
ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кохана Андрія 

Володимировича «Агротехнологічне обґрунтування заходів 

вирощування соняшнику в умовах недостатнього та нестійкого 

зволоження», представлену на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – 

рослинництво 

 

 

Розробка агробіологічних основ адаптивного виробництва соняшнику, 

яка ґрунтується на розкритті механізмів реалізації потенціалу його 

продуктивності, вдосконаленні технологій вирощування з метою підвищення 

урожайності і якості насіння – є одним із стратегічних напрямків забезпечення 

продовольчої та енергетичної безпеки України.   

Серед культур, які вирішують питання забезпечення населення 

продуктами харчування, а промисловість сировиною, важливу роль посідає 

соняшник. Він – головна олійна культура в Україні, 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. В останні роки з’явилося багато нових добрив, біопрепаратів, 

гібридів соняшнику, які відрізняються від тих, що вирощувалися раніше, 

скоростиглістю, висотою рослин, підвищеною стійкістю проти затінення, 

хвороб, вищою врожайністю та якістю продукції. 

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 покладено в основу досліджень за темою 

дисертаційної роботи. 

Вважаю, що вибраний напрямок роботи є актуальним, представляє 

значний науковий інтерес і має важливе практичне значення, а актуальність 

теми виконаної роботи не викликає сумніву. 



При проведенні досліджень з розробки і удосконалення технологічних 

заходів вирощування високих урожаїв соняшнику в умовах недостатнього та 

нестійкого зволоження України автор виконав такі завдання: 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 рекомендованих для вирощування соняшнику. 

Дисертаційна робота викладена на 335 сторінках комп’ютерного набору, 

у тому числі основного тексту 262 сторінки, містить 90 таблиць, 17 рисунків та 

20 додатків. Список використаної літератури включає 517 найменувань, 59 з 

них латиною. 

Текстова частина роботи складається із анотації, вступу, 11 розділів, 

висновків, рекомендацій виробництву, списку використаної літератури та 

додатків.  

У Вступі дисертації автором обґрунтовано актуальність теми, вказано на 

зв'язок виконаних досліджень з науковими програмами, сформульовано мету і 

задачі досліджень, методи досліджень, наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, задекларовано свій особистий внесок, наведено 

апробацію результатів дисертації.  

У Розділі 1 «Стан вивчення проблеми і обґрунтування напрямків 

досліджень» автором наведено аналіз літературних джерел вітчизняних та 

зарубіжних авторів щодо впливу антропогенних факторів і, зокрема, 

попередників, способів основного обробітку ґрунту, удобрення, ширини 

міжрядь і норм висіву насіння, густоти посіву та строків сівби, добір сортів та 

гібридів у поєднанні з погодними умовами на продуктивність соняшнику. 

Обґрунтовано доцільність проведення досліджень за темою дисертації.  

У Розділі 2 «Умови та методика досліджень» здобувач характеризує 

ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень, особливості 



погодних умов у роки проведення досліджень. Автором наведено програма, 

методики проведення досліджень та характеристики препаратів, використаних 

в дослідах. За результатами аналізу цього розділу можна констатувати 

правильність підходу дисертанта до вибору і використання сучасних методик 

для розв’язання поставлених завдань під час проведення польових досліджень. 

У Розділі 3 «Ріст, розвиток, продуктивність та якість насіння гібридів 

соняшнику вітчизняної селекції в північному Степу» представлено результати 

з вивчення гібридів соняшнику в умовах зони. Здобувачем встановлено, що в 

умовах північного Степу України біометричні показники рослин, урожайність і 

олійність насіння гібридів соняшнику залежали як від генетичних особливостей, 

так і від погодних умов. Тому для одержання високих валових зборів насіння 

цієї культури треба висівати стабільно високопродуктивні, адаптовані до 

певних умов гібриди. Доведено, що кращими серед досліджуваних гібридів в 

більшості років були Ясон, Дарій, Квін, Форвард, Рюрік, Запорізький 26, 

Одеський 122, Символ, Синтез, Тітанік, Мілутін, Каньон, Конгрес, Гена, 

Альянс, Президент.  

У Розділі 4 «Вплив питомої ваги соняшнику в сівозміні на родючість 

ґрунту, розвиток і продуктивність культур» здобувачем наведені результати 

щодо насичення соняшником сівозмін і вплив питомої ваги соняшнику на 

родючість ґрунту, фітосанітарний стан та продуктивність культур у сівозміні. 

