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щоб на кожний квадратний метр сітки розміщалося від 600 до 1000 штук повітряних цибулинок. 
Зверху присипають 40-50 мм ґрунту. Для захисту від морозів зверху прикривають нетканими 
синтетичними матеріалами, які використовують в овочівництві. 

Весною розкладають тейпи для капельного зрошування з розрахунку дві трубки на ширину 
сітки. Вирощування проводять з використання дозволених гербіцидів, або у випадку органічного 
виробництва з ручним контролем забур’яненості. 

Збирання врожаю проводять після засихання і полягання листків. Отриманий врожай 
однозубкових цибулин разом з ґрунтом переносять на ручні чи механізовані решета і відсівають 
від залишків ґрунту. Діаметр чарунок сита становить 5–10 мм. Залишені на ситах однозубкові 
цибулини промивають водою, просушують і калібрують на фракції упродовж липня-серпня, коли 
вони знаходяться у стані спокою. 

Сітку можна використовувати декілька років. Для цього її дезінфікують у розчинах і 
зберігають у темних приміщеннях. 

Перевагою запропонованого способу є зменшення втрат однозубкових цибулин часнику 
при збиранні врожаю та скорочення витрат на ручне збирання врожаю. 
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На реалізацію потенціалу продуктивності гібридів цукрових буряків великий вплив має клімат, 

погода, грунт і інші фактори екологічного середовища. Цукрові буряки історично пристосовані до районів з 
достатньо високою відносною вологістю повітря і не витримують строго континентального клімату. Період 
для сходів повинен бути теплим з помірним дощем, перша половина літа прохолодна з дощем, а в інший 
період переважно помірно-суха і тепла погода. В зв’язку з цим, необхідно застосовувати прийоми 
формування урожаю і якості коренеплодів вирощуваних гібридів відповідно до їх біологічних вимог. 
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У рослинному організмі всі процеси взаємопов’язані. Тому дуже важливою умовою 

формування високого урожаю є оптимальне співвідношення по періодам росту і розвитку рослин 
тепла, світла, повітря, вологи, поживних речовин і ін. Забезпечення цим рослин – обов’язкова 
умова закону незамінності і рівнозначності факторів росту і розвитку рослин. Тільки одночасне 
збільшення до відповідного розміру всіх факторів у правильній їх пропорції супроводжується 
стійким збільшенням урожайності коренеплодів при незначному зниженні показників 
технологічних якостей [1]. 

Разом з тим потрібно враховувати, що процеси в рослині в однаковій мірі реагують на 
фактори зовнішнього середовища. Ряд факторів прискорює одні процеси і затримує інші. 
Підвищення вологості грунту прискорює ріст, але затримує інтенсивність фотосинтезу, 
одностороннє азотне живлення прискорює ріст, але затримує процес цукронакопичення. Для 
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направлення того чи іншого процесу в бажану сторону потрібно активувати одних і затримати 
активність інших протилежних дієвих факторів зовнішнього середовища. З цією ціллю 
проводились наші дослідження впливу окремих факторів і їх взаємодія на формування високого 
урожаю цукрових буряків. Урожайність і цукристість коренеплодів варіює в широких межах у 
залежності від зміни вказаних факторів. На реалізацію потенціалу продуктивності гібридів 
цукрових буряків великий вплив має клімат, погода, грунт і інші фактори екологічного 
середовища.  

Метою досліджень було вивчити сортові особливості росту, розвитку та продуктивності 
цукрових буряків в умовах центральної частини Правобережного Лісостепу України. Досліди 
проводили у 2016-2018 рр. на дослідному полі НВЦ БНАУ. У польових дослідах облікова площа 
ділянки становила 25 м2, повторність – чотириразова. 

Для сівби використовували такі гібриди цукрових буряків: Ольжич, Етюд, Злука, Константа 
і Анічка, фракція насіння: 3,5-4,5 мм, лабораторна схожість - 85-90 %.  

Вода в зоні нестійкого зволоження в більшості років є найбільш вирішальним фактором в 
отриманні високого урожаю цукрових буряків. Волога потрібна для проростання насіння, 
охолодження тканин рослини шляхом транспірації, забезпечення тургесцентного стану рослини, 
розкриттю продихів, фотосинтезу, інших біологічних процесів, обумовлених ростом коренеплоду і 
накопичення в ньому цукру[1]. 

Не менш важливим фактором, ніж вода, є оптимальне співвідношення по періодам росту 
рослин тепла, світла і повітря. Забезпечення ними рослин обов’язкові вимоги закону незамінності і 
рівнозначності факторів росту і розвитку рослин. Тільки одночасно збільшення до відповідних 
значень всіх факторів життя в правильній пропорції супроводжується стійким підвищенням 
урожайності коренеплодів цукрових буряків при незначному зниженні показників технологічних 
якостей[1].  

