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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серед культур, які вирішують питання забезпечення 

населення продуктами харчування, а промисловість сировиною, важливу роль 

посідає соняшник. Він – головна олійна культура в Україні, на його частку 

припадає до 90 % виробництва олії. В останні роки з’явилося багато нових 

добрив, ФАР, біопрепаратів, гібридів соняшнику, які відрізняються від тих, що 

вирощувалися раніше, скоростиглістю, висотою рослин, підвищеною стійкістю 

проти затінення, хвороб, вищою врожайністю та якістю продукції. Завдяки 

роботам В. В. Бурлова, В. Г. Вольфа, В. В. Кириченко, Д. І. Нікітчина, 

А. Н. Краєвського, О. І. Полякова, І. Д. Ткаліча, І. В. Аксьонова, А. К. Фурсової, 

З. Б. Борисоника, Р. І. Шкрудь та інших, вирішено багато теоретичних і 

практичних питань щодо вирощування соняшнику.  

Україна належить до країн з високими потенційними можливостями для 

розвитку сільського господарства. Тому аграрний сектор набуває статусу 

локомотива національної економіки, де олійно-жирова галузь є однією з базових, 

а провідне місце серед групи технічних олійних культур посідає соняшник, 

посівні площі якого у 2010-2015 рр. досягли 4,5-5,0 млн. га, при валових зборах 8-

11 млн. т.  

Основні посіви культури розміщені  в Україні в умовах недостатнього та 

нестійкого зволоження, де врожаї змінюються за роками в межах 1,2-2,1 т/га. 

Подальше зростання виробництва насіння повинно відбуватися не шляхом 

розширення посівних площ, а за рахунок зростання врожайності при 

підвищенні адаптивності агробіоценозу соняшнику в технологічних системах 

вирощування.  

У зв’язку з цим виникає комплекс питань, вирішення яких позитивно 

вплине на формування агроценозу посівів соняшнику. Серед них важливе 

значення мають: покращення структури гібридного складу, оптимізація 

розміщення посівів у сівозмінах, густота стояння рослин, застосування 

біологічних препаратів, стимуляторів росту, удосконалення сівозмін, способів 

основного обробітку ґрунту і догляду за рослинами, оптимізація строків і способів 

сівби, використання добрив, нових засобів захисту рослин від хвороб та бур'янів. 

Вирішення цих завдань є актуальним напрямом наукового пошуку і покладено в 

основу досліджень за темою дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною 

тематичного плану Інституту сільського господарства степової зони НААН, нині 

ДУ Інститут зернових культур НААН України, згідно з державною програмою 

наукових досліджень (ПНД) 11 «Олійні культури» за завданням «Вивчити 

фізіологічні та біохімічні процеси формування підвищеної адаптивності 

агробіоценозів олійних культур при забезпеченні оптимальних режимів 

енергообміну в технологічних системах вирощування» (2006-2010 рр., номер 

державної реєстрації 0107U004370) та ПНД 12 «Олійні культури» по завданню 

«Вивчити біологічні, фізіологічні, агрокліматичні процеси формування 

високопродуктивних агробіоценозів олійних культур шляхом оптимізації 
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технологічних систем вирощування (2011-2013 рр., номер державної реєстрації 

0111U004723); Полтавської державної сільсько-господарської дослідної станції 

ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 

України за завданнями: «Розробити теоретичні основи побудови 

вузькоспеціалізованих сівозмін із короткою ротацією, адаптованих до ґрунтово-

кліматичних та організаційно-економічних умов виробництва» (2011-2015 рр., 

номер державної реєстрації 0111U005231), «Теоретично обґрунтувати і 

розробити системи сівозмін для забезпечення відтворення та збереження 

родючості і продуктивних функцій ґрунтів лівобережного Лісостепу» (2016-2020 

рр., номер державної реєстрації 0116U00370). Використовували також 

узагальнення наукових публікацій, які сприяли обґрунтуванню необхідності 

проведення технологічних розробок за темою дисертаційної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Розробити і удосконалити технологічні 

заходи вирощування високих урожаїв соняшнику, враховуючи особливості росту і 

розвитку рослин, формування врожайності і якості насіння нових гібридів 

залежно від погодних умов, його частки в сівозміні, існуючі засоби обробітку 

ґрунту, удобрення, біопрепарати, фізіологічно активні речовини, а також 

необхідність оптимізації площі живлення, строків сівби, густоти стояння рослин, 

глибини загортання насіння, догляду за посівами за сівби різними способами в 

умовах недостатнього та нестійкого зволоження України. 

У зв’язку з цим передбачалося вирішення наступних задач: 

– виявити особливості формування продуктивного потенціалу включених до 

Державного реєстру сортів рослин України нових гібридів соняшнику в умовах 

недостатнього та нестійкого зволоження України, та рекомендувати кращі з них 

для впровадження у виробництво; 

– встановити вплив питомої ваги соняшнику в сівозмінах на його 

врожайність та послідуючих за ним культур; 

– дослідити основні особливості росту та розвитку рослин соняшнику, 

водоспоживання і врожайність залежно від застосування стимуляторів росту, 

мінеральних добрив,біодобрив, способів сівби і догляду за посівами; 

– виявити вплив різних способів обробітку ґрунту на фізичний стан, 

водоспоживання та врожайність гібридів соняшнику; 

– виявити закономірності впливу густоти стояння рослин, глибини 

загортання насіння, строків сівби на ріст, розвиток, посухостійкість, 

водоспоживання та врожайність соняшнику; 

– визначити вплив рекомендованих заходів на якість насіння; 

– удосконалити агроприйоми догляду за посівами соняшнику за сівби з 

міжряддями 70 та 35 см; 

– дати економічну оцінку заходів рекомендованх для вирощування 

соняшнику. 

Об’єкт дослідження. Особливості росту, розвитку і формування 

врожайності та якості нових гібридів соняшнику залежно від способів сівби, 

густоти стояння рослин, добрив, бактеріальних препаратів, обробітку ґрунту і 

догляду за посівами. 
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Предмет дослідження. Агротехнологічне обґрунтування заходів 

вирощування соняшника в умовах недостатнього та нестійкого зволоження; 

теоретичні та методологічні основи стабільного виробництва насіння соняшнику; 

гібриди соняшнику, біометричні показники рослин, обробіток ґрунту і догляд за 

посівами, густота, способи сівби, регулятори росту, засоби захисту посівів від 

хвороб, бур’янів, водоспоживання, посухостійкість, урожайність, якість насіння, 

економічна ефективність. 

Методи дослідження. Польовий та лабораторний – для встановлення 

особливостей росту і розвитку рослин, формування врожайності залежно від 

способів обробітку ґрунту, застосування бактеріальних препаратів, регуляторів 

росту, способів сівби, густоти стояння рослин, для визначення біометричних і 

якісних показників та врожайності гібридів соняшнику; математично-

статистичний – для моделювання взаємодії біометричних показників рослин, 

встановлення на основі дисперсійного аналізу достовірності отриманих 

результатів; розрахунково-порівняльний – для визначення економічної 

ефективності вирощування соняшнику; метод теоретичного узагальнення 

емпіричних матеріалів по тематиці досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Комплексно обґрунтовані 

теоретичні положення та практичні рекомендації по підвищенню врожайності 

соняшнику за рахунок розробки нових та удосконалення існуючих заходів в 

екологічно безпечних і ресурсозберігаючих технологіях. Основні розробки, що 

визначають новизну, наступні: вперше в умовах недостатнього та нестійкого 

зволоження України встановлено особливості впливу природних і антропогенних 

факторів на ріст і розвиток рослин, формування врожайності та якості насіння нових 

гібридів соняшнику вітчизняної селекції. Встановлено вплив біологічних препаратів 

та мікродобрив (байкал ЕМ-1, агат-25 К, вимпел, реаком) на продуктивність 

соняшнику, водоспоживання, посухостійкість, фітосанітарний стан посівів. 

Визначено вплив питомої ваги соняшнику в сівозмінах на його врожайність та 

врожайність інших культур, попередником яких він є. Розроблено та рекомендовано 

енергозберігаючі заходи вирощування соняшнику. 

Для умов недостатнього та нестійкого зволоження України теоретично 

обґрунтовані, узагальнені та оптимізовані регламенти і системи обробітку ґрунту 

з урахуванням збереження родючості та раціонального використання 

продуктивної вологи і одержання високих урожаїв соняшнику. Визначено 

найбільш ефективні способи розміщення рослин в посівах та густота стояння. 

Оптимізовано глибину загортання насіння гібридів соняшнику залежно від його 

крупності. 

Удосконалено систему удобрення соняшнику шляхом використання 

макро- та мікродобрив, а також екологічно безпечну технологію вирощування 

соняшнику на основі використання біопрепаратів і регуляторів росту.  

Набула подальшого розвитку система догляду за посівами соняшнику при 

сівбі з міжряддями 70 та 35 см. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і рекомендовано 

виробництву нові та вдосконалені технологічні заходи вирощування соняшнику 
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при сівбі з міжряддями 35 та 70 см на основі використання біопрепаратів, 

регуляторів росту, оптимальних строків сівби, густоти стояння рослин, 

способів обробітку ґрунту та догляду за посівами. Розробки, наведені в 

дисертації, ввійшли до рекомендацій по вирощуванню польових культур 

Полтавської області (2012-2015 рр.) та впроваджені в господарствах на площі 

понад 5,0 тис. га. 

Матеріали дисертації стали складовою частиною монографії «Стан та 

шляхи підвищення родючості ґрунтів Полтавської області в сучасних умовах 

сільськогосподарського виробництва» (Полтава, 2015), «Агрономічні аспекти 

екологічно безпечного землеробства» (Полтава, 2016), та «Насичення сівозмін 

соняшником» (Полтава, 2018). 

Особистий внесок здобувача. Автор брав безпосередню участь у розробці 

програм досліджень, проведенні експериментів, обробці, узагальненні та 

інтерпретації результатів, написанні наукових праць, звітів, рекомендацій, 

дисертації, а також пропаганді та впроваджені результатів досліджень у 

виробництво. 

Деякі дослідження узагальнені на основі опублікованих наукових праць або 

проведені разом із співавторами публікацій в певній частці. До дисертації внесені 

також узагальнення і результати спільних досліджень за окремими питаннями з 

часткою автора 20-80 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

досліджень доповідалися та обговорювалися на Всеукраїнських науково-

практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Сучасний стан та 

перспективи виробництва продукції рослинництва в умовах змін клімату», 

«Наукове забезпечення процесів інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу України», (Дніпропетровськ, 2010, 2012, відповідно); міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Перспективні напрямки 

розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення 

агропромислового виробництва» (Тернопіль, 2013); науково-практичній 

конференції, присвяченій пам’яті С. Ф. Третьякова «Особистість 

С. Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства» 

(Полтава, 2014); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених «Актуальні проблеми  агропромислового виробництва України (с. 

Оброшино, 2015); ХХІІІ щорічній науковій конференції Інституту ядерних 

досліджень НАН України (Київ, 2016); міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Проблемы опустынивания и восстановления деградированных 

пастбищ в условиях аридной зоны», «Перспективы развития полевого и 

лугопастбищного кормопроизводства в условиях аридной зоны» (Казимяк, 

2016); круглому столі: «Формирование и развитие сельскохозяйственной науки 

в ХХI веке» (с. Солоне Займище, 2016). 