Представленні дані щодо розрахункового балансу поживних речовин і вологи 

при вирощуванні соняшнику та інших польових культур на чорноземах 

звичайних. Вивчаючи насичення сівозмін соняшником в стаціонарнім досліді з 

14,3 % (семипільна сівозміна) до 50 % (двопільна сівозміна) дисертантом 

встановлено, що кращим є насичення посівних площ цієї культури у польових 

сівозмінах до 20 %, з тривалістю інтервалу повернення на попереднє місце 

чотири-п’ять років. Подальше збільшення частки посівів соняшнику в 

сівозміні супроводжується помітним зниженням його врожайності за рахунок 

погіршення вологозабезпеченості та фітосанітарного стану.  

У Розділі 5 «Оптимізація обробітку ґрунту при вирощуванні соняшнику» 

розглянуто вплив різних способів основного обробітку ґрунту на фізичні 

властивості чорнозему звичайного, ріст, водоспоживання та врожайність 

соняшнику. Представлені дані щодо впливу різних систем удобрення і 

обробітку ґрунту на його фізичний стан. Встановлено, що під впливом 

обробітків ґрунту змінювався його фізичний стан і врожайність соняшнику. 

Щільність орного шару перед збиранням, у середньому за роки досліджень, на 

оранці склала 1,20 г/см
3
, плоскорізному обробітку – 1,23 г/см

3
, мілкому – 1,25 

г/см
3
, нульовому – 1,33 г/см

3
; твердість – 7,9; 9,1; 10,2; 13,4 кг/см

2
, а 

врожайність одержано 2,54; 2,42; 2,23 та 1,93 т/га, відповідно. Тобто, перевагу 



мала оранка, де ґрунт мав кращі фізичні властивості. Окрім того, найменший 

коефіцієнт водоспоживання соняшнику був за оранки і становив 1306 м
3
/т, 

дещо більшим цей показник був при плоскорізному та мілкому обробітках 

ґрунту – 1511 та 1604 м
3
/т відповідно, тоді як при нульовому він дорівнював 

1823 м
3
/т. 

У Розділі 6 «Вплив добрив, фізіологічно активних речовин та 

біопрепаратів на соняшник» дисертантом досліджено ефективність 

застосування стимуляторів росту та мінеральних добрив на соняшнику в 

умовах північного Степу. Встановлено, що за комплексом показників 

мікробіологічного стану та поживного режиму ґрунту, а також з метою 

підвищення продуктивності соняшнику та збереження родючості ґрунту 

рекомендувати виробництву застосування мікробіологічного добрива байкал 

ЕМ-1. Позитивний результат отримано від обробки насіння і обприскування 

рослин у фазі 3-4 пар листків соняшнику гібриду Ясон мікродобривами і 

стимуляторами росту. Так, в порівнянні з контролем за врожайності 

2,88 т/га, при обробці насіння регулятором росту вимпел (0,5 л/т) вона 

склала – 3,10 т/га, обприскуванні рослин цим препаратом (0,5 л/га) – 3,28, 

реакомом РЛК (5,0 л/га) – 3,06, реакомом-хелат бору (1,0 л/га) – 3,31, 

гумісолом КК (2,0 л/га) – 3,26 т/га. Кращими нормами удобрення  соняшнику 

виявилися N90Р60 і N60Р90, які забезпечили найбільшу врожайність насіння 

соняшнику – 4,10-4,23 т/га.  

У Розділі 7 «Вплив крупності насіння на врожайність соняшнику» 

дисертантом представлені дані щодо впливу крупності насіння та глибини 

його загортання на 4-5 та 8-9 см. Встановлено, що сівба насінням масою 1000 

шт. 28,6-60,0 г забезпечило однакову врожайність соняшнику і лише сівба 

насінням масою 21,7 г призводила до її зниження. При цьому, глибина 

загортання за якої формувалась краща врожайність за сівби насінням масою 

1000 шт. 21,7 г склала 4-5 см, та 8-9 см за сівби з масою 28,6-60,0 г. 

