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У статті наведено результати досліджень економічної ефективності вирощування 

насіння цикорію коренеплідного залежно від комплексу агрозаходів – схем садіння коренеп-
лодів, чеканки та краплинного зрошення. Встановлено, що в умовах краплинного зрошення 
всі елементи технології вирощування цикорію, що вивчався в досліді, забезпечили не лише 
підвищення врожайності насіння, а й отримання високого річного економічного ефекту. За 
режиму зволоження, коли до фази цвітіння вологість ґрунту підтримували на рівні 60%, а 
в міжфазний період «цвітіння–достигання насіння» 80% від НВ отримано найвищу річну 
економічну ефективність – 11488,6 грн./га та рівень рентабельності – 67%. 

Ключові слова: цикорій коренеплідний, зрошення, урожайність насіння, рівень рента-
бельності, економічний ефект. 

 
Миколайко В.П., Доронин В.А., Полищук В.В., Карпук Л.М. Экономическая эффек-

тивность выращивания семян цикория корнеплодного в зависимости от комплексного 
применения элементов технологии в условиях капельного орошения 

В статье приведены результаты исследований экономической эффективности выра-
щивания семян цикория корнеплодного в зависимости от комплекса агроприемов − схем 
посадки корнеплодов, чеканки и капельного орошения. Установлено, что в условиях капель-
ного орошения все элементы технологии выращивания цикория, которые изучались в 
опыте, обеспечили не только повышение урожайности семян, а и получение высокого 
годового экономического эффекта. При режиме увлажнения, когда к фазе цветения 
влажность почвы поддерживали на уровне 60%, а в междуфазный период «цветения-
созревания семян» 80% от НВ получено наивысшую годовую экономическую эффектив-
ность − 11488,6 грн./ га и уровень рентабельности − 67%. 

Ключевые слова: цикорий корнеплодный, орошение, урожайность семян, уровень рен-
табельности, экономический эффект. 

 
Mykolaiko V.P., Doronin V.A., Polishchuk V.V., Karpuk L.M. Economic efficiency of seeds 

growing of Chicory root depending on complex application of technology elements in the 
conditions of drop irrigation 

Results of the research concerning economic efficiency of seeds growing of Chicory root de-
pending on complex of agricultural methods – schemes of root crops planting, top removal and 
drop irrigation were presented in the article. It was established that all the elements of the methods 
of Chicory root growing in the conditions of drop irrigation studied in the experiment, provided 
not only increase in seed yielding capacity but also receiving of high yearly economic effect. The 
highest yearly economic efficiency of 11 488.6 UAH/ha and profitability level of 67% was obtained 
under irrigation, when soil moisture was kept at the level of 60% before flowering period, and at 
the level of 80% of the least moisture capacity during inter-period “flowering – seed ripening”. 

Key words: Chicory root, irrigation, seed yielding capacity, profitability level, economic effect. 
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Постановка проблеми. Цикорій коренеплідний (Cichorium intybus L. var. 

sativum Lam.) як промислова культура для виробництва інуліну вирощується 

переважно у Західній Європі і меншою мірою в інших частинах світу [1; 2]. Інулін 

належить до фруктанів лінійного β(2,1)-типу, який широко використовується як 

пробіотик з антиоксидантними властивостями [3]. В Україні, Росії, Білорусі 

цикорій коренеплідний почали культивувати лише у передвоєнні роки. В Україні 

посівні площі становили більш 3,5 тис. га, а в світі – понад 70 тис. га [4; 5]. 

Цінність цикорію коренеплідного визначається вмістом у коренеплодах іну-

ліну, фруктози, інтибіну і цикореолю. Цикорій із незапам’ятних часів широко 

застосовується в народній медицині під час лікування хворих на діабет, хвороби 

печінки, шлунка, нирок, серця, нервових та інших захворювань. Визнає лікуваль-

не значення цієї рослини й офіційна медицина, завдяки чому базі продуктів 

переробки цикорію створено понад 40 лікарських препаратів. Дослідженнями 

Паризької медичної лабораторії встановлено, що коренеплоди цикорію містять 

33 елементи і вітаміни А, Е, В, В2, В12, РР. Листя цикорію містять велику кіль-

кість вуглеводів і тому є цінним поживним соковитим кормом для сільськогос-

подарських тварин [6]. 