Положення дисертації, які винесено на публічний захист, щорічно 

доповідалися та затверджувалися на засіданнях вченої, науково-методичної рад 

ДУ Інституту сільського господарства степової зони  НААН  України  (нині  

ДУ ІЗК НААН України), 2009-2014 рр., Полтавської державної 
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сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова Інституту 

свинарства і агропромислового виробництва НААН України, 2013-2017 рр.  

Розробки автора використовувалися під час читання лекцій, проведення 

курсів підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу різних 

форм власності, а також у Полтавській державній аграрній академії. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 62 

наукових працях, у тому числі  книг і монографій – 3, наукових фахових 

виданнях України – 17, у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних науко метричних баз даних – 3, у зарубіжних виданнях – 3,  

інших виданнях – 15, тезах і матеріалах наукових конференцій – 10, 

методичних та науково-практичних рекомендаціях – 10. Отримано один патент 

на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 335 

сторінках загального машинописного тексту (комп’ютерний набір), у тому числі 

основного тексту 262 сторінок. Містить вступ, одинадцять розділів, висновки, 

рекомендації виробництву, список використаної літератури (517 найменувань, з 

яких 59 латиницею), 20 додатків. Робота ілюстрована 90 таблицями та 17 

рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Стан вивчення проблеми і обґрунтування напрямів досліджень. У 

розділі проаналізовано результати досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів 

з питань впливу антропогенних факторів, зокрема, попередників, способів 

основного обробітку ґрунту, удобрення, ширини міжрядь, норм висіву насіння, 

густоти посіву та строків сівби, гібридів в поєднанні з погодними умовами на 

врожайність насіння соняшнику. Визначено недостатньо опрацьовані питання, 

обґрунтовано мету та задачі досліджень. 

Умови та методика досліджень. Дослідження проводили в умовах 

недостатнього та нестійкого зволоження України в Державному підприємстві 

Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН України 

(м. Дніпро), на дослідному полі Полтавської державної сільськогосподарської 

дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового 

виробництва НААН України в селі Степне Полтавського району на відстані 25 км 

від м. Полтава. 

За природно-географічним районуванням дослідне поле Полтавської 

сільськогосподарської станції ім М.І. Вавилова ІС і АПВ знаходиться в 

центральній частині Лівобережної України на межі зони Лісостепу і Степу. 

Глибина залягання ґрунтових вод 22 м. Ґрунт земельної ділянки, де проводили 

дослідження, належить до чорнозему типового важкосуглинкового, глибокого на 

лесі. Він характеризується наступними агрохімічними показниками: вміст 

гумусу (за Тюріним) в шарі ґрунту 0-25 см – 4,85%, в шарі 20-40 см – 3,91%; 

азоту, що легко гідролізується (за Корнфільдом), – 10,4-11,8 мг, рухомого 

фосфору (за Чиріковим) – 17,0-20,0 мг на 100 г ґрунту. Реакція ґрунтового 
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розчину нейтральна, рН сольової витяжки – 6,0-6,4, ємність поглинання в 

орному шарі – 35,0-40,0 мг-екв. на 100 г ґрунту. Середньорічна кількість опадів 

складає 508 мм. Середньорічна температура повітря в Полтавській області 

+6,9˚С. За середніми багаторічними даними тривалість безморозного періоду 

становить 174 доби. 

ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України, яке розміщене на 

Правобережжі Дніпра у Дніпропетровській області, відноситься до північної 

частини Степу України. Клімат регіону помірно-континентальний з 

недостатнім та нестійким зволоженням. За багаторічними даними метеостанції 

м. Дніпро, середньомісячна температура повітря складає 8,7˚С, а 

середньобагаторічна сума опадів – 459 мм. Сума річних ефективних 

температур (вище 10˚С) – 2900-3000˚С, а тривалість безморозного періоду – 

165-170 діб, що є цілком достатнім для вирощування соняшнику. Ґрунтовий 

покрив представлений чорноземами звичайними малогумусними 

повнопрофільними (близько 70%) та слабоеродованими (близько 30%). Вміст 

гумусу в орному шарі повнопрофільних чорноземів варіює в широких межах – 

3,0-4,7%.  

Взагалі родючість ґрунтів, їх агрофізичні властивості та кліматичні умови є 

цілком задовільними для вирощування соняшнику в усіх районах, де закладали 

досліди. 

Польові досліди закладали і виконували відповідно до вимог методики 

проведення польових досліджень Б. О. Доспєхова (1985). Розміщення ділянок в 

дослідах систематичне та за повної рендомізації в трьох-чотирьох повтореннях. 

Площа облікової ділянки складала 28-50 м
2
. У більшості досліджень вирощували 

гібрид соняшнику Ясон, окрім варіантів, де були передбачені інші гібриди. 

Густота стояння рослин до збирання була оптимальною та рекомендованою для 

степової зони України. 

Під час виконання досліджень були проведенні наступні спостореження та 

обліки: фенологічні – за розвитком рослин, підрахунки густоти посіву у фазу 

повних сходів і перед збиранням врожаю, вимірювання висоти рослин, площі 

листової поверхні, фотосинтетичного потенціалу посівів, чистої продуктивності 

фотосинтезу за методиками описаними І. С. Шатиловим (1975), К. І. Степановим 

(1987). Водоспоживання культури розраховували методом водного балансу; 

об'ємну масу ґрунту визначали методом «ріжучого кільця», а твердість – по 

Рев'якіну; нітратний азот у ґрунті – електрофотометричним методом, рухомий 

фосфор та обмінний калій – за Ф. П. Чиріковим; загальний азот та жир в насінні 

визначали відповідно за К'єльдалем та Сокслетом; вміст хлорофілу, 

жаростійкості (по Мацкову) та посухостійкості (метод ЕОТЛП); облік бур’янів 

(кількість за видами) проводили на початку вегетації і в кінці (кількість і масу); 

вологість ґрунту визначали термостатноваговим методом; виділення 

представників епіфітної мікрофлори проводили шляхом висіву на живильні 

середовища серійних розведених водних зливів із зразків ґрунту ризосфери 

соняшнику; для визначення впливу мікрофлори на інтенсивність ґрунтотворного 

процесу в лабораторних умовах проводили посіви мікроорганізмів різних 
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таксономічних груп та різним механізмом дії на поживні середовища; 

економічна оцінка результатів дослідів проведена відповідно до 

загальноприйнятих методичних рекомендацій, розроблених в ДУ Інститут 

сільського господарства степової зони НААН України, ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» НААН України та інших науково-дослідних установах; усі 

розрахунки, а також графічний аналіз проводили за допомогою персонального 

комп’ютера з використанням пакетів прикладних статистичних та графічних 

програм. 

Агротехнічні заходи по вирощуванню соняшнику відповідали основним 

рекомендаціям для кожної зони, окрім дослідів, де передбачалось вивчення 

певного елементу технології. 

Попередником соняшнику був ячмінь ярий або пшениця озима. Добрива 

вносились з урахуванням забезпеченості ґрунту поживними речовинами, окрім 

досліджень, де вивчалися різні системи живлення рослин. Допосівний обробіток 

ґрунту складався з покривного боронування зубовими боронами поперек оранки 

та двох передпосівних культивацій. Насіння оброблялося за одну добу перед 

проведенням сівби напівсухим способом. Сівбу соняшнику в дослідах проводили 

після настання середньодобової температури ґрунту 10-12˚С на глибину 10 см з 

формуванням до збирання 50-55 тис. рослин на 1 га. Догляд за посівами 

проводили шляхом боронування середніми боронами та однієї-двох міжрядних 

обробок культиваторами КРН-5,6. Збирали врожай коли кошики знаходилися у 

бурому і сухому стані. Для розрахунків ефективності нових прийомів та 

препаратів застосовували прейскуранти та оборотні засоби, які діяли на останній 

рік досліджень.  

Ріст, розвиток, продуктивність та якість насіння гібридів 

соняшнику вітчизняної селекції в Північному Степу. На сьогодні до 
Державного реєстру сортів рослин України включено більше 350  гібридів і 

сортів соняшнику. Щоб допомогти виробникам вибрати кращі з них для 

конкретних умов вирощування проводили оцінку, прийнятих до впровадження 

сортів і гібридів соняшника, яку здійснювали у ДП ДГ «Дніпро». Кожен рік 

висівали 50-60 сортозразків. Агротехніка вирощування гібридів відповідала 

зональним рекомендаціям. 

Різні гібриди не однаково реагували на вологозабезпечення і температурні 

умови. У роки з високим температурним режимом і малою кількістю опадів 

(2007 р.) рослини соняшнику, незалежно від гібриду, скорочували вегетаційний 

період, а у вологі та менш жаркі (2009 р.) – подовжували до 10 діб. Однак реакція 

гібридів була неоднаковою. За середніми даними найкоротший вегетаційний 

період (109-114 діб) був у гібридів Оскіл, Рюрік, Романс, а найтриваліший (118-

125 діб) – у Хорс, Імператор, Квін, Альянс, Форвард.  

Погодні умови по різному впливали на морфологічні ознаки рослин 

соняшнику. Встановлена пряма залежність між висотою рослин та рівнем 

врожайності, про що свідчить рівень кореляції на рівні 0,45 (рис 1). 
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Рис. 1. Залежність формування врожайності (у) рослин соняшнику від їх висоти (х) 

 

Серед гібридів, що досліджувались, найбільшу врожайність (3,63-3,83 т/га) 

формували Дарій, Ясон Квін (табл. 1), висота рослин яких становила 170-175 см, 

тоді як найнижчу (3,04-3,32 т/га) –  Капрал, Боєць, Простір, висота яких була в 

межах 146-157 см. 

Таблиця 1 

Врожайність і якість насіння гібридів соняшнику  

(середнє за 2007-2009 рр.)* 

Гібрид 
Вміст в насінні, % 

Урожайність, т/га 
жиру білка 

Оскіл 45,7 14,0 3,14 

Дарій 48,4 14,2 3,66 

Ясон 47,9 13,8 3,83 

Боєць 46,1 13,8 3,05 

Простір 46,8 16,2 3,08 

Рюрік 45,4 14,6 3,34 

Альянс (ін.) 47,0 14,1 3,46 

Тітанік (ін.) 43,1 13,6 3,55 

Одеський 122 47,4 15,2 3,32 

Богун 47,2 13,5 3,29 

Романс 48,3 13,2 3,30 

Форвард 46,5 15,8 3,19 

Капрал 47,0 14,9 3,04 

Квін 46,6 13,5 3,80 

Хорс 46,5 15,4 3,26 

Імператор (ін.) 48,0 14,9 3,63 

НІР 05, т/га – – 0,14 

Примітка:* дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

Рівень продуктивності соняшнику також в значній мірі залежав від 

температури повітря під час цвітіння та вологозабезпеченості ґрунту. Підвищення 

температури в цей період вище 30˚С погіршувало запилення та в кінцевому 

результаті знижувало продуктивність гібридів соняшнику. 
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На формування рівня олійності культури найбільше впливали активні 

температура в червні та липні (період формування кошиків та їх цвітіння). Про 

це свідчить високий рівень достовірності коефіцієнту Durbin-Watson (0,82):  

у = -52,6144 - 0,18⸱х + 0,30⸱z, 

де: у – олійність, %; 

    х – сума активних температур в червні, ˚С; 

    z – сума активних температур в липні, 
˚
С. 

