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ТОВАРНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ 
 

Одним із резервів підвищення врожайності та покращення якості коренеплодів буряка 
столового є правильно підібраний сорт. Саме від цього залежить продуктивність 
скоростиглість, товарна якість коренеплодів їх смак і лежкість при тривалому зберіганні. 
Тому, правильно підібрані для певної зони, адаптивні до умов вирощування, стійкі до 
найбільш небезпечних хвороб сорти і гібриди – це основа високого і, що найважливіше, 
екологічно чистого врожаю у будь якому господарстві. 

Сорти буряка столового можуть бути досить різноманітними, залежно від способів та 
умов вирощування. Дуже важливим є географічне походження насіння. В Україні 
культивують, як вітчизняні так і зарубіжні сорти. Спектр якості сортименту широкий, як за 
урожайністю, так і за терміном достигання, формою коренеплоду і забарвленням м’якуша, а 
також за смаковими якостями. Основним критерієм цінності сорту є його урожайність, яка 
визначається генетичним потенціалом та умовами вирощування.  

Вирощений валовий урожай коренеплодів буряка столового без попереднього 
сортування за товарною якістю коренеплодів не завжди задовольняє споживача. 

В умовах Львівського національного аграрного університету упродовж п’яти років 
закладали досліди з вивчення впливу сорту на урожайність і товарну якість коренеплодів. 
Тому, нами вивчались такі сорти буряка столового: Багряний, Бордо харківський, Дій, Ефіоп, 
Андромеда, Торпедо, Цітадела. Зібраний урожай сортували на стандартні та нестандартні 
коренеплоди. Із нестандартної маси видділяли дрібні, перерослі, хворі, травмовані, 
ушкоджені шкідниками коренеплоди. Так, в середньому за роки досліджень урожайність 
більше 60 т/га забезпечили сорти Андромеда, Бордо харківський і Ефіоп. Щодо виходу 
товарних коренеплодів, то слід зазначити, що найбільше стандартних коренеплодів у 
структурі урожаю забезпечили сорти Дій (84,6 %), Торпедо (79,5 %), Андромеда (79,2 %), 
Цітадела (77,8 %) та Багряний (77,2 %). 

У структурі нестандартного врожаю значну частину займають фракції дрібних і 
перерослих  коренеплодів. Із сортів які вивчались нами на долю дрібних коренеплодів 
припадало від 4,2 % (сорт Дій) до 10,2 % (сорт Андромеда), в тому числі у сортів Цітадела 
(6,9 %) та Торпедо (8,7 %). Сорти бурка столового Багряний, Ефіоп і Бордо харківський 
забезпечили високий вихід перерослих коренеплодів – 12,6 %, 13,2 % і 19,0 % відповідно. 
Ушкоджені хворобами і шкідниками та травмовані коренеплоди займали найбільший 
відсоток сортів Андромеда (6,8 %) і Торпедо (10,8 %). 

Крім товарної якості коренеплодів, важливе місце належить біохімічному складу. 
Характеризуючи середні дані вмісту сухої речовини за роки дослідження слід відзначити 
сорт Багряний, (14,6-17,2 %). Досить високий цей показник був у сортів Торпедо (12,4-13,0 
%), Бордо харківський (12,2-13,3 %) і Дій (12,5-13,3 %). Решта сортів характеризувались 
меншим вмістом сухих речовин. Високий вміст цукрів нагромадили сорти Багряний (10,0-
11,6 %), Дій (9,1-10,8 %), Бордо харківський (9,2-10,7 %), інші сорти – значно менше. За 
вмістом вітаміну С відзначились сорти Андромеда (14,55 мг/100г), Торпедо (14,28 мг/100г) 
та Ефіоп (13,38 мг/100г). 



Коренеплоди буряка столового містять білок і клітковину. Високий вміст білку на 
повітряно суху масу одержано у сортів Дій (2,04 %), Ефіоп (2,14 %), Торпедо (2,28 %), 
Андромеда (2,33 %). У інших сортів білку було менше 2,0 %.  

Клітковина в коренеплодах буряка столового змінювалась залежно від сорту і 
становив у Андромеда (8,25 %) у Дій (9,38 %) та у Багряного (9,50 %). 

Буряк столовий належить до рекордсменів серед овочів за здатністю нагромаджувати 
нітрати. Залежно від сорту у дослідах середній вміст нітратів був від 1176 мг/кг у сорту 
Андромеда  до 1257 мг/кг у сорту Торпедо. Слід зазначити, що вміст нітратів у всіх сортах 
які вивчались нами у зоні західного Лісостепу України були нижчими за максимально 
допустимий рівень (1400 мг/кг). 

Буряк столовий містить у своїх продуктивних органах мікроелементи, які в 
допустимих нормах корисні як для рослин, так і для людини, однак надмір їх у тій чи інший 
мірі шкідливий. Тому важливо, щоб не допускати нагромадження їх у продукції. Задля цього 
ми визначали вміст їх у коренеплодах семи сортів буряка столового. 

Розглядаючи вміст марганцю в коренеплодах видно, що вміст його змінюється від 
7,15 мг/кг (сорт Цітадела) до 9,64 мг/кг (сорт Дій). Найменший вміст цинку був у сорту 
Андромеда – 6,38 мг/кг, а максимальний – 7,71 мг/кг у сорту Багряний. Вміст заліза за 
величиною займає значно більшу величину ніж інші елементи, але різниця між 
максимальним і мінімальним показниками становить 5,41 мг/кг. Вміст бору знаходиться від 
6,01 мг/кг у сорту Ефіоп до 7,23 мг/кг у сорту Цітадела. Оскільки буряк столовий містить 
також кобальт і нікель то вміст цих елементів залежно від сорту змінюється від 0,36 мг/кг у 
сорту Багряний до 0,68 мг/кг у сорту Торпедо та від 1,17 мг/кг (сорт Багряний ) до 2,26 мг/кг 
(сорт Бордо харківський) відповідно. Вміст інших елементів знаходиться в значно менших 
кількостях, хоча за вмістом йоду буряк займає одне з чільних місць. 

Як видно з даних буряк столовий досить цінний за своєю шкалою поживності. 
Тому, на основі проведених досліджень слід зазначити, що сорти буряка столового 

різняться між собою урожайністю товарністю та якістю коренеплодів. Сорти Дій та 
Андромеда в умовах західних областей України формують високі товарні коренеплоди. За 
біохімічним складом сорти буряка столового дещо відрізняються між собою, що слід 
врахувати, при підбиранні їх для вирощування в конкретній зоні вирощування. 


