation of the ground pathogen during the 
enhanceable concentration of this culture.

One of substantial factors, that influences on forming of complex of optional 
causative agents of illnesses of rot there is frequency of return of sugar beet into pre-
vious place of growing. What more often a sugar beet is sown on a the same place 
the a soil infection accumulates more intensive, causative agents of rots of root crops.

Thus, the least duration of interruption in growing of sugar beet substantially 
influences on development of illness. It is set researches, that growing a sugar beet in 
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a crop rotation is necessary so that they returned into previous place of growing not 
earler than in three-four years. With the purpose of limitation of staggered of sugar 
beet by a rot, a necessity is a choice of previous culture that limits an accumulation 
in soil of fungi, - disease causing agents.
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вплив агротехнічних Заходів  
при Зберіганні цукрових бурЯків

Наведено результати по вивченню факторів, які корегують розвиток 
збудників кагатної гнилі у цукрових буряків. У зв’язку з подальшою інтен-
сифікацією всього сільськогосподарського виробництва, впровадженням в 
буряківництво нових комплексів машин, зміною технології вирощування, 
застосуванням нових фунгіцидів і мінеральних добрив постає завдання по-
дальшого удосконалення всієї системи заходів щодо захисту буряків.

Ключові слова: грунт, сівозміна, цукрові буряки, кагатна гниль.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із 
найважливіших агротехнічних заходів, які сприяють одержанню 
високих урожаїв цукрових буряків, є боротьба з хворобами, що 
спричиняють великі збитки сільському господарству.

Успішна боротьба з хворобами цукрових буряків є важливим 
резервом підвищення урожайності і цукристості коренеплодів та 
покращення їх технологічних якостей.

Ефективність буряківництва в кінцевому рахунку визна-
чається кількістю виробленого білого цукру з одиниці площі. 
Так як використання цукрових буряків для промислових цілей 
пов’язано зі зберіганням їх на цукрових заводах, то однією з 
проблем є зниження втрат бурякової сировини та перш за все від 
кагатної гнилі коренеплодів.

Інтенсифікація бурякосіяння, спеціалізація та концентрація у 
виробництві цукрових буряків ставлять нові вимоги до захисту 
від хвороб.

Введення у виробництво зерно-бурякових сівозмін з підви-
щеним рівнем концентрації у них цукрових буряків для районів 
з найбільш сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами 
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може значно впливати на фітосанітарний стан посівів цукрових 
буряків із накопиченням у ґрунті збудників хвороб.

Для успішної діяльності цукробурякового комплексу 
актуаль ною проблемою є зберігання технологічних якостей буря-
кової сировини та зменшення втрат маси буряків і цукру при 
зберіганні та їх переробці.

Довготривале зберігання сировини супроводжується 
розвит ком кагатних процесів, викликаних мікроорганізмами 
грибкового і бактеріального походження. Серед них найбільш 
активним збудником кагатної гнилі є гриб Botrytis cinerea Pers.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми. Корінь цукрового 
буряка неодноразово був об’єктом дослідження багатьох вчених. 
Вивчаючи збудників кагатної гнилі, Н.М. Підопличко зробив 
припущення, що грибкова та бактеріальна флора розповсюджена 
у здоровій паренхімі вегетуючих рослин. Коренеплоди цукрових 
буряків ще в період вегетації, будучи за зовнішніми ознаками 
здоровими, заселяються ґрунтовою мікрофлорою. Коренева 
мікрофлора в основному складається з видів активних збудників 
кагатної гнилі коренеплодів. Основна ознака захворювання – 
поява на коренеплодах плісені різного кольору, сухої або мокрої 
гнилі. Тип гнилі залежить від основного збудника і умов збері-
гання.

Над вирішенням поставленого завдання працював великий 
колектив фітопатологів, мікрологів, біологів, фізіологів, техно-
логів та виробничників-практиків. Найбільш вагомий внесок у цю 
справу зробили В.П. Муравйов, В.М. Шевченко, Л.М. Шевченко, 
М.В. Брояківський, М.С. Шульга та ін.

Їх дослідження, а також узагальнення вітчизняного і зарубіж-
ного досвіду щодо зберігання цукрових буряків дали змогу ство-
рити чітку систему заходів для успішного тривалого зберігання 
буряків. Застосування її відкрило можливість вести успішне 
виробництво цукру на заводах протягом 150-200 і більше днів.

формулювання цілей статті: визначити суттєві чинники на 
формування комплексу агротехнічних заходів стосовно вирощу-
вання та тривалого зберігання цукрових буряків у кагатах з міні-
мальними їх втратами від кагатної гнилі.



171Випуск 23

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Поширеність 
хвороб кагатної гнилі цукрових буряків спричиняються ґрунто-
вими грибками, розвиток яких істотно корегується абіотичними 
та біотичними факторами. Основним компонентом потенціалу 
онтогенетичної адаптації цукрових буряків є їх стійкість до 
біотичних факторів.