Встановлено, що між рівнем врожайності та олійності соняшнику з одного 

боку і вмістом білка в насінні з іншого існує обернено пропорційний зв'язок, про 

це свідчить коефіцієнт Durbin-Watson = 1,24. Із збільшенням продуктивності 

соняшнику вміст білка падає:  

у = 12,9079 - 0,793787⸱х + 0,0896532⸱z, 

де: у – вміст білка, %;  

     х – урожайність, т/га; 

     z – олійність, %. 

Для одержання стабільно високих валових зборів насіння цієї культури 

потрібно висівати гібриди, максимально адаптовані до умов конкретного 

регіону, та які визрівають без десикації. В наших дослідженнях серед 

вітчизняних гібридів за продуктивністю кращими були Ясон, Дарій, Квін, 

Форвард та інші.  

Вплив питомої ваги соняшнику в сівозміні на родючість ґрунту, 

розвиток і продуктивність культур. Деякі фахівці вважають, що соняшник 

треба повертати на поле, на якому він вирощувався, не частіше ніж через 8-10 

років. Інші вчені в останні роки доводять, що цей інтервал може бути і 

коротшим. 

З метою розробки науково-обґрунтованих сівозмін на Полтавській державній 

сільськогосподарській дослідній станції у 1999 р. було закладено стаціонарний 

дослід, який ведеться і до цього часу. Вивчають п'ять польових сівозмін: двопільну 

(соняшнику 50 %), трипільну (соняшнику 33,3 %), чотирипільну (соняшнику 25 %), 

п’ятипільну (соняшнику 20 %), семипільну (соняшнику 14,3 %).  

Аналізуючи врожайність соняшнику за різного насичення ним сівозмін у 

2014-2017 рр., слід відмітити, що найменше її значення було отримано на варіанті 

з 50% часткою соняшнику, і становило 1,90 т/га, в середньому. На інших 

сівозмінах спостерігалось збільшення врожайності прямо пропорційно до 

зменшення частки соняшнику у сівозміні. Так якщо у трипільній сівозміні рівень 

врожаю соняшника, в середньому за 2014-2017 рр., становив 2,34 т/га то в 

семипільній – 2,56 т/га (рис. 2).  

У попередні роки досліджень (1999-2013 рр.) тенденція до збільшення рівня 

врожайності соняшнику відповідно до зниження його частки у сівозміні також 

прослідковувалась. Так,  якщо на ділянках, де соняшник через рік повертався на 

те ж саме місце його врожайність за першу п’ятирічку становила 2,40 т/га, за 

другу – 1,97 т/га і за третю – 2,46 т/га, то на інших варіантах вона дорівнювала, 

відповідно: 2,70; 2,29; 2,66 т/га (сівозміна 2); 2,74; 2,50; 2,81 т/га (сівозміна 3) 

2,74; 2,66; 2,96 т/га (сівозміна 4) 2,86; 2,60; 3,06 т/га (сівозміна 5). 
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Рис. 2. Вплив дольової частки соняшнику у сівозміні на його врожайність, 

т/га (середнє за 2014-2017 рр.)* 
Примітка*: дані Гангура В. В., Леня О. І., Кохана А. В. 

 

Проведений нами аналіз виносу поживних речовин продукцією основних 

сільськогосподарських культур, який було зроблено у перерахунку на фактичну 

врожайність в Україні за 2006-2010 рр., показав, що кукурудза виносить 

найбільшу кількість азоту з ґрунту (106,06 кг/га), на другому місці – ріпак 

(92,29 кг/га), на третьому – пшениця озима (82,54 кг/га), четвертому – соняшник 

(73,12 кг/га), п’ятому – ячмінь ярий (62,02 кг/га). За виносом фосфору соняшник 

знаходиться на третьому місці, калію – на першому.  

Таким чином, незважаючи на інтенсивне поглинання і засвоєння основних 

елементів живлення (NРК) рослинами, за загальним їх виносом соняшник не 

виснажує ґрунт  сильніше багатьох культур, поширених у степовій зоні.  

Розглянемо вплив соняшнику на продуктивність інших культур сівозміни. 

Зокрема, вплив цієї культури як попередника на продуктивність кукурудзи, 

попередником якої він був у сівозмінах, тож його вплив на цю культуру 

безпосередній.  

Найвищу врожайність кукурудзи в дослідах, проведених на Полтавській 

державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ,  

було одержано у 4 і 3 варіантах (соняшнику 20, 25%) – 6,46 та 6,38 т/га, дещо 

нижчою вона була на п’ятому варіанті – 6,30 т/га. Порівняно з цим показником 

у першій сівозміні урожайність була нижчою і становила 5,70 т/га (табл. 2). У 

попередні п’ятирічки дана тенденція у третій та четвертій сівозмінах також 

прослідковувалась.  

У середньому за роки досліджень чіткої залежності між часткою соняшнику 

в сівозміні та врожайністю наступної культури – кукурудзи, не виявлено. Її 

врожайність коливалась в межах 6,23-6,65 т/га. Виходячи із отриманих 
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результатів можна говорити лише про тенденцію до зменшення врожайності 

кукурудзи за насичення соняшником 50%.  

Таблиця 2 

Вплив частки соняшнику в сівозміні як попередника  

на урожайність  зерна кукурудзи*, т/га  

Сівозміна Попередник 
Частка соняшнику в 

сівозміні, % 
2014-2017 рр. 

Середнє за 

1999-2017 рр. 

1 

соняшник 

50 5,70 6,23 

3 25 6,46 6,65 

4 20 6,38 6,63 

5 14,3 6,30 6,57 

НІР05, т/га  – 

Примітка*: дані Гангура В. В., Леня О. І., Кохана А. В. 

 

Урожайність пшениці озимої за роки досліджень коливалась в значних межах 

і залежала від погодних умов під час її вегетації, та в меншій мірі від частки 

соняшнику в сівозміні (табл. 3). За період 2014-2017 рр. рівень врожаю пшениці 

озимої становив 6,14-6,23 т/га, залежно від структури сівозміни. В середньому за 

роки проведення досліду (1999-2017 рр.) цей показник варіював від 4,63 т/га до 

4,95 т/га.  

Таблиця 3 

Вплив частки соняшнику в сівозміні на врожайність  

пшениці озимої*, т/га 

Сівозміна Попередник 
Частка соняшнику в 

сівозміні, % 
2014-2017 рр. 

Середнє за 

1999-2017 рр. 

2 Горох 33,3 6,20 4,90 

3 Горох 25 6,14 4,92 

4 Горох 20 6,15 4,95 

5 
Вико-овес 14,3 6,23 4,92 

Горох 14,3 6,23 4,97 

НІР05, т/га 0,19 – 

Примітка*: дані Гангура В. В., Леня О. І., Кохана А. В. 

 

Виходячи із отриманих результатів досліджень найкращим попередником 

для гороху були кукурудза, ячмінь ярий та буряк цукровий, при цьому частка 

соняшнику становила  14,3-25,0 %. В середньому за чотири роки досліджень 

урожайність гороху на відмічених варіантах становила 2,44-2,47 т/га, залежно від 

попередника. У сівозміні із насиченням соняшнику до 33,3 % урожайність гороху 

становила 2,26 т/га. Отримані за 18 років ведення досліду результати 

підтверджують  дану тенденцію. 
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Інші культури: ячмінь ярий, буряки цукрові, суміш вико-вівса вирощуються 

лише в одній сівозміні, а тому не має можливості визначити їх реакцію на різне 

насичення її соняшником. 

Важливо звернути увагу на ураженість посівів соняшнику хворобами по мірі 

збільшення його частки в сівозміні. У трьох-, чотирьох-, п’ятипільних сівозмінах 

розповсюдження хвороб за визначенням їх у фазі повного цвітіння знаходилося 

майже на одному рівні. Загальний відсоток пошкоджених рослин у другому варіанті 

(соняшнику 33,3 %) дорівнював 6,8 %, у третьому (соняшнику 25,0 %) – 7,0 %, 

четвертому (соняшнику 20,0 %) – 4,2 %  (табл. 4). Тобто, шкодочинність хвороб 

була незначною. Цьому сприяли, крім антропогенних факторів (різна структура 

сівозміни), ще й природні – високі температури повітря та обмежена 

вологозабезпеченість.  

Таблиця 4
 

Вплив різного насичення сівозмін соняшником на ураження рослин  

білою гниллю та пероноспорозом (середнє за 2014-2017 рр.)* 

Сівозміна 

Частка 

соняшнику у 

сівозміні, % 

Хвороба 
Усього 

біла гниль пероноспороз 

кількість 

рослин, 

шт. 

% 

кількість 

рослин, 

шт. 

% 

кількість 

рослин, 

шт. 

% 

1 50,0 26,6 9,3 16,8 6,0 43,4 15,3 

2 33,3 24,4 4,8 9,3 2,0 33,7 6,8 

3 25,0 13,8 5,1 6,2 1,9 20,0 7,0 

4 20,0 11,7 2,9 4,9 1,3 16,6 4,2 

5 14,3 6,9 2,9 2,3 1,0 9,2 3,9 

Примітка*: дані Гангура В. В., Леня О. І., Кохана А. В. 

 

Водоспоживання соняшнику мало прямопропорційний характер до його 

відсотку в сівозміні і, як наслідок, обумовлювало рівень врожайності.  

Порівняно із водоспоживанням пшениці озимої і соняшником, кукурудза 

використовувала вологу більш ефективно, що підтверджує її коефіцієнт 

водоспоживання, який був у межах від 158 до 188 м
3
/т. На формування одиниці 

сухої речовини кукурудза використовувала майже у 2 рази менше вологи ніж 

пшениця озима і на 20-30 % менше за соняшник. 

Оптимізація обробітку ґрунту при вирощуванні соняшнику. Вважається, 

що оптимальний розмір ґрунтових агрегатів для доброго росту рослин 

знаходиться в межах від 0,25 до 10,0 мм, а найкращий – 0,25-3,0 мм. Саме такий 

розмір агрегатів сприяє ефективному використанню рослинами вологи та добрій 

аерації ґрунту і, як наслідок, забезпечує отримання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур. 

Дослідження показали, що структурно-агрегатний склад орного шару, його 

розміри залежали як від способів основного обробітку ґрунту, так і наступних 

рихлень (табл. 5). 
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Таблиця 5  

Вплив різних способів основного обробітку ґрунту чорнозему звичайного  

на його структурний склад у жовтні, % (середнє за 2012-2014 рр.)* 

Спосіб і глибина 

основного обробітку 

ґрунту, см 

Шар ґрунту,  

см 

Розмір та вміст агрегатів, % 

<0,25 мм 0,25-10 мм >10 мм 

Оранка: ПН-3-35  

на 25-27 (контроль) 

0-10 5,0 64,3 30,7 

11-20 4,1 63,5 32,4 

21-30 3,9 60,9 35,2 

0-30 4,3 62,9 32,8 

Плоскорізний: 

КПГ-2,2  

на 16-18  

0-10 5,7 46,2 48,1 

11-20 6,8 48,9 44,5 

21-30 4,6 48,8 46,6 

0-30 5,7 48,0 46,4 

Мілкий: БДТ-3  

на 8-10  

0-10 8,5 46,6 44,9 

11-20 4,1 49,7 46,2 

21-30 3,5 50,7 45,8 

0-30 5,4 49,0 45,6 

Нульовий: раундап,  

3 л/га + «Кінзе» 

0-10 2,4 52,6 45,1 

11-20 6,7 50,1 43,2 

21-30 4,7 49,2 46,1 

0-30 4,6 50,6 45,0 

Примітка*:  дані Кохана А. В., Глущенко Л. Д., Леня О. І. 
 