У період проведення наших досліджень, погодні умови мінялися як в період сівби, так і в 
період росту і розвитку рослин. 

Посушливим був 2018 р. За вегетаційний період рослин ГТК склав 0,72. У 2017 році ГТК 
був дещо вищим – 0,91.  

Кількість опадів за весь період вегетації в 2016 році - 408 мм, найменша їх кількість була в 
2017 році – 236 мм і 2018 році випало 261мм опадів. 

Тому умови і тривалість проходження фаз росту і розвитку рослин у великій мірі залежить 
від строків сівби і погодних умов. Біохімічні властивості рослин міняються, в першу чергу, по 
зовнішньому вигляду буряків. Ранні строки сівби створюють передумови для формування 
високого урожаю і якості коренеплодів. 

Ріст і розвиток рослин цукрових буряків різних гібридів відрізнялися між собою. Фази 
розвитку гібридів Константа і Анічка наступали на 2-3 дні раніше, ніж у Ольжич, Етюд і Злука. 

Однак найбільш продуктивними із гібридів були Злука, при середній врожайності – 55,6 
т/га, цукристості – 16,1 % і збору цукру – 9,0 т/га і Константа, у якого врожайність склала 55,1 
т/га, цукристість коренеплодів – 16,2 %, збір цукру – 8,1 т/га. Гібриди Ольжич і Етюд мали нижчі 
показники. Продуктивність у гібриду Анічка була найнижчою: врожайність - 46,4 т/га, цукристість 
– 16,1 % і збір цукру – 7,5 т/га. 

Усі гібриди мали найменшу врожайність коренеплодів у 2017 році, а найнижчу цукристість 
у 2016.  

Гібриди цукрових буряків по різному реагують на агрометереологічні і грунтові умови. 
Тому для стабільного вирощування цукрових буряків необхідно сіяти два, три гібрида, які 
відрізняються за біологічними властивостями. Це підтверджується сучасними методами 
виробництва при прийнятті рішення під впливом факторів зовнішнього середовища. 
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Обгрунтовано основні екологічні та економічні проблеми видобутку бруштину на півночі України. 
Визначено в яких містях найбільше проводиться видобуток бруштину і які негативні фактори для того 
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Сьогодні актуальність даної теми в край переоцінити тому, що самовільне видобування 

громадянами бурштину, заподіяло велику шкоду економіці країни та природі регіону. Найбільш 
постраждала територія Рівненської області, оскільки, невідомі люди маючи доступ до важкої 
техніки такої як гідро мотопомпи, екскаватори, міні драга, призвело до того, що природне 
середовище охарактеризувалося великими масштабами руйнування, результатом цього стали 
зміни ландшафтів та перетворення Полісся на зону екологічного лиха. 

Отож розглянемо головні проблеми нелегального видобутку бурштину, в першу чергу, 
відсутність дієвого механізму щодо захисту природних ресурсів від знищення та грабунку, 
корупція та розкрадання на всіх етапах пошуково-розвідувальних робіт, нелегальний видобуток й 
оборот бурштину в Україні та за її межами. 

Результатом незаконного видобутку й обороту бурштину є, по-перше, підрив української 
економіки це є несплата відповідних податків і платежів до державного та місцевого бюджетів від 
здійснення господарської діяльності щодо видобутку та реалізації бурштину, його експорту за 
кордон України, користування надрами тощо. 

По-друге, негативні наслідки для екології регіонів оскільки видобування здійснюється на 
цінних природних територіях, наприклад, заповідний ліс, національний природний парк це 
призводить до знищення флори та фауни у цьому регіоні. 

Великої школи завдають «чорні» копачі через недотримання технологій видобутку, 
вимиваючи бурштин мотопомпами, що призводить до руйнування гідрологічних пластів. Як 
результат маємо знищення циркуляції підземних вод і, в тому числі, мікрокліматичні зміни в 
регіоні.  

Зокрема відбуваються порушення структурності рельєфу і природних ландшафтів, 
погіршується екологічний стан ґрунтів та зменшення обсягів лісових ресурсів, змінюється рівень 
ґрунтових вод, забруднюються річки, а території видобування сонячного каміння перетворюється 
на болота. 

По-третє, соціальної напруженості та криміногенна ситуація. Дане явище стало 
загальнодержавною, комплексною проблемою. 

На місцях діє «бурштинова мафія» учасниками якої є здебільшого безробітні, місцеві 
жителі. Також характерними рисами соціальної напруги в регіоні є корупція, сприяння державних 
правоохоронних органів нелегальному видобутку, кримінальні війни за вплив на бурштиновий 
бізнес. 