Коренеплоди цикорію є цінною сировиною для виготовлення фруктози – не-

замінного атрибуту дитячого харчування, а також пектинів. Цикорій також 

використовують при виготовленні цукерок, печива, тортів, пива тощо. Саме тому 

він високо цінується на світовому ринку [4; 7]. 

Незважаючи на велике народногосподарське значення та економічну вигід-

ність вирощування цикорію, площі під цією цінною рослиною залишаються 

незначними. Привабливість культури кореневого цикорію для сільськогосподар-

ських товаровиробників дещо занижена через велику трудомісткість і велику 

частку ручної праці під час вирощування і, насамперед, збирання коренеплодів. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво вкрай потребує нових вітчизняних 

сортів і гібридів цикорію коренеплідного, що поєднують у собі високу врожай-

ність і хіміко– технологічні якості, що мають форму коренеплоду, придатну для 

механізованого збирання [6], адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов  

України [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосуванням прийомів направ-

леного регулювання ростових процесів можна уникнути утворення значної 

кількості дрібного насіння. Одним із таких прийомів є чеканка, яка спрямована 

на обмеження росту рослин, а це покращує умови збирання насіння, зменшують-

ся втрати, підвищується урожайність і його якість. За чеканки формуються про-

дуктивніші насінники, що зумовлює обмеження росту центрального стебла і 

поживні речовини активніше надходять у бічні пагони, що покращує їх ріст та 

розвиток і, відповідно, підвищується їх продуктивність [9; 10]. 

Урожайність і якість насіння залежить від густоти рослин, яка регулюється 

схемою садіння маточних коренеплодів. При створенні насінниками відповідної 

площі живлення можна отримати хорошу урожайність насіння за використання 

маточних коренеплодів будь-яких розмірів. Дослідженнями встановлено, що у 

разі садіння маточних коренеплодів цукрових буряків за схемою 70×35 см уро-

жайність насіння підвищувалася на 0,60–0,78 т/га, порівняно зі схемою садіння 

70×70 см [11]. 
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Враховуючи зміну клімату в світі і в Україні, доцільно зосередити дослі-

дження аграрної науки на розв’язанні завдань максимального збереження та 

раціонального використання наявних у регіонах водних ресурсів і опадів. Одним 

із способів раціонального використання водних ресурсів є впровадження крап-

линного зрошення. Це обов’язковий і високоефективний інструмент інтенсивно-

го ведення сільськогосподарського виробництва, який забезпечує економію 

поливної води в 4–5 разів, електроенергії − до 70%, добрив − до 50%, а ефектив-

ність використання поливної води збільшується і становить 85–90% [12]. 

 В Україні краплинне зрошення широко застосовується за вирощування ово-

чевих культур. Застосування його за вирощування інших сільськогосподарських 

культур майже відсутнє. Дослідженнями Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків доведено, що за вирощування гібридного насіння цукрових 

буряків за краплинного зрошення урожайність його підвищувалася на 0,13– 

0,33 т/га, порівняно з контролем без зрошення [13]. 

Постановка завдання. Правобережна частина Центрального Лісостепу 

України характеризується нестійким зволоженням, що підвищує ризики отри-

мання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур і особливо їх 

насіння. В умовах глобального потепління клімату ці ризики збільшуються. 

Навіть адаптовані до ґрунтово-кліматичних та екологічних умов цієї зони сорти 

цикорію коренеплідного, які створені в цій зоні, можуть істотно знизити насіннє-

ву продуктивність – урожайність та якість насіння. Саме в цій зоні розміщена 

Уманська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН (нині – дослідна станція тютюнництва НААН), де 

проводилися дослідження. Враховуючи кліматичні умови, що утворюються 

останнім часом, та значні переваги краплинного зрошення, вирощування високо-

якісного врожаю насіння цикорію коренеплідного та запобігання несприятливих 

засушливих умов, його доцільно вирощувати з використанням краплинного 

зрошення. Цикорій коренеплідний дуже вимогливий до умов зволоження, тому 

на характер формування насіння з високою якістю значний вплив має і краплин-

не зрошення. Програмою досліджень було передбачено визначити економічну 

ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від компле-

ксу агрозаходів – схем садіння коренеплодів, чеканки та краплинного зрошення. 