Восени найбільша кількість агрономічно-цінних агрегатів 0,25-10,0 мм у 

шарі ґрунту 0-30 см, відносно інших їх розмірів, була по оранці на глибину 25-

27 см і становила 62,9 %, дещо меншим цей показник був при мілкому (БДТ-3) і 

нульовому обробітках ґрунту – 49,0 та 50,6 %, ще меншим цей показник був при 

плоскорізному (КПГ-2,2) – 48,0 %. 

Незалежно від способів основного обробітку (полицевий, безполицевий) 

кількість агрегатів розміром 0,25-10,0 мм зростала у більш глибоких шарах 

ґрунту, зокрема, за оранки – на 2,6 і 2,9 абсолютних відсотків, а за плоскорізного і 

мілкого – на 1,7 і 1,8 % та 2,8 і 1,9 %, відповідно. 

Треба відмітити, що при плоскорізному, мілкому і нульовому обробітках 

ґрунту весною кількість агрегатів розміром 0,25-10,0 мм знаходилася практично 

на тому ж самому рівні, що й восени.  

Протягом вегетаційного періоду способи основного та передпосівного 

обробітку ґрунту, а також догляду за рослинами по різному впливали на 

динаміку структурного складу ґрунту, але відмінності між варіантами по 

цьому агрофізичному показнику збереглися. 

Так, якщо по оранці від сівби і до збирання соняшнику вміст найбільш 

цінних з агрономічної точки зору агрегатів (0,25-10,0 мм) зменшився на 17,4 

абсолютних відсотків, то при плоскорізному та мілкому обробітках ґрунту 

вказаний показник знаходився практично на одному рівні. У той же час 

незалежно від способу основного обробітку ґрунту до кінця вегетації 
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соняшнику зростала кількість агрегатів розміром < 0,25 мм, за виключенням 

нульового, де такої чіткої закономірності не спостерігалося. 

Таким чином, на структурний склад ґрунту мали вплив як антропогенні 

фактори (способи основного, перед- і післяпосівного обробітків ґрунту), так і 

природні (температурний і водний режими після проведення зяблевого обробітку 

ґрунту). Зміна співвідношення між фракціями відбувалася за рахунок руйнування 

одних агрегатів і створення інших. 

Фізичні параметри ґрунту мають забезпечувати оптимальні умови для росту 

і розвитку рослин. Результати досліджень свідчать про те, що оптимальна 

щільність будови ріллі чорноземних ґрунтів перед сівбою знаходиться в 

інтервалі 0,97-1,2 г/см
3
.  

Способи основного обробітку по різному впливали на щільність ґрунту в 

орному шарі перед початком весняних робіт. Динаміка цього показника 

навесні, перед сівбою, відрізнялась між собою як за глибиною відбору зразка, 

так і способу обробітку ґрунту (табл. 6). Найнижчою щільність шару ґрунту 0 -

30 см була по оранці – 1,02 г/см
3
, дещо більшою – по плоскорізному і мілкому 

обробітках ґрунту і найвищою – за прямої сівби, відповідно 1,06; 1,10 і 

1,26 г/см
3
. Аналізуючи зміну цього показника по ґрунтовому профілю від 0 до 

30 см, слід відмітити, що по оранці він підвищувався мало – 0,99-1,01 г/см
3
.  

Таблиця 6 

Щільність орного шару ґрунту перед початком весняних робіт, г/см
3  

(середнє за 2012-2014 рр.)* 

Спосіб і глибина обробітку ґрунту, 

см 

Шар ґрунту, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 

Оранка на 25-27 (контроль) 0,99 1,01 1,06 1,02 

Плоскорізний: КПГ-2,2 на 16-18 1,03 1,02 1,15 1,06 

Мілкий: БДТ-3 на 8-10 1,05 1,07 1,18 1,10 

Нульовий: раундап, 3 л/га + «Кінзе» 1,17 1,28 1,33 1,26 

Примітка*: дані Кохана А. В., Глущенко Л. Д., Леня О. І. 

 

Перед збиранням соняшнику мінімальна щільність як в 0-10 см шарі, так і в 

більш глибоких шарах ґрунту 10-20, 20-30 см спостерігалась по оранці і 

знаходилися в таких межах: 1,09; 1,20 і 1,23 г/см
3
. Дещо вищою вона була за 

плоскорізного і мілкого обробітків: 1,14; 1,24 і 1,31 г/см
3 

та 1,15; 1,26 і 1,32 г/см
3
,
 

відповідно. При нульовому обробітку щільність знаходилась, відповідно до 

профілю ґрунту в межах 1,22; 1,32 і 1,33 г/см
2  

і була дещо вищою, ніж при інших 

обробітках ґрунту, а це не сприяло росту рослин соняшнику. 

В орному шарі ґрунту (0-30 см)  також найнижчою щільність була при 

полицевому обробітку ґрунту – 1,17 г/см
3
, а при безполицевому дещо вищою – в 

межах 1,23-1,25 г/см
3
, тоді як за прямої сівби найбільшою – 1,29 г/см

3
. 

Результати досліджень засвідчили, що твердість ґрунту була в прямому 

зв’язку з його щільністю. В орному шарі перед сівбою соняшнику твердість 

ґрунту за плоскорізного і мілкого обробітків була більшою на 1,7 і 2,5 кг/см
2
, а 
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при прямій сівбі – на 6,4 кг/см
2
, у порівняні з оранкою (13,5 кг/см

2
). 

В період росту і розвитку рослин соняшнику агротехнічні заходи, які 

проводилися протягом його вегетації (міжрядних обробітків, внесення 

пестицидів), разом з природними факторами не сприяли вирівнюванню твердості 

ґрунту залежно від способів основного обробітку ґрунту як в цілому по його 

профілю, так і в шарі 0-30 см. Так, перед збиранням вона була меншою по оранці 

відповідно на 1,0 і 2,0 кг/см
2
, ніж за плоскорізного і мілкого обробітків ґрунту, а 

відносно нульового різниця виявилася ще суттєвішою – 5,2 кг/см
2
.   

Отже, на твердість ґрунту мали вплив як природні фактори (опади, їх 

інтенсивність, температура повітря, ґрунтовий профіль), так і способи 

основного обробітку ґрунту, і в меншій мірі ширина міжрядь за вирощування 

соняшнику. 

Вплив добрив, фізіологічно активних речовин та біопрепаратів на 

соняшник. Важливим фактором підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, є фізіологічно-активні речовини і біопрепарати. 

Вони в малих дозах здатні призводити до значних змін у рослині, підвищити 

фізіологічну активність, продуктивність фотосинтезу. 

Позитивні результати в 2008-2010 рр. від використання біопрепаратів 

отримали в Інституті зернового господарства НААН України (ДУ ІЗК НААН 

України) (табл. 7). 

Таблиця 7  

Вплив фізіологічно активних речовин і біопрепаратів на структуру врожаю 

та врожайність соняшнику (середнє за 2008-2010 рр.)* 

Варіант 
Діаметр 

кошику, см 

Маса 1000 

зерен, г 

Урожайність, 

т/га 

Контроль, обробка насіння водою 17,8 53,0 2,75 

Контроль, обробка ґрунту водою 19,1 57,5 2,76 

Агат-25К, обробка насіння (200 г/т) 17,2 58,2 3,02 

Байкал ЕМ-1, обробка насіння  (2 л/т) 17,5 57,4 2,85 

Байкал ЕМ-1, внесення у ґрунт  (2 л/га) 20,1 66,6 3,07 

Гумісол, обробка насіння (2 л/т) 18,7 54,6 2,84 

Гумат калію, обробка насіння  (2 л/т) 18,2 57,4 2,90 

НІР05, т/га 0,22 

Примітка*:  дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

У середньому за роки досліджень маса 1000 насінин і маса насіння з кошику у 

гібрида соняшнику Ясон збільшувалась порівняно з контролем та становила при 

застосуванні препарату агат-25К – 58,2 і 56,3 г, відповідно, гумат калію – 57,4 і 55,6 г 

та при внесені у ґрунт 2 л/га байкалу ЕМ-1 – 66,6 і 57,3 г. На врожайність насіння 

соняшнику позитивно вплинули усі препарати, які досліджувались. Але найвищою 

вона була при обробці насіння біостимулятором агат-25К (3,02 т/га) та внесені у ґрунт 

байкалу ЕМ-1 (3,07 т/га). На необроблених ділянках врожайність сформувалась на 

рівні 2,76 т/га. 
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Наведені дані результатів досліджень по вивченню впливу мікродобрив і 

регуляторів росту на господарські показники соняшнику свідчать, що 

ефективність їх застосування висока і визначається умовами середовища та 

способами їх використання.   

З літературних джерел відомо, що гібриди і сорти соняшнику з неоднаковою 

ефективністю реагують на різні види добрив. З одного боку, ступінь реакції 

визначається генетичними особливостями гібридів і, зокрема, ступенем 

активності нітратредуктази й інших ферментів, що регулюють обмін речовин в 

рослинах, з іншого – ефективність добрив залежить також від природних умов 

(температурний і водний режими, родючість ґрунту та ін.), а також – 

антропогенних факторів (попередник, добрива,  строки і способи сівби). В 

сучасних ринкових умовах змінилися економічні вимоги до технології 

застосування мінеральних добрив в малих дозах. В зв’язку з цим виникло питання 

дослідити ефективність застосування мікродобрив, ФАР з метою стимулювання 

фізіологічної активності рослин, соняшнику, і в результаті підвищення 

врожайності. 

За результатами досліджень визначили, що препарати позитивно вплинули на 

ріст і розвиток соняшнику (табл. 8). Зокрема максимальна площа листків 

формувалась при застосуванні на посівах соняшнику гумісолу КК (листковий індекс 

– 6,1 м
2
/м

2
). Дещо меншим цей показник був за внесення інших препаратів і 

знаходився в межах від 4,5 м
2
/м

2
 (реаком РЛК, 5 л/га) до 5,9 м

2
/м

2
 (реаком-хелат 

бору, 1 л/га).  

Таблиця 8  

Вплив мікродобрив і фізіологічно активних речовин морфобіологічні  

ознаки соняшнику (середнє за 2009-2011 рр.)* 

Варіант 

Листковий 

індекс, 

м
2
/м

2 

Висота 

рослин, 

см 

Маса насіння, г 
Урожай-

ність, т/га з кошику 1000 шт. 

Контроль 4,2 155 54,3 56,3 2,88 

Вимпел, 0,5 л/т  

(обробка насіння) 
4,4 157 58,5 59,0 3,10 

Вимпел, 0,5 л/т + вимпел, 0,5 л/га 

(обробка насіння, рослин) 
5,2 159 59,2 62,2 3,14 

Вимпел, 0,5 л/га (обробка рослин) 5,4 166 61,9 58,5 3,28 

Оракул, 2 л/га (обробка рослин) 5,6 164 60,2 62,5 3,19 

Реаком РЛК, 5 л/га  

(обробка рослин) 
4,5 163 57,7 58,7 3,06 

Реаком С, 5 л/га (обробка рослин) 4,9 164 62,5 58,2 3,31 

Реаком-хелат бору, 1 л/га  

(обробка рослин) 
5,9 161 62,5 59,9 3,31 

Гумісол КК, 2 л/га  

(обробка рослин) 
6,1 160 61,5 65,3 3,26 

НІР05, т/га 0,14 

Примітка*: дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 
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При обробці насіння соняшнику перед сівбою препаратом вимпел (0,5 л/т) 

листковий індекс становив 4,4 м
2
/м

2
, а при комплексному застосуванні цього 

препарату як при обробці насіння, так і по вегетуючих рослинах він дорівнював 

уже 5,2 м
2
/м

2
, тоді як на необроблених ділянках (контроль) – 4,2 м

2
/м

2
. 

