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Робота присвячена вивченню  впливу мінеральних добрив на 
особливості росту, розвитку та продуктивність гібридів 
соняшнику в умовах лівобережного Лісостепу України. Виявлена 
залежність показників елементів продуктивності та урожайності 
від застосування мінеральних добрив. Найбільша урожайність 
гібридів Надійний (3,45 т/га) і Сава (3,44 т/га) отримана при 
внесенні мінеральних добрив в дозі N60P90 та гібриду 
Запорізький 28 (3,26 т/га) при внесенні N40P60 та N40P60K40. 
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Вступ. Соняшник - основна олійна культура України,                      

попит на яку постійно зростає. Ця тенденція зумовлена ростом 
споживання рослинних жирів та збільшенням обсягів виробництва 
біопалива. Важливим заходом підвищення валового збору насіння 
соняшнику є впровадження у виробництво нових 
високопродуктивних гібридів з олійністю 53–54 %, які при високій 
агротехніці і за сприятливих кліматичних умов можуть 
забезпечувати врожай понад 4,0 т/га. 

На формування стабільних високих врожаїв соняшник 
потребує достатньо велику кількість елементів живлення . Так, на 
формування 1 т насіння соняшнику витрачається азоту 48–75 кг, 
фосфору - 16–28 кг і калію - 155–190 кг, що значно більше, ніж на 
зернові культури [4]. Тому, для одержання високої і стабільної 
продуктивності посівів соняшнику необхідно поповнювати вміст 
поживних речовин в ґрунті за рахунок добрив.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
розглядається дана проблема показує, що ефективність                      
застосування мінеральних добрив на посівах соняшнику в різних 
агрокліматичних зонах значно різниться [1, 2, 3, 6, 7, 8].                               
Цими дослідженнями встановлено збільшення показників елементів 
продуктивності та урожайності досліджуваних сортів та гібридів під 
впливом добрив. Але, в залежності від погодно-кліматичних умов, 
оптимальні дози внесення мінеральних добрив різняться. Тому 
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питання ефективності застосування мінеральних добрив в умовах 
лівобережного Лісостепу України потребує конкретного вивчення. 

Матеріал та методи досліджень. З метою вивчення 
впливу різних доз удобрення на ріст, розвиток, продуктивні та якісні 
показники гібридів соняшнику в 2006 –2008 рр. були проведені 
польові досліди в Полтавському інституті АПВ ім. М. І. Вавілова. 
Об'єктом досліджень були  гібриди різних груп стиглості: 
ранньостиглий Надійний; середньоранній Запорізький 28; 
середньостиглий Сава за наступних варіантів удобрення: 1. Без 
добрив (контроль); 2. N30P40 3. N40P60; 4. N40P60K40; 5.N60P90. 

Ґрунт земельної ділянки - чорнозем типовий малогумусний. 
Механічний склад ґрунту – важкий суглинок. Характеризується 
такими агрохімічними показниками: вміст гумусу в шарі 0-20 см – 
4,85 %, в шарі 20-40 см – 3,91 % і на глибині 150-170 см – 0,71 %. В 
орному шарі ємність поглинання досить висока – 33,0-35,0 мг-екв. на 
100 г ґрунту, реакція ґрунтового розчину слабокисла, рН сольової 
витяжки - 6,3. Сума поглинених основ у верхньому шарі - 39,0-             
41,4 мг/екв. на 100 г ґрунту. За даними аналізів, ґрунти дослідного 
поля добре забезпечені основними елементами живлення. В орному 
шарі міститься 5,44-8,10 мг азоту, що гідролізується (за Тюріним і 
Кононовою), 10-15 мг рухомого фосфору (за Чириковим), 16-20 мг 
на 100 г ґрунту калію (за Масловою). В цілому ґрунтові умови 
сприятливі для вирощування соняшнику.  

Технологія вирощування соняшнику в досліді 
загальноприйнята для даної ґрунтово-кліматичної зони.  