У Розділі 8 «Оптимізація строків, способів сівби і густоти стояння 

рослин соняшнику в посушливому Степу» дисертантом визначений вплив 

осіннього та весняних строків сівби і густоти стояння рослин на 

водоспоживання і врожайність соняшнику. Встановлено, що в Степу осінні 

посіви можливі за умов, як що в період сівби під час припинення осінньої 

вегетації та впродовж зими не буде  відлиг, при яких насіння може прорости та 

загинути до весни. Найвищі врожаї насіння  соняшнику одержано за сівби  в 

період з 22 квітня до 28 травня. При вивченні водоспоживання посівами 

соняшнику за різної густоти стояння рослин встановлено, що найвищий рівень 

сумарного водоспоживання гібридів Надійний, Запорізький 28 і Сава був за 

густоти стояння 40 тис. рослин/га і склав 3190, 3200 і 3228 м³/га, відповідно. 



Найбільш економно посіви витрачали вологу на формування одиниці врожаю 

на варіантах з найбільшої урожайністю: гібриди Надійний, Запорізький 28 за 

густоти посіву 40 тис. рослин/га – 901 і 981 м³/т, Сава – 50 тис. рослин/га (953 

м³/т). Вищу врожайність насіння (3,54 і 3,26 т/га) забезпечили гібриди 

Надійний і 3апорізький 28 за густоти стояння 40 тис. рослин/га. Гібрид Сава 

формував найбільшу врожайність з густотою стояння 50 тис. рослин/га – 3,38 

т/га. 

У Розділі 9 «Удосконалення прийомів догляду за соняшником» 

дисертантом досліджено прийоми догляду за посівами соняшнику за сівби з 

міжряддями 70 і 35 см. Визначено ефективність застосування гербіциду 

експрес, препаратів вимпел і оракул при вирощуванні соняшнику гібриду 

ПР64Е71. Встановлено, що найбільший врожай соняшнику отримано за сівби 

зі звуженими до 35 см міжряддями та загущенням посівів, коли форма площі 

живлення наближується до багатокутника. Звуження міжрядь забезпечило 

зменшення забур’яненості посівів на 25-30 %. В посівах зі звуженими 

міжряддями найбільш ефективним виявилось внесення гербіциду харнес (2,5 

л/га), а в широкорядних посівах – внесення гербіциду харнес (2,5 л/га) і 

проведення одного міжрядного обробітку. Доведено, що при вирощуванні 

гібриду соняшнику ПР64Е71 препарат вимпел доцільно вносити шляхом 

обприскування посівів разом з гербіцидом експрес (30 г/га) або окремо, після 

внесення гербіциду при наявності дводольних бур’янів. Найбільш ефективно 

вимпел (0,5 л/га) застосовувати разом з гербіцидом експрес (30 г/га) у фазі 3-4 

пари листків у соняшника при наявності дводольних бур’янів. 

У Розділі 10 «Результати виробничої перевірки та впровадження заходів 

вирощування соняшнику» представлені данні з виробничої перевірки 

агроприйомів, що вивчались і доведено їх ефективність в виробничих умовах.  

Впровадження удосконаленої технології вирощування соняшнику забезпечило 

одержання чистого прибутку на рівні 15650 грн/га, що на площі 5 тис. га 

становить 78,25 млн. грн. 

 У Розділі 11 «Економічна ефективність заходів  вирощування 

соняшнику» наведено зміну основних економічних (виробничі витрати, 

вартість валової продукції, собівартість, прибуток, рівень рентабельності)  

показників під впливом досліджуваних факторів. Результати проведених 

досліджень показали, що вирощування соняшнику є високорентабельним і за 

показниками економічної ефективності встановлено кращі агроприйоми. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною 

тематичного плану ДУ Інституту 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 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). 

Наукова новизна досліджень полягає у тому, що вперше в умовах 

недостатнього та нестійкого зволоження зони Степу України встановлено вплив 

природних і антропогенних факторів на ріст і розвиток рослин, формування 

врожайності та якість насіння нових гібридів соняшнику вітчизняної селекції. 

Встановлено вплив біологічних препаратів та мікродобрив на продуктивність 

соняшнику, водоспоживання, 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 агроприйоми вирощування соняшнику. 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. Доведено економічну 

ефективність розроблених агротехнічних прийомів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці і 

рекомендаціях виробництву нових та вдосконалених технологічних заходів 

вирощування соняшнику 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 монографій «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). 

Важливе практичне значення мають висновки автора щодо з’ясування 

особливостей росту, розвитку та формування продуктивності гібридів 

соняшнику в умовах недостатнього та нестійкого зволоження. 

Для одержання цих висновків автор виконав великий обсяг робіт. 

Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею. Особистий 

внесок здобувача полягає у безпосередній участі 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 %. Достовірність одержаних даних не 

викликає сумнівів, що підтверджується  високою точністю дослідів при 

обчислюванні на ЕОМ.  

Матеріали дисертаційної роботи відповідають вимогам спеціальності 

06.01.09 – рослинництво. Основні положення дисертаційної роботи подані в 

авторефераті. Їхній стислий зміст та висновки тотожні тим, що містяться у 

відповідних розділах дисертаційної роботи, і відповідають обсягу та характеру 

викладення суті питань. 

Основні положення і результати досліджень оприлюднювалися і 

обговорювались та отримали позитивну оцінку 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, 2009-2014 рр., Полтавської 

державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова 

Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, 

2013-2017 рр. 

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 62 наукових працях, у 

тому числі книг та 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. 

 

Дисертаційна робота викладена науковим стилем, висновки логічні, 

аргументовані і витікають із результатів виконаних автором досліджень. 

Проте, незважаючи на беззаперечне позитивне враження від 

дисертаційної роботи, необхідно вказати на недоліки та деякі помилки: 

1. При представленні розділу 2 «Умови та методика досліджень» 

висновки до розділу займають майже три сторінки і в значній мірі копіюють 

текст розділу.   

2. У підрозділі 2.3 «Методика проведення досліджень» при 

перечисленні спостережень та досліджень які проводились дублюється пункти 

17 і 19 «Виробнича перевірка здійснювалась із включенням в схему кращих 

рекомендованих та еталонних варіантів». 

3. У таблиці 4.1 на сторінці 124 представлено погодні умови за 

даними Степненського метеопункту, а в примітці зазначаються що це дані 

кількох авторів, які не мають до метеостанції ніякого відношення. 



4. При вивчені водоспоживання соняшнику за різних умов його 

вирощування дані коефіцієнта водоспоживання у таблицях 4.8 (стор. 134), 4.9 

(стор. 134), 4.10 (стор. 135) і 5.17 (стор. 170) представлені не вірно. Це не в м
3
/т 

а в м
3
/ц.  

5. При представленні даних з вмісту водотривких агрегатів розміром 

0,25-5 мм в залежності від способу основного обробітку ґрунту на сторінках 

156 і 157 за полицевого і мілкого обробітків ґрунту представлено графічно, а 

за плоскорізного обробітку ґрунту у таблиці. Це ускладнює аналіз. Краще було 

б представити однаково, чи в виді графіків, чи у таблицях. 

6. У розділі 6 при вивченні впливу фізіологічно активних речовин і 

біопрепаратів на сторінці 181 в тексті зазначено, що їх використання призвело 

до зниження вмісту жиру в насінні на 1,0-4,0 абсолютних відсотки. Це значне 

зниження і дані викликають інтерес, але вони не представлені. 

7. У назвах таблиць 6.3 на стор. 186, 6.5 на стор. 190, 6.6 на стор. 191 

не вказано назву гібриду соняшнику, з яким проводились дослідження. 

8. Розділ 7 «Вплив крупності насіння на врожайність соняшнику»  

займає лише 4 сторінки, тому доцільніше було б цей матеріал включити до 

іншого розділу. 

9. У таблиці 7.2 «Урожайність соняшнику гібриду Еней залежно від 

крупності насіння і глибини сівби» НІР надається як для однофакторного 

досліду, але тут два фактора, це крупність насіння і глибина загортання 

насіння.    

10. Розділ 8 представлений як «Оптимізація строків, способів сівби і 

густоти стояння рослин соняшнику в посушливому Степу», але за текстом дані  

про способи сівби в ньому не представлені. 

11. Потребує пояснення автора дані з витрати пального залежно від 

способів основного обробітку ґрунту представлені на рис. 10.1 (стор. 235). З 

чого складаються витрати пального по нульовому обробітку які становлять 

12,4 л/га.   

12. У розділі 11 «Економічна ефективність заходів вирощування 

соняшнику» відсутні дані стосовно насичення сівозмін соняшником. Також 

бажано було б представити дані з енергетичної ефективності. 

13. У дисертації крім даних по врожайності бажано б було 

представити дані з олійності та виходу жиру з одиниці площі по розділах.   

14. В  загальному висновку 9 та у рекомендаціях виробництву 

зазначається, що кращою є сівба соняшнику в період з 15 квітня до 28 травня. 

Але за даними які представлені у розділі 8 та представлених висновках до 

розділу кращою є сівба з 22 квітня до 28 травня. 