Раніше такі дослідження не проводилися.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні економічні показники 

(собівартість 1 т насіння, витрати на 1 га насінників) визначали, користуючись 

технологічними картами вирощування насіння цикорію в богарних умовах та за 

краплинного зрошення, в яку вводили змінні величини, а саме: врожайність 

насіння з польових дослідів, вартість висаджених коренеплодів залежно від схем 

садіння висадків, обсяги вороху насіння після обмолоту та його очистку, вартість 

поливу. Вартість маточних коренеплодів цикорію визначали за технологічною 

картою їх вирощування. Річний економічний ефект застосування агрозаходів 

розраховували порівняно з абсолютним контролем та залежно від режимів крап-

линного зрошення (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного 

в умовах краплинного зрошення (середнє за 2012−2015 рр.) 

Варіант  
Уро-

жай-

ність 

насін-

ня, 

т/га 

Собі-

вар-

тість 

насіння, 

грн/т 

Серед-

ня ціна 

реалі-

зації 

(без 

ПДВ), 

грн/т 

Рівень 

рента-

бель-

ності, 

% 

Річний 

еконо-

мічний 

ефект, 

грн/га 

зрошення 

схеми 

садін-

ня, см 

регулю-

вання 

росту та 

розвитку 

рослин –

чеканка 

Без зро-

шення 

(контроль) 

60 × 45 

Без 

чеканки 
0,40 24379,6 50000 105,1 - 

Чеканка 0,45 21856,6 50000 128,8 - 

 45 × 25 

Без 

чеканки 
0,44 39676,7 50000 26,0 - 

Чеканка 0,49 35798,0 50000 39,7 - 

Зрошення. 

Вологість 

ґрунту 60% 

НВ упро-

довж 

вегетації. 

60 × 45 

Без 

чеканки 
0,66 29481,1 50000 69,6 3294,3 

Чеканка 0,68 29145,6 50000 71,6 1516,5 

45 × 25 

Без 

чеканки 
0,70 38804,9 50000 28,8 3294,3 

Чеканка 0,73 37705,9 50000 32,6 2008,0 

Зрошення. 

Вологість 

ґрунту до 

цвітіння 

60% у фазу 

цвітіння – 

дости-гання 

насіння 

80% НВ 

60 × 45 

Без 

чеканки 
0,73 26681,8 50000 87,4 6774,1 

Чеканка 0,78 25437,1 50000 96,6 6494,6 

45 × 25 

Без 

чеканки 
0,84 32756,9 50000 54,5 10269,5 

Чеканка 0,92 29948,2 50000 67,0 11488,6 

 

Доцільно зазначити, що порівняно з контролем усі агрозаходи в умовах кра-

плинного зрошення забезпечили не лише підвищення врожайності насіння, а й 

отримання високого річного економічного ефекту. За підтримання вологості 

ґрунту на рівні 60% від НВ упродовж вегетаційного періоду річний економічний 

ефект був нижчим, ніж за режиму зволоження, коли до фази цвітіння вологість 

ґрунту підтримували на рівні 60%, а в міжфазний період «цвітіння–достигання 

насіння» − 80% від НВ. 

