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Були проведені досліди по вивченню строків сівби і густоти стояння 
рослин на врожайність гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня 
України. Встановлено, що найбільшу урожайність 2,27 т/га отримано при 
сівбі 15 травня з густотою стояння рослин 50 тис. шт/га. 
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Вступ. В багатьох країнах світу останнім часом пройшли позитивні 
зміни в харчуванні – зросла питома вага споживання жирів рослинного 
походження, тому валові збори насіння олійних культур за останні 20 років 
майже подвоїлися. У збільшенні виробництва олійних культур особлива роль 
належить соняшнику, який займає 90 % посівних площ олійних культур, 
забезпечує 80 % валового збору насіння і до 90 % виробництва олії. 

Через економічні негаразди в аграрно-промисловому комплексі України 
в теперішній час на зміну інтенсивній технології вирощування соняшнику 
прийшла екстенсивна, внаслідок чого спостерігається зниження врожайності та 
валових зборів при значному зростанні посівних площ (у середньому за рік на 
8%). 

Вибір оптимального строку сівби та густоти стояння рослин є 
передумовою ефективного використання ресурсів середовища для формування 
високого врожаю посівами [5]. 

Проходження соняшником вегетації в оптимальні строки сприяє 
кращому використанню осінньо-зимово-ранньовесняних запасів ґрунтової 
вологи, знижує вірогідність попадання фаз розвитку та дозрівання в 
несприятливі умови [6]. 

Основною метою досліджень є вивчення впливу строків сівби та 
густоти стояння рослин гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня України. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди проводили на дослідному 
полі Інституту олійних культур Запорізького району Запорізької області. 
Попередник - озима пшениця, основний обробіток ґрунту – оранка.  

Площа посівної ділянки – 42 м2. 
Площа облікової ділянки – 28 м2. 
Повторність в досліді – триразова. 
Грунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний, середньопотужний 

малогумусний, з вмістом гумусу в орному шарі до 30 см – 3,5 %, доступного 
азоту – 7,2-8,5, рухомого фосфору – 9,6-10,3, обмінного калію – 15,2-16,9 
мг/100 г ґрунту, рН ґрунтового розчину 6,5-7,0. 

Погодні  умови  за роки досліджень  відрізнялись  від   середньобагато- 
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річних. У 2009 році середньодобова температура повітря квітня, травня, червня, 
липня, серпня та вересня була вищою, ніж середньобагаторічна на 0,7; 0,9; 3,5; 
5,3; 0,7; 2,4 °С відповідно (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Температура повітря за вегетаційний період олійних культур по роках 
(дані за 2009, 2010 рр.) 

Роки Декади 
Місяці 

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

2009 

І 9,8 12,8 22,0 27,1 23,0 19,8 
ІІ 10,1 17,3 21,2 27,7 21,8 18,7 
ІІІ 12,6 22,6 29,3 28,4 22,2 16,0 

Середнє 10,8 17,6 24,2 27,7 22,3 18,7 

2010 

І 11,0 19,5 25,1 25,0 33,6 18,3 
ІІ 10,6 19,7 26,8 27,9 30,3 19,2 
ІІІ 13,5 20,0 24,7 29,0 23,7 17,5 

Середнє 11,7 19,7 25,5 27,7 29,2 18,3 
 
По кількості опадів вегетаційний період значно відрізнявся від 

середньобагаторічних. Так, при абсолютній відсутності їх у квітні, в травні цей 
показник перевищував середньобагаторічні на 34,5 мм. В червні, липні, серпні 
опадів випало на 21,9; 37,5; 29,0 мм менше ніж середньобагаторічних (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Кількість опадів за вегетаційний період олійних культур по роках 
(дані за 2009, 2010 рр.) 

Роки Декади 
Місяці 

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

2009 

І - 67,5 0,0 0,0 10,0 63,0 
ІІ - 2,0 30,1 7,5 2,0 0,0 
ІІІ - 7,0 0,0 5,0 0,0 1,65 

Сума - 76,5 30,1 12,5 12,0 64,7 

2010 

І - 1,0 - 33,0 - 13,0 
ІІ 9,0 24,0 - 12,0- - 0,5 
ІІІ 2,5 82,0 25,0 - 7,5 8,5 

Сума 11,5 107,0 25,0 45,0 7,5 22,0 

 
Таким чином, погодні умови 2009 року були задовільними для росту та 

розвитку соняшнику. 
У 2010 році середньодобова температура повітря квітня, травня, червня, 

липня, серпня та вересня значно перевищувала середньобагаторічні показники на 
1,6; 3,0; 4,8; 5,3; 7,6; 2,0 °С відповідно. 

При цьому, сума опадів була меншою від середньобагаторічних у квітні 
на 24,5 мм, у червні на 27,0 мм, у липні на 5,0 мм, у серпні на 33,5 мм і лише у 
травні більшою на 65,0 мм.  
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Таким   чином,  погодні  умови  2010 року  були  виключно  жаркими  та 
посушливими. Дослідження і спостереження в дослідах проводили згідно з 
робочою програмою і загальноприйнятими методиками проведення дослідів.  