Застосування препаратів сприяло підвищенню врожайності насіння на 0,18-

0,43 т/га. 

Проведенні в ДУ Інститут зернових культур НААН України дослідження по 

вивченню впливу різних видів мінеральних добрив на продуктивність соняшнику 

засвідчили, що найвища урожайність насіння формувалась на ділянках де на фоні 

N45Р60К45 у підживлення застосовували N30 КАС-28 + N10P30 РКД 10-34 або N30 

КАС-28 і становила 1,92 т/га, що на 0,25 т/га (15 %) більше, ніж на неудобрених 

ділянках. Використання інших систем удобрення дало можливість отримати 

продуктивність соняшнику в межах від 1,76 т/га (N30 КАС-28 у підживлення) до 

1,87 т/га (N10P30 РКД 10-34 у підживлення). 

Отже, в ґрунтово-кліматичних умовах степової зони  України застосування 

водорозчинних добрив на фоні традиційних мінеральних дає можливість 

підвищити урожайність насіння соняшнику на 5,4-15,0 %. 

Вплив крупності насіння на врожайність соняшнику. Існують досить 

суперечливі дані про зв'язок між крупністю посівного матеріалу соняшнику та 

врожайністю культури. На думку одних вчених сортувати його за розмірами 

недоцільно, бо крупне насіння не має переваг перед мілкішим. В чисельних 

дослідах вітчизняних і закордонних дослідників різні фракції насіння забезпечили 

однакову врожайність. В той же час є свідчення про позитивну кореляцію між 

білковістю насіння, його крупністю і врожайністю у потомстві. 

Досліди показали, що в умовах задовільної вологозабезпеченості при сівбі 

соняшнику на глибину 4 см сходи всіх фракцій насіння з’явилися раніше на 3 

доби, ніж з глибини 8-9 см. Скоріше на 2-3 доби сходило також насіння крупної 

фракції (більше 70 г). Але ця відмінність в подальшому не збереглася і фаза 

цвітіння настала по всіх варіантах одночасно. 

Насіння крупної фракції забезпечувало кращий ріст і розвиток рослин на 

початку вегетації та до утворення кошиків, а пізніше ця різниця зменшилась і вже 

у фазі цвітіння була незначною, але тенденція до зниження висоти рослин із 

зменшенням фракції насіння спостерігалася. 

У фазі бутонізації зменшення висоти рослин соняшнику при висіві мілкої 

фракції насіння (фракція 5), в порівнянні з крупною (фракція 1), у гібрида Еней 

склало 8,4-10,3%. У фазі цвітіння вказаний показник був меншим – 2,0-2,9%. 

Збільшення глибини сівби з 4-5 до 8-9 см практично не впливало на висоту 

рослин. Товщина стебла за варіантами досліду змінювалася мало, хоча 

простежувалася тенденція до її збільшення у рослин з насіння більшої фракції. 

За середньорічними даними у фазі цвітіння суха маса однієї рослини при 

глибині сівби 4-5 см по фракціям насіння склала 176-191 г, а при сівбі на 

глибину 8-9 см – 182-187 г. Вихід насіння по варіантах досліду складав 19,1-

21,6%, тобто коливався слабо, а маса його у середньому з кошику відрізнялась 

суттєвіше. До того ж при обох глибинах сівби найбільша маса насіння з кошику 
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(46,0-49,3 г) спостерігалась при висіві першої фракції, найменша (43,0-44,1 г) – 

п’ятої. Вказані особливості розвитку рослин та формування насіння, в свою 

чергу вплинули на врожайність соняшнику. 

Глибина сівби у всі роки мало впливала на врожайність соняшнику. 

Коливання між показниками були в межах помилки досліду. Так, в 2004 р. 

середня по фракціях урожайність гібриду при сівбі на 4-5 см дорівнювала 

2,47 т/га, на 8-9 см – 2,58 т/га, в 2005 р. – 2,45 і 2,45 т/га, в 2006 р. – 2,83-2,90 т/га 

відповідно. При цьому навіть сівба мілким насінням (21,7 г на 1000 шт.) на 8-9 см 

проти глибини 4-5 см призводила у середньому за роки досліджень до незначного 

зниження врожайності – на 0,05-0,12 т/га, а фракції 1-4 з масою насіння 28,0-92,2  

г забезпечували по обох глибинах практично однакову врожайність. 

Таким чином, насіння соняшнику масою 1000 шт. 28,6-92,2 г забезпечило 

однакову врожайність. Вплив крупного насіння, як і мілкішого, на урожайність 

незначний. і залежить від умов формування його на ділянках гібридизації та в 

кошику на товарних посівах, а також – від біохімічних процесів в самій рослині. 

Оптимізація строків, способів сівби і густоти стояння рослин 

соняшнику в посушливому Степу. Відносно впливу строків та способів сівби 

соняшнику на ріст, розвиток і продуктивність культури в науковій літературі 

опубліковано багато даних. Але вони актуальні для конкретних регіонів, сортів і 

гібридів та їх не можна переносити беззаперечно, як рекомендації для нових 

гібридів в інші зони. А дослідженням соняшнику в осінніх підзимових посівах 

практично не приділялось уваги. Проте, сходи падалиці наводили агрономів на 

думку про можливість застосування посівів соняшнику в жовтні та листопаді, 

весною одержати ранні сходи і врожай насіння зібрати у серпні – на початку 

вересня. На це розраховували і ми при закладці дослідів.  

Соняшник починає проростати при температурі 3-6 ˚С, тому деякі вчені 

шукали можливість сіяти його у ранні строки, щоб рано отримувати врожай і 

підготувати поле для сівби озимих зернових культур. Увагу привертала також 

сівба соняшнику восени для одержання раннього врожаю в наступному році.  

Дослідження, проведенні нами в Дніпропетровської області у 2008-2010 рр., 

довели, що висівати соняшник під зиму є досить ризиковим. Так, з трьох років 

лише один раз осінні посіви успішно перезимували.  

Соняшник, сівбу якого проводили 25.03 і 25.04, зійшов 15.04 і 10.05, а 

досягнув повної стиглості – 25.08 і 3.09, відповідно. При осінньому посіві повна 

стиглість наступила 21 серпня, що забезпечило кращі можливості для сівби 

озимих. 

В сприятливі для перезимівлі роки схожість насіння, яке пролежало у ґрунті 

з листопада до квітня, дуже знижується. В наших дослідах в 2009 р. загинуло 65-

70 % насінин. Отже, для одержання оптимальної густоти посіву (50-

55 тис. рослин/га) норму висіву треба суттєво збільшувати. 

При ранньовесняних строках сівби за температури ґрунту на глибині 10 см 

5-6˚С сходи затримуються на 26-30 діб, а іноді й більше. Це, в свою чергу, 

призводить до появи ослаблених, різновікових паростків, що негативно впливає 

на схожість насіння та продуктивність культури. Крім того при ранніх посівах 
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загострюється питання боротьби з бур’янами. Вже на момент утворення 1-2 

справжніх листків у соняшнику бур’яни значно пригнічують культуру. Єдиним 

ефективним засобом знищення бур’янів є ручні прополки, які потребують 

значних витрат коштів. 

Соняшник, посіяний у більш пізні строки, часто підпадає під посуху, яка 

негативно впливає на проростання насіння, ріст і розвиток рослин або він не 

достигає без десикації, що також призводить до зниження продуктивності 

культури.  

Отже, враховуючи, що осінні посіви соняшнику є досить ризикованим 

засобом, найбільшу продуктивність соняшнику в зоні Степу можливо отримати 

при сівбі в кінці квітня – травні. 

Відмітимо, що сівба соняшнику в ранні строки при температурі 6-8 ˚С 

призводила до затримки сходів порівняно з середнім строком на 10-12 діб, а 

пізніше, коли температура підвищилась до 14-16 ˚С, – на 13-15 діб (табл. 9).  

Таблиця 9 

Варіювання польової схожості насіння за різних строків сівби,  

(2007-2010 рр.)* 

Рік Строк сівби 

Середньодобова 

температура ґрунту на 

час сівби, ºС 

Тривалість 

періоду сівба-

сходи, діб 

Польова 

схожість, % 

2007/2008 

Осінній 2-5 145 35 

Ранній 6-8 25 78 

Традиційний 10-14 13 82 

Літній 14-16 10 70 

2008/2009 

Осінній 2-5 32 0 

Ранній 6-8 27 81 

Традиційний 10-14 14 85 

Літній 14-16 9 86 

2009/2010 

Осінній 2-5 - - 

Ранній 6-8 24 77 

Традиційний 10-14 14 80 

Літній 14-16 9 79 

Примітка*: дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

Затримка появи сходів зумовлювала зменшення польової схожості та 

урожайності насіння. Особливо зниження польової схожості спостерігалось за 

осінньої і надранньої сівби соняшнику. Так, в наших дослідах, у порівнянні з 

середнім строком, схожість насіння за сівби при температурі 6-8 ˚С знизилась до 

рівня 77-81 %. Це явище спостерігається при відсутності опадів і пересиханні 

посівного шару ґрунту. 

Сівба гібриду Ясон у різні строки значно впливала на тривалість 

вегетаційного періоду. Як правило, перенесення її на пізніший строк, у зв’язку із 

зменшенням тривалості дня, призводило до скорочення періоду вегетації 

соняшнику в 2008 р. на 25 діб, 2009 р. – на 14-25, 2010 р. – на 34 доби. 
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При цьому, в окремі роки за більш пізньої сівби (8-10.06), за рахунок 

зниження температури і підвищення вологості, вегетація у рослин соняшнику 

збільшувалася на 6-15 діб. Все це є наслідком фотоперіодичної реакції рослин 

разом із вологозабезпеченням і температурою повітря. 

Аналіз структури врожаю свідчить, що вища врожайність за сівби 22.04 

та 28-29.05 була наслідком більшої крупності насіння і кращої виповненості 

(табл. 10). Оптимальними виявились строки сівби з 22.04 до 29.05, при цьому 

одержали врожай насіння по 3,10-3,23 т/га, що вище порівняно з висівом 25-

31.03 та 8-10.06 на 1,2-15,6 %.  

Таблиця 10 

Врожайність соняшнику гібриду Ясон залежно від строків сівби  

(2008-2010 рр.)* 

Строк сівби 
Врожайність насіння соняшнику, т/га 

2008 р. 2009 р. 2010 р. середнє 

06-11.11 1,73 0 0 – 

25-31.03 2,26 2,93 3,1 2,76 

22-30.04 2,59 3,42 3,57 3,19 

28-29.05 2,41 4,15 3,15 3,23 

08-10.06 2,23 3,61 3,04 2,96 

НІР05, т/га 0,08 0,21 0,18 – 

Примітка*: дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

Вміст жиру в насінні збільшувався за пізніх строків, а вміст білка, навпаки 

при цьому зменшувався (табл. 11). 