Посівна площа ділянки – 79,8 м2, облікова – 53,2 м2. 
Густота стояння рослин 50 тис.шт/га. Ширина міжрядь - 70 
см. Закладення та проведення досліджень виконували у 
відповідності до загальновизнаних методик польових дослідів у 
землеробстві та рослинництві. Отримані дані підлягали 
математичній обробці за методикою Б.О. Доспєхова [5]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. 
Застосування мінеральних добрив в різних дозах дало змогу 
визначити їх вплив на ріст, розвиток, продуктивність та якісні 
показники гібридів соняшнику. Результати досліджень показують, 
що висота рослин у варіантах з внесенням добрив як у фазі 6-ти пар 
листків, так і під час цвітіння майже не змінювалася (табл. 1).  

В той же час, із внесенням високих доз добрив суттєво 
збільшувалась у всіх гібридів площа листкової поверхні і сягала 
максимальних значень. Так, найбільшою площа листкової поверхні 
на 1 га була на варіантах з внесенням мінеральних добрив в дозі 
N40P60K40 та N60P90 і склала: у гібриду Надійний – 29,8 тис. м²/га та 
30,8 тис. м²/га, у гібриду Запорізький 28 – 31,9 тис. м²/га та 31,7 тис. 
м²/га і у гібриду Сава – 31,1 тис. м²/га та 32,6 тис. м²/га, що більше, 
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ніж на контролі на: 8,1 тис. м²/га та 9,1 тис. м²/га, 8,2 тис. м²/га та 8,0 
тис. м²/га і 6,5 тис. м²/га та 8,0 тис. м²/га відповідно.   

Таблиця 1 
Ріст і розвиток рослин гібридів соняшнику залежно від доз 

мінеральних добрив  
(середнє 2006 – 2008 рр.) 

Дози 
добрив 

Висота рослин, 
см 

Площа листкової 
поверхні 

 
Діаметр 
кошика, 

см 

фаза 6-
ти пар 
листків 

фаза 
цві-
тіння 

однієї 
рослини 
дм² 

на 1га, 
тис. м² 

Надійний 
Без добрив  47 203 43,4 21,7 16,1 
N30P40 48 204 53,9 26,9 16,5 
N40P60 48 205 55,2 27,6 16,7 
N40P60K40 49 206 59,6 29,8 16,7 
N60P90 49 204 61,7 30,8 17,1 

Запорізький 28 
Без добрив  41 197 47,5 23,7 16,1 
N30P40 41 197 55,5 27,7 16,8 
N40P60 41 196 61,3 30,6 17,0 
N40P60K40 42 197 63,8 31,9 17,0 
N60P90 42 196 63,4 31,7 17,2 

Сава 
Без добрив  39 206 49,2 24,6 15,8 
N30P40 41 207 56,6 28,3 16,3 
N40P60 41 209 61,7 30,8 16,6 
N40P60K40 41 209 62,2 31,1 16,6 
N60P90 41 207 65,2 32,6 16,6 

 
Під дією мінеральних добрив змінювався і розмір кошика. 

Застосування добрив, в порівнянні з контролем, забезпечило 
збільшення діаметра кошика у всіх гібридів, що вивчались  на 3-6 %  
(див. табл. 1). 

Всі дози добрив в різній мірі сприяли підвищенню 
врожайності соняшнику. Гібрид Надійний мав найвищу урожайність 
при внесенні максимальної дози N60P90 і склав 3,45 т/га, що на                 
0,22 т/га більше, ніж у контролі. Підвищення врожайності 
відмічалося і за інших доз, але в меншій мірі.  

Найбільш чутливим до внесення добрив виявив себе гібрид 
Запорізький 28. Практично всі дози забезпечили біля 0,2 т/га 
приросту врожаю. Максимальна врожайність у нього 3,26 т/га була 
на варіантах з дозою добрив N40P60 та N40P60K40, що на 8 % більше за 
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контроль. Подальше збільшення дози добрив не дало приросту 
врожаю. А гібрид Сава менше відреагував на внесення добрив і 
приріст врожаю склав від 0,06 т/га при мінімальній дозі N30P40 до 
0,16 т/га на максимальному фоні удобрення N60P90.  

Таблица 2 
Вплив удобрення на продуктивні та якісні показники  

гібридів соняшнику  
(середнє 2006 – 2008 рр.) 