Як показали наукові дослідження і виробнича практика, 
надійний захист цукрових буряків від хвороб досягається при 
застосуванні комплексних систем усіх заходів з урахуванням 
ґрунтово-кліматичних особливостей. При цих умовах найкращим 
перш за все є висока культура землеробства, введення науково 
обґрунтованих сівозмін і рівень насичення сівозміни цукровими 
буряками.

У зв’язку з сучасною інтенсифікацією цукробурякового вироб-
ництва та підвищенням рівня концентрації посівів цукрових 
буряків у сівозміні, збільшенням норм внесення під цю культуру 
добрив і меліорантів виникла необхідність вивчення впливу цих 
факторів на кількісний склад збудників хвороби кагатної гнилі.

З метою вивчення шляхів обмеження розвитку кагатної гнилі 
нами вивчався вплив терміну повернення цукрових буряків на 
попереднє поле вирощування у сівозміні як одного із факторів 
інтенсифікації.

При інтенсифікації буряківництва і переході його на вироб-
ничу основу виникає загроза збільшення шкодочинності кагатної 
гнилі і підвищуються вимоги до захисту цукрових буряків. 
Особливо чутливі буряки до накопичення ґрунтових патогенів 
(збудників кагатної гнилі) при підвищеній концентрації цієї 
культури.

Одним із суттєвих чинників, що впливає на формування 
комплексу факультативних мікроміцетів – збудників хвороб 
кагатної гнилі, є частота повернення цукрових буряків на попе-
реднє місце вирощування. Чим частіше цукрові буряки висіва-
ються на одному й тому ж місці, тим інтенсивніше накопичується 
ґрунтова інфекція збудників гнилей коренеплодів.

Щорічна сівба цукрових буряків створює загрозу значного 
пошкодження їх кагатними гнилями. Так, у наших дослідженнях 
кількість уражених кагатною гниллю буряків, що вирощувалися 
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на посівах після озимої пшениці, складала 48%, а при щорічній 
сівбі – 76%.

Дослідженнями встановлено, що насичення сівозміни цукро-
вими буряками більше 20% у зоні достатнього зволоження Лісо-
степу посилює розвиток патогенів кагатної гнилі майже на 50%.

Згідно дворічних досліджень зроблено висновки, що 
розповсюд ження хвороби залежить від частоти повернення 
цукрових буряків на попереднє місце вирощування. Так, розвиток 
хвороб у варіанті з повторною сівбою складав 50%, а при повер-
ненні буряків на те ж поле через три-чотири і п’ять років – відпо-
відно 28; 19 і 12%. Це пояснюється тим, що гриб-збудник кагатної 
гнилі зимує у ґрунті на залишках листя.

Отже, навіть незначне збільшення частки полів під посіви 
цукрових буряків негативно позначається на фунгістазисі ґрунту, 
що у свою чергу посилює розвиток кагатної гнилі та інших хвороб 
коренеплодів під час вегетації.

На інтенсивність розвитку захворювання кагатними 
гнилями цукрових буряків також суттєво впливає ряд агротех-
нічних заходів, насамперед, насичення сівозміни культурами та 
вибір попередників, які через кореневі виділення впливають на 
видовий склад та чисельність ґрунтової мікробіоти.

Різні сільськогосподарські культури по-різному впливають 
на фізичні, мікробіологічні та інші процеси, що відбуваються 
у ґрунті. Вони також є важливим фактором, що впливають на 
родючість ґрунту: вміст у ньому поживних речовин, вологи і 
зміну фізичного складу.

Умови вирощування сільськогосподарських культур, як вста-
новлено нашими дослідженнями, значною мірою впливають на 
зміну стійкості рослин до різних захворювань.

Суттєвим чинником, що впливає на формування комплексу 
факультативних міксоміцетів, є чергування культур, яке визна-
чається врахуванням біологічних особливостей кожної культури, 
порушення його призводить до погіршення фітосанітарного 
стану ґрунту і тісно пов’язано зі зміною фунгістатичних власти-
востей. Останнім часом відмічаються негативні тенденції збіль-
шення щільності та вірулентності збудників хвороб. Особливо 
це стосується фузаріїв – найбільш поширених збудників хвороб 
коренеплодів цукрових буряків.
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Гриби і бактерії інтенсивно проникають у корені рослин, осла-
блених несприятливими умовами вирощування. Більш інтен-
сивне заселення коренеплодів грибами проходить при порушенні 
тургорного стану рослин у посушливих умовах.

Відомо, що агротехнічні заходи прискорюють кругообіг 
речовин у природі, а вирощування різних культур призводить 
до інтенсифікації мікробіологічних процесів та накопичення 
інфекції у ґрунті.

Агротехнічні заходи, які направлені на накопичення і збере-
ження вологи у ґрунті, будуть сприяти покращенню життєдіяль-
ності рослин, підвищувати їх стійкість проти ураження кагат-
ними гнилями.