Таблиця 11 

Якість насіння соняшнику залежно від строків сівби (2008-2010 рр.)* 

Строк 

сівби 

Вміст жиру, % Вміст білка, % 

2008 р. 2009 р. 2010 р. середнє 2008 р. 2009 р. 2010 р. середнє 

06-11.11 48,0 – – – 13,4 – – – 

25-31.03 49,3 49,0 49,3 49,2 14,7 15,0 15,4 15,0 

22-30.04 48,5 49,1 49,7 49,1 14,5 15,2 15,3 15,0 

28-29.05 50,6 48,0 50,5 49,7 14,2 15,4 14,7 14,8 

08-10.06 50,1 50,4 48,9 49,8 14,0 14,3 14,9 14,4 

Примітка*: дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

Аналіз фітосанітарного стану посівів у 2010 р. (вологий рік) виявив, що 

строки сівби, проведені у березні та квітні, в більший мірі уражувалися хворобами 

кошиків, ніж висіяні у травні-червні. Так, розповсюдженість гнилей у цих 

варіантах зросла з 12,8 і 20,9 % при першому обліку (2 декада липня) до 59,1 і 52,1 

% – при другому (2 декада вересня).  
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Серед хвороб найбільшого розвитку набували суха гниль кошиків (Rhizopus 

nodosus) і альтернаріоз (Alternaria spp.). На відміну від ранніх строків сівби 

соняшнику, при сівбі у травні та червні, більшою мірою проявився фомоз (Phoma 

heliantii). Для розвитку білої і сірої гнилей – найбільш сприятливі умови з різкими 

коливаннями температур і частими опадами, у посушливі роки вони не 

розвиваються. Незалежно від строку сівби, ураженість кошиків цими хворобами 

не перевищувала 5,1 %. 

Одержані дані свідчать, що осінні строки сівби дуже ризикований 

технологічний прийом. Насіння і паростки взимку можуть пошкодитися або 

загинути від морозів і виробник понесе значні збитки на насіння, підготовку 

ґрунту, проведення сівби, тобто є економічно недоцільним. 

Краще сіяти соняшник навесні. Найвищі врожаї насіння одержали при сівбі  

в період з 22 квітня до 28 травня. Отже, при сівбі у третій декаді квітня збиральна 

вологість насіння щороку складала 7-8 %, а більш пізні посіви потребують 

досушки в 40-50 % років. 

Польові досліди з визначення особливостей водоспоживання та формування 

врожайності соняшнику залежно від густоти стояння рослин проводили на базі 

Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова. 

Об’єктом досліджень були гібриди Надійний, Запорізький 28, Сава за густоти 

стояння: 40, 50, 60, 70 тис. рослин/га. 

За результатами досліджень найвищі показники загального водоспоживання 

у всіх гібридів соняшнику Надійний, Запорізький 28 і Сава були за густоти 40 тис. 

рослин/га і склали відповідно 3190; 3200; 3228 м³/га.  

Із загущенням посівів до 50-70 тис. рослин/га, за рахунок кращого 

затінення ґрунту, водоспоживання гібридів зменшувалося і склало 3036-3222  

м³/га залежно від гібриду і густоти стояння рослин. Найвища врожайність 

гібридів Надійний і 3апорізький 28 була одержана за густоти стояння 40 тис. 

рослин/га – 3,54 і 3,26 т/га, відповідно. При її збільшенні на 10 тис. рослин на 1 

га урожайність знизилася у середньому на 0,16 і 0,09 т/га. Подальше загущення 

посіву до 60 і 70 тис. рослин/га призводило до зменшення врожайності на 0,29-

0,39 т/га. Гібрид Сава формував найвищу врожайність насіння за густоти 

стояння 50 тис. рослин/га – 3,38 т/га. Як зменшення густоти до 40, так і 

збільшення до 60-70 тис. рослин/га призводило до зниження врожайності 

даного гібриду від 0,10 до 0,29 т/га.  

Для повної оцінки агротехнічних прийомів необхідно знати не тільки 

рівень сумарного водоспоживання, але й витрати вологи на формування 

одиниці врожаю. Розрахунки коефіцієнтів водоспоживання свідчать про 

суттєві зміни цих показників залежно від гібридного складу і густоти стояння 

рослин. У середньому за три роки досліджень найвищий коефіцієнт 

водоспоживання був у гібриду Запорізький 28 при густоті стояння 70 тис. 

рослин/га і дорівнював 1078 м³/т. Гібриди Надійний і Сава економніше 

витрачали вологу, але найбільший коефіцієнт водоспоживання був також за 

густоти 70 тис. рослин/га (959 і 999 м³/т). Найменше витрачалося вологи на 

формування одиниці продукції гібридами Надійний і Запорізький 28 за 
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густоти посіву 40 тис. рослин/га – 901 і 981 м³/т, а гібридом Сава – 50 тис. 

рослин/га (953 м³/т). 

Удосконалення прийомів догляду за соняшником. На теперішній час вже 

накопичилася певна кількість наукових і виробничих даних щодо ефективності 

звужених міжрядь. В посівах зі звуженими міжряддями спрощується догляд, за 

рахунок рівномірного розміщення рослин на площі, при цьому повніше 

використовується волога, поживні речовини, світло, зменшуються ерозійні 

процеси ґрунту. Фактично сівба зі звуженими міжряддями стала основою нової 

енергозберігаючої технології вирощування соняшнику. 

Як показали наші досліди, при сівбі соняшнику зі звуженими міжряддями 

формується практично розкидний посів, при якому рослини рівномірніше, ніж 

при міжряддях 70 см, розміщуються по полю, бо форма площі живлення 

наближується до кола – багатокутника. Як відомо, за такої форми площі 

живлення створюються кращі умови для життєдіяльності рослин, ніж при 

пунктирних широкорядних посівах, де через скупченість рослин в рядках 

конкуренція між ними за основні фактори життя настає рано, а волога і 

поживні речовини в середині широких міжрядь використовуються пізніше і не 

повністю. 

За всіх способів сівби і густот стояння у соняшнику формувалися 

повноцінні рослини різної продуктивності, що свідчить про значну конкуренцію в 

посіві, обумовлену вказаними факторами. Маса насіння з кошику в середньому за 

роки досліджень дорівнювала: при звужених міжряддях і густотах стояння рослин 

30, 50 та 70 тис/га – 96,8, 61,7 і 43,4 г; 70 см – 85,7, 55,9 та 38,8 г; 140 см – 90,5, 

53,4 та 37,4 г, відповідно. Густота стояння рослин і їх насіннєва продуктивність 

визначили розміри врожаю соняшнику. 

У середньому за роки досліджень найвища врожайність насіння (3,07-

3,14 т/га) одержана за сівби зі звуженими міжряддями і густоті 50 та 70 тис. 

рослин/га, а найменша (2,43 т/га) – за міжрядь 140 см і густоті 70 тис. 

рослин/га. 

При звужених міжряддях вищу врожайність соняшник забезпечив в двох 

роках за густоти 70 тис. рослин/га та один рік – 50 тис. рослин/га. За міжрядь 

70 см у всі роки досліджень оптимальною густотою була 50 тис. рослин/га, а 

140 см – 30 тис. рослин/га. 

Способи сівби в 2008 р. практично не вплинули на олійність насіння, у 

2007 р. простежувалася тенденція до зменшення вмісту жиру на 0,5-1,8% при 

сівбі з міжряддями 140 см порівняно зі звуженими та класичними міжряддями. 

Загущення посівів призводило до зменшення вмісту в насінні жиру в 2007 р. і 

деякого підвищення в 2008 р., що було наслідком різних погодних умов під час 

формування насіння. 

Таким чином, найбільший врожай соняшнику формується в посіві, 

структура якого сприяє максимальному використанню факторів зовнішнього 

середовища. Це можна досягнути шляхом сівби соняшнику зі звуженими 

міжряддями і деякого загущення посівів, коли форма площі живлення 

наближується до багатокутника. 
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Результати вивчення забур’яненості широкорядних та вузькорядних посівів 

показали, що за кількістю і масою бур’янів ділянки без догляду (контроль) були 

найбільш засміченими. Так, на посівах із звуженим міжряддям кількість бур’янів 

на одному квадратному метрі становила 25 шт., а за ширини міжрядь 70 см – 32 

шт./м
2
, сухою масою 251 і 335 г, відповідно. Високою засміченістю відрізнявся 

варіант, на якому проводили лише боронування.  

Внесення гербіциду харнес, 2,5 л/га порівняно з контролем зумовило 

зниження забур’яненості на вузькорядних посівах у 19-30 раз, залежно від густоти 

стояння рослин. У фазу повної стиглості соняшнику повітряно- суха маса бур’янів 

дорівнювала 17 г/м
2
, проти 251 г/м

2
 на контролі (без захисту).  

Саме тільки звуження міжрядь забезпечило зменшення забур’яненості 

проти широкорядних посівів на 25-30 %. Кращим варіантом захисту посівів 

при звужених міжряддях було внесення харнесу, 2,5 л/га, а при 

широкорядному посіві – внесення цього гербіциду і проведення одного 

міжрядного обробітку. 

Різні прийоми догляду за посівами позначились на продуктивності і 

врожайності соняшнику. Так, у зв’язку з підвищеною густотою стояння рослин 

при звуженні міжрядь формувались менші кошики і дрібніше насіння, ніж при 

міжряддях 70 см. Але в межах кожного способу сівби суттєво простежувався 

вплив способів догляду. Так, за міжрядь 35 см крупніше насіння формувалося у 

варіанті з внесенням харнесу, 2,5 л/га. Крупність насіння була вища (47,5 г), ніж 

на інших варіантах. Більша продуктивність була і у рослин – 54,2 г насіння з 

кошику. Це забезпечило одержання найвищого врожаю – 4,07 т/га.   

Кращими на посівах з міжряддями 70 см виявилися варіанти з внесенням 

харнесу, 2,5 л/га та харнес 2,5 л/га з проведенням міжрядного обробітку. 

Одержана врожайність становила 3,38 та 3,34 т/га, відповідно, що на 0,69 т/га 

нижче за врожайність на звужених міжряддях.  

Разом з лабораторією захисту рослин Інституту зернового господарства 

НААН України досліджували гербіцид експрес (30 г/га), препарати вимпел 

(0,5 л/га) і вимпел К (0,5 л/га) на посівах гібриду соняшнику ПР64Е71 шляхом 

обробки насіння та обприскування рослин, а також мікродобриво оракул 

(1,5 л/га). 

Обробка посівів у фазах 3-4 і 5-6 пар листків препаратами вимпел (0,5 л/га)  

і оракул (1,5 л/га) сприяла формуванню більших кошиків (12,0-12,9 см), 

крупнішого насіння, а його маса з кошика перевищувала показники контролю на 

3,5-8,5 %. Перевага по продуктивності особливо спостерігалась у варіантах, де на 

фоні внесення препарату вимпел з гербіцидом експрес, у фазах 3-4 або 5-6 пар 

листків рослини додатково обприскували вимпелом (0,5 л/га). В цих варіантах 

маса насіння з кошика дорівнювала 49,4-49,6 г, а на контролі – 45,7 г, також даний 

варіант забезпечив найвищу врожайність – 3,46-3,47 т/га, що на 8,2-8,4% більше 

за контроль (табл. 12). 
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Таблиця 12 

Вплив гербіциду експрес, препаратів вимпел та оракул на продуктивність 

соняшнику гібриду ПР64Е71 (середнє за 2009-2011 рр.)* 

Варіант 
Діаметр 

кошика, см 

Маса 1000 

насінин, г 

Маса насіння 

з кошика, г 

Урожайність, 

т/га 

Контроль 1: ручні прополки 11,3 55,0 45,7 3,20 

Контроль 2: у фазі 3-4 пари 

листків обробка гербіцидом 

експрес (30 г/га) 
11,5 54,7 46,0 3,25 

Обробка у фазі 3-4 пари 

листків гербіцидом експрес 

(30 г/га) з вимпелом (0,5 л/га) 
12,9 55,7 49,6 3,47 

Вар. 3 + обробка у фазі 5-6 пар 

листків  оракулом(1,5 л/га) 
12,0 56,8 47,3 3,31 

Вар. 3 + обробка у фазі 5-6 пар 

листків вимпелом (0,5 л/га) 
12,6 56,0 48,5 3,40 

Вар. 3 + обробка у фазі 5-6 пар 

листків сумішшю вимпел  

(0,5 л/га) з оракулом (1,5 л/га) 
12,4 56,2 49,4 3,46 

НІР 05, т/га  0,12 

Примітка:* дані Ткаліча І. Д., Ткаліча Ю. І., Кохана А. В. 