Дози 
добрив 

(А) 
 

Урожай-
ність, 
т/га 

Маса 
1000 

насінин,
г 

Олій-
ність, 

% 

Луш-
пин-
ність, 

% 

Збір 
олії, 
кг/га 

Надійний (В) 

Без добрив  3,23 52,7 51,1 23,3 1452 

N30P40 3,34 53,4 50,1 23,2 1472 

N40P60 3,37 53,3 50,2 23,0 1488 

N40P60K40 3,40 54,0 49,6 22,6 1484 

N60P90 3,45 55,2 50,1 22,6 1521 

Запорізький 28 

Без добрив  3,04 39,0 50,2 23,6 1342 

N30P40 3,25 41,0 49,7 23,8 1421 

N40P60 3,26 40,7 49,6 23,5 1423 

N40P60K40 3,26 41,8 48,8 23,6 1400 

N60P90 3,22 41,4 49,6 23,8 1405 

Сава 

Без добрив  3,28 53,0 49,8 23,1 1437 

N30P40 3,34 53,4 49,2 23,9 1446 

N40P60 3,39 53,0 49,0 23,1 1461 

N40P60K40 3,39 53,5 48,3 23,6 1440 

N60P90 3,44 53,5 49,1 23,9 1486 

НІР05, т/га      А - 0,037-0,068     
                       В - 0,029-0,052     

Застосування мінеральних добрив впливало не                               
тільки на продуктивні, а й на такі якісні показники насіння,                               
як маса 1000 шт. насінин та олійність. Так, найбільша                        
маса 1000 насінин у всіх гібридів, що вивчали, відмічена                               
на фоні N60P90, а також повного мінерального удобрення                              
N40P60K40. Олійність насіння у всіх варіантах досліду в порівнянні з 
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контролем зменшувалась на 0,5-1,5 %. Найменший рівень                
олійності відмічено на фоні азотно-фосфорного-калійного добрива 
(табл. 2). 

Чіткої закономірності впливу застосування мінеральних 
добрив на лушпинність насіння не виявлено. Цей показник на всіх 
варіантах досліду був в межах 22,6–23,9 %. 

Показники збору олії в значній мірі залежали                                        
від рівня врожайності і тому різнилися у гібридів, що вивчалися. 
Так, у гібридів Надійний і Сава найвищі показники збору                               
олії були відмічені на варіантах з внесенням максимальної                          
дози добрив N60P90, відповідно 1521 і 1486 кг з одиниці площі. А 
гібрид Запорізький 28 забезпечив найбільший збір з 1 га на фоні 
N40P60 – 1423 кг.  

Висновки. В умовах лівобережного Лісостепу України 
застосування мінеральних добрив сприяло росту,                                    
розвитку та формуванню більшої продуктивності гібридів 
соняшнику Надійний, Запорізький 28 та Сава.                                       
Найбільша урожайність гібридів Надійний (3,45 т/га) і Сава                              
(3,44 т/га) отримана при внесенні мінеральних добрив в дозі                            
N60P90 та гібриду Запорізький 28 (3,26 т/га) при внесенні                           
N40P60 та N40P60K40.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНИХ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА СЕМЯН ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

В.М. Тоцкий, А.И. Поляков 
Работа посвящена изучению влияния минеральных удобрений на особенности 
роста, развития и продуктивность гибридов подсолнечника в условиях 
левобережной Лесостепи Украины. Выявлена зависимость показателей элементов 
продуктивности и урожайности от применения минеральных удобрений. 
Наибольшая урожайность гибридов Надежный  (3,45 т/га) и Сава (3,44 т/га) 
получена при внесении минеральных удобрений в дозе N60P90 и гибрида 
Запорожский 28 (3,26 т/га) при внесении N40P60 та N40P60K40. 
 
INFLUENCE OF MUNERAL FERTILIZERS ON CROP PRODUCTIVITY AND 

QUALITY OF SEEDS INDEX OF SUNFLOWER HYBRIDS 
V.M. Totckyi, A.I. Poliakov 

Study is devoted to influence of mineral fertilizers on growth, development and crop 
productivity of sunflower hybrids in left-bank Ukraine forest-steppe region. A 
dependence of productivity elements index and crop productivity on usage of mineral 
fertilizers was revealed. The greatest crop productivity of ‘Nadezhnyi’ (3,45 t/he) and 
‘Sava’ (3,44 t/he) hybrids was obtained when mineral fertilizers were apllied in N60P90 

dosage. ‘For Zaporozhskyi 28’ hybrid (3,26 t/he) N40P60 and N40P60K40 were applied. 
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