За першого режиму зволоження при садінні висадків за схемою 45×25 см 

хоча і отримано річний економічний ефект, але цей варіант мав найменший 

рівень рентабельності – від 28,8 до 32,6%. Урожайність насіння в цих варіантах 

не перекрила значні додаткових витрат на висаджені маточні коренеплоди та 

інші витрати. За схеми садіння 60×45 см за такого режиму зрошення отримано 

меншу економічну ефективність, але виробництво насіння було рентабельним, 

рівень рентабельності становив 69,6 та 71,6%. Найвищу річну економічну ефек-

тивність – 11488,6 грн/га та рівень рентабельності – 67% отримано за схеми 

садіння висадків 45×25 см при проведенні чеканки за режиму зволоження, коли 

до фази цвітіння вологість ґрунту підтримували на рівні 60%, а у міжфазний 

період «цвітіння–достигання насіння» 80% від НВ. За цього режиму зволоження 

за обох схем садіння висадків із чеканкою та без її застосування виробництво 



Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво 
139 

 

 

 

насіння було рентабельним з високим (> 6000 грн./га) річним економічним  

ефектом.  

Показники річного економічного ефекту за режиму зрошення, де вологість 

ґрунту була на рівні 60% до фази цвітіння, а у міжфазний період «цвітіння–

достигання насіння» – 80% від НВ, порівняно з режимом, де вологість підтриму-

вали на рівні 60% від НВ упродовж вегетаційного періоду, наведено у табл. 2. 

Порівняльна характеристика річного економічного ефекту за вирощування 

насіння в умовах краплинного зрошення, коли вологість ґрунту підтримували на 

рівні 60% до фази цвітіння і 80% від НВ у міжфазний період «цвітіння-

достигання насіння», дає змогу стверджувати, що останній був ефективнішим за 

обох схем садіння висадків, хоча витрати на вирощування насіння були вищими, 

що зумовлено збільшенням кількості поливів і, відповідно, витрат на зрошення.  

 

Таблиця 2 

Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного 

залежно від режиму краплинного зрошення (середнє за 2012–2015 рр.) 

Варіант  

Уро-

жай-

ність 

насін-

ня, 

т/га 

Собі-

вар- 

тість 

насіння, 

грн/т 

Серед-

ня 

ціна 

реалі-

зації 

(без 

ПДВ), 

грн/т 

Рівень 

рента-

бель-

ності, 

% 

Річ-

ний 

еконо-

міч-

ний 

ефект, 

грн/га 

зрошення 

схеми 

садін-

ня, см 

регулю-

вання 

росту та 

розвитку 

рослин –

чеканка 

Зрошення. 

Вологість 

ґрунту 60% НВ 

упродовж 

вегетації 

60×45 

Без 

чеканки 
0,66 29481,1 50000 69,6 - 

Чеканка 0,68 29145,6 50000 71,6 - 

45×25 

Без 

чеканки 
0,70 38804,9 50000 28,8 - 

Чеканка 0,73 37705,9 50000 32,6 - 

Зрошення. 

Вологість 

ґрунту до 

цвітіння 60% у 

фазу цвітіння – 

достигання 

насіння 80% 

НВ. 

60× 45 

Без 

чеканки 
0,73 26681,8 50000 87,4 3479,8 

Чеканка 0,78 25437,1 50000 96,6 4978,1 

45 × 

25 

Без 

чеканки 
0,84 32756,9 50000 54,5 6975,2 

Чеканка 0,92 29948,2 50000 67,0 9873,9 

 

Цей режим зрошення забезпечив не лише істотне підвищення урожайності 

насіння, отримання високого річного економічного ефекту, а й рентабельне його 

виробництво. Рівень рентабельності, залежно від схем садіння висадків та спосо-

бу регулювання росту і розвитку насінників, знаходився в межах від 54,5 до 

96,6%.  

Висновки і перспективи. В умовах краплинного зрошення всі елементи те-

хнології вирощування цикорію, що вивчався в досліді, забезпечили не лише 

підвищення врожайності насіння, а й отримання високого річного економічного 

ефекту. За підтримання вологості ґрунту на рівні 60% від НВ впродовж вегета-

ційного періоду річний економічний ефект був нижчим, ніж за режиму зволо-
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ження, коли до фази цвітіння вологість ґрунту підтримували на рівні 60%, а в між 

фазний період «цвітіння–достигання насіння» 80% від НВ. За цього режиму 

зволоження отримано найвищу річну економічну ефективність – 11488,6 грн./га 

та рівень рентабельності – 67% за схеми садіння висадків 45×25 см при прове-

денні чеканки насінників.  
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