Зміна комплексу мікроорганізмів є важливим показником 
екологічного стану ґрунту, його фунгістатичних властивостей та 
визначення кількісного співвідношення видів більш конкретним 
показником. У свою чергу мікробіота є активним продуцентом 
різних біологічно активних речовин, серед яких суттєве місце 
займають токсини, що істотно корегують фунгістазис ґрунту.

Вплив середовища на фітопатологічну ситуацію, насам-
перед, пов’язаний із реакцією рослини на дію та зміну патогенну 
поведінку під впливом факторів навколишнього середовища. 
Кореневою системою рослин, що висіваються як попередники 
цукрових буряків, виділяються фізіологічно активні речовини, 
серед яких є багато органічних кислот, які впливають на життє-
здатність мікрофлори ґрунту, у тому числі й збудників кагатних 
гнилей (змінюючи рН середовища).

Вирощування зернових культур, ріпаку, сої, кукурудзи, 
соняшнику та їх ролі, як попередників цукрових буряків, нерідко 
супроводжується зміною кількісного і якісного складу у ґрунті 
патогенних видів, збудників хвороб.

висновки з даного дослідження. Таким чином, найменша 
тривалість перерви у вирощуванні цукрових буряків суттєво 
впливає на розвиток хвороби. Отже, дослідженнями встановлено, 
що вирощувати цукрові буряки у сівозміні необхідно так, щоб 
вони повертались на попереднє місце вирощування не раніше ніж 
через три-чотири роки. З метою обмеження ураженості цукрових 
буряків кагатною гниллю і корегування чисельності мікроміцетів 
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необхідним є вибір попередньої культури, яка обмежує накопи-
чення у ґрунті грибків – збудників хвороби.

Термін зберігання цукрових буряків продовжується, якщо 
проводяться агротехнічні заходи по боротьбі з хворобами 
кагатної гнилі при їх вирощуванні, збалансоване мінеральне 
живлення і підтримання оптимальної вологості ґрунту, змен-
шення травмування коренеплодів під час збирання, транспорту-
вання та закладання у кагати на зберігання.

Вивчаючи накопичення потенційних збудників кагатної гнилі 
у ґрунті, є можливість спрогнозувати ступінь загрози розвитку 
кагатної гнилі при зберіганні і необхідність прийняття заходів по 
боротьбі з цією хворобою.
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Аннотация. Приведены результаты по изучению факторов, которые 
регулируют развитие возбудителей кагатной гнили у сахарной свеклы. 
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В связи с дальнейшей интенсификацией всего сельскохозяйственного произ-
водства, внедрением в свекловодство новых комплексов машин, изменением 
технологии выращивания, применением новых фунгицидов и минеральных 
удобрений ставится задача дальнейшего усовершенствования всей системы 
мероприятий относительно защиты свеклы.

Ключевые слова: почва, севооборот, сахарная свекла, кагатная гниль.
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Changes in the nUmber of pathogeniC 
miCromyCetes at the appliCation of 

miCrobiologiCal preparations in agrotCenoze 
of solanUm tUberosUm l. in Cis-Carpathia

Annotation. Microbiological methods and techniques are based on the poten-
tial using of plants and soil microorganisms and biological mechanisms of inter-
action between the components of plant-microbe systems.The impact of biological 
preparations on the contamination of soil pathogens in potato (Solanum tuberosum 
L.)  Farmland are not enough studied.  The aim of research was to study the char-
acteristics of soil microbial groups in growing potatoes influenced by Planryz prepa-
rations mix Planryz + Diazofit + FMB. The goal was achieved by a comparative 
of assessment of bacteria, actinomycetes, pathogenic and saprophytic fungi at the 
conditions in the area foothills of the Carpathians Lviv region in growing variet-
ies: early Skarbniza and middle-grade Lileya depending on processing of biological 
preparations, timing of planting. The study was conducted during 2009-2012. Plan-
ryz was studied as biological preparation – Pseudomonas fluorescence strain AR-33, 
2.0 l/ha, Diazofit (active ingredient – bacteria Agrobacterium radiobacter, 0,2 l/ha), 
Fosforoenteryn – biological preparation based on phosphorus bacteria Enterobacter 
nimipressuralis 32-3 (FMB – fosforomobilizator 0,2 l/ha). Fitotsyd was used as bio-
logical control (based on Bacillus subtilis, 1 l/ha), chemical – Rydomil Gold MTS68 
WG, 2,5 l/ha. The tubers were treated by preparations before planting, before the 
storage and plants during the budding. Experiments conducted on the 1st term (27-
30 April), 2nd (12-15 May). The using of biological preparations Fitotcid, Planriz, 
Diazofit, Fosfoenterin for pre-treatment of seed tubers and the plants during the 
growing reduced the density of pathogens population in the soil of Fusarium and 
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