 

Препарат вимпел доцільно вносити шляхом обприскування посівів 

соняшнику разом з гербіцидом експрес (30 г/га) або окремо, після внесення 

гербіциду при наявності дводольних бур’янів. 

Економічна ефективність заходів вирощування соняшнику. Для 

впровадження вдосконаленої технології вирощування соняшнику важливо 

рекомендовані заходи оцінити за основними економічними показниками. 

Встановлено, що використання біопрепаратів забезпечило одержання по 

всіх варіантах досліду приріст чистого прибутку на 4,3-11,5% (табл.13).  

Найвищі його показники відмічали за внесення у ґрунт до сівби 2 л/га 

препарату байкал ЕМ-1 (20392 грн./га) та при обробці насіння агатом-25К 

(20041 грн./га). 

Внесення рідких мінеральних добрив у різні строки, через високу їх 

вартість, виявилось неефективним. Навіть максимальна прибавка врожаю 

(0,25 т/га) не окупала вартості добрив і їх внесення дозою N20P60 РКД 10-34 

весною + N30 КАС-28 у підживлення.  

При вирощуванні соняшнику гібридів Надійний і Запорізький 28 кращі 

результати одержано за густоти стояння 40 тис. рослин/га: при врожайності 3,54 

та 3,26 т/га, відповідно собівартість 1 т насіння склала 2057 та 2196 грн., а рівень 

рентабельності – 337,6 і 309,8 %, відповідно. 

 

 

 



27 
 

Таблиця 13 

Ефективність застосування біопрепаратів у технології вирощування 

соняшнику (середнє за 2008-2010 рр.)* 

Варіант досліду  
Спосіб застосування і 

доза препарату 

Урожай- 

ність, 

т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість 

1 т насіння, 

грн. 

Прибуток  
з 1 га,  

грн 

Рівень 

рентабель- 

ності, % 

Контроль 
Обробка насіння 

водою, 10 л/т 
2,75 7016 2551 17734 252,8 

Контроль 
Обробка ґрунту 

водою, 100 л/га 
2,76 7042 2552 17798 252,7 

Агат-25К 
Обробка насіння, 

0,2 кг/т 
3,02 7139 2364 20041 280,7 

Байкал ЕМ-1 
Обробка насіння, 2 

л/т 
2,85 7062 2478 18588 263,2 

Байкал ЕМ-1 
Внесення у ґрунт, 

2 л/га 
3,07 7238 2358 20392 281,7 

Гумісол 
Обробка насіння, 

0,4 кг/т 
2,84 7057 2485 18503 262,2 

Гумат калію 
Обробка насіння, 

0,4 кг/т 
2,90 7084 2443 19016 268,4 

Примітка*: дані Ткаліча І. Д., Кохана А. В. 

 

За економічними показниками кращими були посіви зі звуженими 

міжряддями: при собівартості 1592-1704 грн./га і виробничих витратах 5825-

6935 грн./га прибуток склав 25312-29695 грн./т, а при сівбі з міжряддями 70 см 

– 1928-2255 грн./т, 5546-6904 та 16594-23639 грн./га, відповідно. Таким чином 

можна зробити висновок, що при звужені міжрядь серед прийомів догляду 

кращим було застосування одного харнесу (2,5 л/га). 

 
Рис. 3. Ефективність вирощування соняшнику залежно від способів 

основного обробітку ґрунту (середнє за 2012-2014 рр.)* 
Примітка*:  дані Кохана А. В., Глущенко Л. Д., Леня О. І. 
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Результати проведених досліджень показали, що вирощування соняшнику є 

високорентабельним (рис. 3) при застосуванні всіх досліджуваних способів 

обробітку ґрунту. При цьому, найкращі показники врожайності, дохідності та 

окупності витрат забезпечив полицевий спосіб обробітку ґрунту.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне обгрунтування та нове вирішення 

актуальної наукової проблеми, яке полягає у розробці та удосконаленні 

технологічних заходів вирощування соняшнику з метою отримання високої 

продуктивності та якості врожаю насіння за використання різних гібридів, 

обробітку ґрунту, добрив, регуляторів росту, оптимізації строків, способів сівби і 

густоти стояння рослин, догляду за посівами в умовах недостатнього та 

нестійкого зволоження України. Розроблені нові технологічні заходи 

вирощування соняшнику. 

1. Встановлено, що в короткоротаційних сівозмінах питома вага соняшнику 

може досягати 20 % з поверненням на попереднє місце через 4-5 років. Подальше 

збільшення частки посіву соняшнику у сівозміні супроводжуються помітним 

зниженням урожайності за рахунок погіршення вологозабезпеченості та 

фітосанітарної ситуації. Врожайність при питомій вазі соняшника 14,3 % 

становила 3,06 т/га, 20 % – 2,96 т/га, 25 % – 2,8 т/га.  Збільшення частки 

соняшнику в сівозмінах до 33-50 % призводило до падіння врожайності в 

середньому на 0,4-0,6 т/га. 

2. Доведено, що в сівозмінах з різним насиченням соняшником, в 

середньому за роки досліджень, не було чіткої залежності між часткою 

соняшника та врожайністю кукурудзи і пшениці озимої, які висівали після нього. 

Врожайність вказаних культур переважно змінювалася за рахунок погодних умов. 

Лише насичення сівозміни соняшником до 50 %  негативно впливало на 

продуктивність культур сівозмін. На врожайність гороху більше впливали 

попередники, а не частка соняшнику в сівозміні.   

3. Встановлено, що при використанні короткоротаційних сівозмін, 

відбувається зниження коефіцієнту сумарних витрат вологи на утворення одиниці 

сухої речовини пшениці озимої, соняшнику, кукурудзи та гороху, тобто волога 

витрачалась продуктивніше. Із зниженням водоспоживання підвищувався рівень 

урожаю, а із збільшенням коефіцієнту витрат вологи навпаки – врожай 

знижувався. Підтвердженням цього є те, що найвищу врожайність пшениці озимої 

одержано у сівозміні із часткою соняшнику 33,3 % – 6,3 т/га і мінімальним 

коефіцієнтом водоспоживання 68,2 м
3
/т, у той час як найвищий коефіцієнт був у 

сівозміні з 14,3 % соняшника – 78,3 м
3
/т та врожайністю 6,18 т/га. Встановлено, 

що водоспоживання соняшнику мало прямо пропорційний характер до його 

врожайності. Із збільшенням частки соняшнику у сівозміні від 20 до 50 % 

зростала його потреба у волозі від 131,1 до 164,9 м
3
 на т насіння. 

4. Доведено, що згідно узагальненого балансу поживних речовин, 

розрахованого на фактичну врожайність, найбільше споживає NРК з ґрунту ріпак 
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(108,20 кг/га) і кукурудза (110,99 кг/га), далі йдуть пшениця озима (94,37 кг/га) та 

соняшник (75,25 кг/га). Найменше NPK виносить з фактичним урожаєм ячмінь – 

62,02 кг/га. Отже, думка, що тільки вирощування соняшнику призводить до 

виснаження і деградації ґрунту, невірна. Для збереження родючості ґрунтів 

необхідно компенсувати витрати елементів живлення. 

5. Визначено, що серед гібридів соняшнику вітчизняної селекції кращими в 

посушливих районах України були Ясон, Зорепад, Салют, Сюжет, Базальт, Квін, 

Курсор, Ураган, Сучасник, Дарій, Форвард, які забезпечили врожайність насіння 

більше 3,0 т/га з олійністю 47-48 %, а також були стійкими проти вовчка, 

фомопсису, несправжньої борошнистої роси. Важливий вплив при цьому на 

формування врожайності становить сума опадів, які випадають в липні місяці при 

традиційних строках сівби. А для формування якісного показника насіння 

соняшника – олійності необхідні підвищені температури повітря в період 

цвітіння, але температура повітря при цьому не повинна перевищувати 30-33 °С 

бо в результаті пилок втрачає свою життєздатність і з’являється ризик зниження  

врожайності. 

6. Встановлено, що під впливом різних обробітків ґрунту змінювався його 

фізичний стан і врожайність насіння соняшнику. Щільність орного шару перед 

збиранням, у середньому за роки досліджень, на оранці склала 1,20 г/см
3
, 

плоскорізному обробітку – 1,23, мілкому – 1,25, нульовому – 1,33 г/см
3
; твердість 

– 7,9; 9,1; 10,2; 13,4 кг/см
2
, а урожайність одержано 2,54; 2,42; 2,23 та 1,93 т/га 

відповідно. Тобто, перевагу мала оранка, а ґрунт при цьому – кращі фізичні 

якості.  

7. Доведено, що застосування оранки сприяло зменшенню коефіцієнту 

водоспоживання на формування 1 т насіння до 1366 м
3
/т проти 1823 м

3
/т за 

нульового обробітку, що позитивно впливало на одержання високого рівня 

врожайності в умовах недостатнього та нестійкого зволоження . 

8. Застосування біодобрива байкал ЕМ-1 (2 л/га), стимулює розвиток 

мікрофлори за рахунок мінералізації органічних речовин, мікроорганізмів, 

здатних використовувати мінеральні форми азоту, сприяє кращому живленню 

соняшнику і підвищенню врожайності на 0,32 т/га.  

9. Найвищий урожай соняшнику одержували при сівбі в період з 15 квітня – 

28 травня при температурі посівного шару ґрунту 10-16 °С. Підзимові посіви – 

ризикований прийом. В окремі роки насіння і паростки можуть загинути від 

морозів, або через погодні умови восени соняшник не вдається посіяти. 

Ефективність підзимових посівів соняшнику можлива лише за умови, коли 

ґрунтові і погодні умови будуть сприятливими для сівби соняшнику під час 

припинення вегетації восени, а впродовж зими не буде глибоких відлиг, при яких 

насіння може прорости та загинути до весни частково або повністю. 

10. Доведена висока ефективність передпосівної обробки насіння 

препаратом агат-25К (0,2 кг/т) і гуматом калію (2 л/га) – врожайність соняшнику 

підвищилася на 0,15-0,27 т/га. 

11. Насіння гібридів соняшнику Еней масою 1000 шт. 28,6-92,2 г 

забезпечувало однакову високу врожайність за сівби у вологий ґрунт на глибину 
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4-9 см. При сівбі насіння  масою 1000 шт. 21,7-26,5 г зменшувалася врожайність 

на 0,37 т/га. 

12. Доведено, що оптимальна густота стояння соняшнику за сівби з 

міжряддям 70 см в умовах недостатнього та нестійкого зволоження становила 

50 тис. рослин/га, а  за вузькорядного посіву – 70 тис. рослин/га. Підвищення 

густоти при звужених посівах стало можливим за рахунок збільшення відстані 

між рослинами в рядах та більш рівномірним їх розподілом на полі і зменшенням 

конкуренції  за основні фактори життя. При цьому, застосування звужених 

міжрядь зменшує забур’яненість посівів соняшнику на 25-30 %. 

13. Визначено, що позакореневе підживлення соняшнику у фазах 3-4 та 5-6 

пар листків мікродобривами, ФАР: вимпел (0,5 л/га), оракул (2 л/га), реаком РЛК 

(5 л/га), реаком С (5 л/га), реаком-хелат бору (1 л/га) забезпечує прибавку врожаю 

0,35-0,43 т/га.  Встановлено, що такі препарати як вимпел та оракул стимулюють 

інтенсивність фотосинтезу, обмін речовин у соняшнику та оптимізують водний 

режим клітин за рахунок підвищення кількості зв’язаної води. В результаті цього 

підвищується жаро- та засухостійкість і, як результат, покращується 

продуктивність культури.  

15. На посівах соняшнику зі звуженими міжряддями найвищі показники 

врожайності (4,1-4,23 т/га) забезпечує внесення під передпосівну культивацію 

удобрення в нормі  N60-90P60-90, а за міжрядь 70 см при передпосівному внесені 

добрив краще застосовувати дозу N60Р60-90, в підживлення – N30 (КАС-28) або 

N10Р30 (РКД 10-34). 

16. Встановлено, що за сівби з міжряддями 70 см найвища врожайність – 

3,34-3,38 т/га формувалася при застосуванні грунтового гербіциду  харнес 

(2,5 л/га) та проведенні 1-2 міжрядних обробітків, що забезпечує додаткову 

прибавку врожайності 0,39 т/га. За вузькорядного способу сівби найвищу 

врожайність соняшнику одержано при внесенні харнесу (2,5 л/га) або проведення 

одного післясходового боронування, що додатково дало можливість отримати 

прибавку врожайності 0,69 т/га.  

17. Визначено, що найвищий економічний ефект забезпечувався при 

застосуванні таких заходів як сівби гібридів соняшника Ясон, Форвард, Зорепад, 

Базальт, Дарій, Квін у вологий ґрунт на глибину 4-9 см при температурі ґрунту 

10-12 °С, по оранці на 25-27 см, із застосуванням  гербіциду харнес (2,5 л/га), 

сівби з міжряддями 35 см при густоті 70-75 тис. рослин/га, а при міжрядді 70 см – 

50 тис. рослин/га; внесенні до сівби добрив (N60Р60-90), обробці насіння гуматом 

калію (2 л/т) або агатом-25К (0,2 кг/т), проведенні некореневого підживлення у 

фазі 3-4 пар листків препаратом вимпел (0,5 л/га) або мікродобривами (реаком С – 

5 л/га, реаком-хелат бору – 1 л/га). При цьому максимальний рівень 

рентабельності був на рівні 465 %, а розмір чистого прибутку 29695 грн./га.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах недостатнього та нестійкого зволоження України за вирощування 

соняшнику необхідно здійснювати наступні технологічні заходи: 
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– повертати соняшник на попереднє місце через 4-5 років, а в роки епіфітотій – 

через 7. У структурі посівних площ його повинно бути не більше 20 %; 

– сіяти соняшник краще зі звуженими міжряддями, густотою стояння рослин 

70 тис. рослин/га. На дуже забур’янених багаторічниками полях використовувати 

міжряддя 70 см, при густоті стояння 52 тис. рослин/га, щоб при необхідності мати 

можливість проводити міжрядні обробітки; 

– здійснювати сівбу соняшнику по оранці на 25-27 см у допустимі строки – 

з 15 квітня до 28 травня при температурі ґрунту 10-12 °С на глибині 4-9 см у 

вологий ґрунт; 

– для сівби соняшнику використовувати високоолійні, підвищеної 

адаптивної здатності та стійкості до хвороб гібриди вітчизняної селекції Зорепад, 

Ясон, Дарій, Квін, Форвард, Базальт, Курсор; 

– використовувати для сівби насіння масою 1000 шт. вище 30 г; 

– застосовувати передпосівну обробку насіння соняшнику препаратами 

вимпел (0,5 л/т), агат-25К (0,2 кг/т), гумат калію (2 л/т); 

– для знищення та пригнічення бур’янів за сівби соняшнику вузькорядним 

способом використовувати гербіцид харнес (2,5 л/га) або боронування посівів за 

необхідності; у широкорядних  посівах з міжряддям 70 см, застосовувати харнес 

(2,5 л/га) та 1-2 міжрядних обробітки; 

– для удобрення за обох способів сівби соняшнику використовувати під 

передпосівну культивацію N60P60-90, байкал ЕМ-1 (2 л/га); 

– при міжрядних обробітках підживлювати рідкими мінеральними 

добривами N10Р30 (РКД 10-34) або N30 (КАС-28). 

– позакореневе підживлення проводити у фазі 3-4 пар листків препаратом вимпел 

(0,5 л/га) або мікродобривами реаком-хелат бору (1 л/га), реаком С. 
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рукопису.  
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Наведено теоретичне узагальнення, обґрунтування, нове рішення проблеми 

технологічних заходів вирощування соняшнику в умовах недостатнього та 

нестійкого зволоження України. Вперше визначено особливості формування 

високих врожаїв соняшнику за використання кращих вітчизняних гібридів, 

оптимізації обробітку ґрунту, удобрення, способів сівби, густоти стояння рослин, 

догляду за посівами.  

Розроблено заходи підвищення врожайності соняшнику на основі 

використання технологічних заходів, які включають: оранку на глибину 25-27 см, 

сівбу зі звуженними міжряддями і традиційними, використання гібридів Ясон, 

Зорепад, Форвард, Базальт та інших, біодобрив стимуляторів росту, кореневі і 

некореневі підживлення, удосконалену систему догляду за посівами різної 

структури. 

Досліджено і узагальнено морфологічні, біологічні показники рослин, їх 

реакцію на технологічні заходи, удобрення, строки сівби, якість врожаю. 

Встановлено, що за використання стійких до хвороб гібридів соняшнику 

питома вага його в посівах може досягати 20%. Відзначено економічну 

ефективність вирощування соняшнику залежно від комплексу технологічних 

елементів, що рекомендовані виробництву і сприяють одержанню врожайність 

соняшнику в межах 3,5-4,3 т/га з олійністю насіння 48-50%. 

Ключові слова: соняшник, сівозміни, обробіток ґрунту, удобрення, 

біопрепарати, мікродобрива, строки, способи сівби, врожайність, якість 

насіння. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кохан А. В. Агротехнологическое обоснование способов выращивания 

подсолнечника в условиях недостаточного и нестабильного увлажнения. – 

На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.09 – растениеводство. ГУ Институт зерновых 

культур НААН Украины, Днепр, 2018. 

Проведены теоретические обобщения, обоснования и новые решения 

проблемы технологий выращивания подсолнечника в условиях недостаточного и 

нестабильного увлажнения Украины. Впервые сформулированы особенности 

формирования высоких урожаев подсолнечника устойчивых к болезням и 

вредителям гибридов отечественной селекции, оптимизированы приемы 

обработки почвы, системы удобрений, способы, сроки посева, густота стояния 

растений, ухода за посевами.  

Разработаны агротехнологические приемы повышающие урожайность 

подсолнечника включающие в себя: вспашку на глубину 25-27 см, посев с 

зауженными и классическими междурядьями, использование устойчивых, 

высокопродуктивных районированных для данной зоны гибридов, таких как 

Ясон, Зорепад, Форвард, Базальт и другие, внесение препаратов байкал ЭМ-1, 

гумат калия, агат-25К, вимпел, микроудобрений реаком РЛК, реаком С, реаком-

хелат бора, оракул. 
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Показано, что в короткоротационных севооборотах удельный вес 

подсолнечника может достигать 20% с возвращением его на прежнее место через 

4-5 лет, а в годы эпифитотия– через 7 лет. 

Большое значение в повышении урожайности имеет вспашка на глубину 25-

27 см. Она улучшает физические свойства почвы, водный режим, облегчает 

борьбу с сорняками, болезнями и вредителями. 

Использование питательных веществ сельскохозяйственными культурами, 

пересчитанный на фактическую урожайность полевых культур в Украине за 2006-

2010 гг., показал, что больше всего потребляет NРК рапс (108,2 кг/га) и кукуруза 

(110,99 кг/га), дальше по количеству потребляемых элементов идут пшеница 

озимая (94,37 кг/га), подсолнечник (75,25 кг/га) и ячмень яровой – 62,02 кг/га. Это 

свидетельствует о том, что в большей степени обедняет почву на питательные 

элементы рапс, пшеница и кукуруза, а не только подсолнечник, как принято 

считать. 

Высокую эффективность обеспечивает внесение в почву под междурядную 

обработку жидких комплексных удобрений (ЖКУ), микроудобрений реаком С, 

реаком-хелат бора и др. 

Доказана эффективность применение биологизированной технологии 

возделывания подсолнечника с использованием препарата байкал ЭМ-1 (2 л/га), 

которая стимулирует развитие микрофлоры. 

Осенний посев подсолнечника возможен, но нецелесообразен, т.к. в 

большинстве случаев полученные всходы погибают от морозов в зимний период.  

Оптимальные условия для прорастания семян создаются при посеве во 

влажную почву на глубину 4-9 см. При этом масса 1000 семян не должна быть 

менее 30 г, а высевать их следует при температуре почвы 10-16˚С, календарно это 

– с 15 марта по 28 мая. Оптимальная густота стояния при посеве широкорядным 

способом составляет – 50 тыс. растений/га, а узкорядным – 70 тыс. растений/га. 

Узкорядные посевы  имеют преимущество перед посевами с междурядьями 70 см. 

Они обеспечивают более полное использование солнечной радиации, 

питательных веществ из почвы, влагу, сильнее затеняют почву и сорняки, в 

следствии их более равномерного размещение на площади, исключается 

рыхление междурядий, повышается урожайность. 

Ключевые слова: подсолнечник, севообороты, обработка почвы, удобрение, 

биопрепараты, микроудобрения, срок посева, способы посева, урожайность, 

качество семян. 
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Theoretical generalization, provision of a rationale, and a new solution to the 

problem of technologies for sunflower cultivation in arid regions of Ukraine is 

presented. Features of forming big harvests of sunflower by using the best domestic 

hybrids, optimization of soil treatment, fertilizing, sowing methods, stand density of 

plants and crops tending is developed for the first time.      

The measures are developed for increasing of sunflower yield based on the use of 

technological complexes including: plowing to 25-27 cm depth, sowing with spaces 

between rows of 30-35 and 70 cm, using Jason, Zorepad (“Starfall”), Forward, Basalt 

and other hybrids, biofertilizers - growth stimulators, root and nonroot nutrition, and 

improved system of tending for crops with different structure. 

Morphological and biological parameters of plants, their response to technological 

measures, fertilizing, sowing time limits and harvest quality are investigated and 

generalized. 

It is found that, with the use of disease-resistant sunflower hybrids, its share in 

crops can reach 20%. Economic efficiency of sunflower cultivation is noted 

depending on the complex of technological elements, which are recommended for 

production and contribute to obtaining sunflower harvests within 3.5 -4.3 t/ha with 

seed oiliness of 48-50%. 

Keywords: sunflower, crop rotation, soil treatment, fertilizing, biological 

preparations, microfertilizers, time limits, sowing methods, yield, quality of seeds. 

 