Результати досліджень та їхнє обговорення. За результатами 
досліджень 2009-2010 років встановлено, що в залежності від строків сівби та 
густоти стояння рослин соняшнику гібрида Рябота змінювалися морфологічні 
ознаки рослин. 

Висота рослин варіювала від 145,0 до 150,1 см при І строкові сівби, від 
144,9 до 152,9 см при ІІ строкові сівби, від 154,3 до 156,2 см при ІІІ строкові 
сівби (табл. 3). З зростанням густоти стояння до 70 тис./га висота рослин 
зростала, подальше збільшення густоти до 90 тис./га цей показник зменшувався 
при всіх строках сівби. 

Строки сівби та густота стояння рослин також вплинули на площу 
листкової поверхні на 1 га та діаметр кошика. Більша площа листкової поверхні 
була при ІІІ строкові сівби і склала 10,7 - 20,3 тис.м2/га. При першому і другому 
строкові сівби цей показник знижувався на 1,6 -7,1 тис.м2/га та  0,5 - 1,8 тис.м2/га 
відповідно. З зростанням густоти стояння рослин від 50 до 70 тис./га цей 
показник збільшувався на всіх строках сівби. 

 
Таблиця 3 

Морфологічні ознаки гібрида соняшнику Рябота в залежності від строків 
сівби та густоти стояння рослин 

(середнє за 2009-2010 рр.) 
 

Строк 
сівби 
(А) 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис.шт/га 

(В) 

Висота, 
см 

Площа листкової 
поверхні с 1 га, 

тис./м2 

Діаметр 
кошика, 

см 

Маса 1000 шт. 
насінин, 

г 

І 
(t-6-8 °С) 

50 149,8 9,1 14,0 46,4 

70 150,1 17,6 12,8 43,5 

90 145,0 13,2 10,4 42,7 

 
ІІ 

(t-10-12 °С) 

50 145,6 8,9 15,8 48,4 

70 152,9 11,6 14,1 47,4 

90 144,9 19,8 13,1 47,2 

ІІІ 
(t-14-16 °С) 

50 154,4 10,7 17,1 47,3 

70 156,2 17,5 16,1 45,7 

90 154,3 20,3 13,1 44,3 

НІР А 
В 

    0,9-2,1 
    1,2-2,5 

2,4-3,0 
2,7-3,3 

0,5-1,2 
0,8-1,4 

0,8-2,1 
1,2-3,0 

Меншим (10,4-14,0 см) діаметр кошика був при першому строкові сівби. 
При ІІ і ІІІ строках сівби діаметр кошика зростав. При збільшенні густоти 
стояння цей показник зменшувався. 

Маса 1000 шт. насінин змінювалась в залежності від зазначених факторів. 
Так, при збільшенні густоти стояння рослин з 50 до 90 тис.шт/га цей показник 
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знижувався: при І строкові сівби з 46,4 до 42,7 г, при ІІ строкові сівби з 48,4 до 
47,2 г, при ІІІ строкові сівби з 47,3 до 44,3 г. Більшою маса 1000 шт. насінин  
(48,4 г) була при ІІ строкові сівби з густотою стояння рослин 50 тис./га. 

Більша урожайність (1,90-2,27 т/га) насіння  гібрида  соняшнику Рябота 
отримана при ІІІ строкові сівби (табл. 4). 

Таблиця 4 

Урожайність і якість насіння гібрида соняшнику Рябота в залежності від 
строків сівби та густоти стояння рослин 

(середнє за 2009-2010 рр.) 
 

Строк 
сівби 
(А) 

Густота стояння 
рослин,  
тис.шт/га 

(В) 

Урожайність, 
т/га 

Олійність, 
% 

Вихід олії, 
кг/га 

І 
(t-6-8 °С) 

50 1,75 46,4 715 
70 1,74 47,1 721 
90 1,53 46,5 626 

 
ІІ 

(t-10-12 °С) 

50 1,78 47,0 736 
70 1,96 46,3 799 
90 1,78 46,2 724 

ІІІ 
(t-14-16 °С) 

50 2,27 44,6 891 
70 2,10 44,5 822 
90 1,90 44,0 736 

НІР 0,95 
 

А 
В 

0,04-0,05 
0,05-0,07   

 
 
При І і ІІ строках сівби вона знижувалась на 0,37-0,52 т/га і 0,12-

0,31 т/га відповідно. Також на урожайність впливала і густота стояння рослин, 
так, при зростанні с 50 тис.шт/га до 90 тис.шт/га урожайність знижувалась при 
всіх строках сівби. 

В середньому за два роки досліджень встановлено, що найбільша 
урожайність насіння гібрида соняшнику Рябота (2,27 т/га) отримана при сівбі у 
третій строк (температура ґрунту 14-16 ºС) при густоті стояння рослин 50 тис./га. 

Також відмічений значний вплив на олійність. Найвищий показник її 
отриманий при ІІ строкові сівби (47,1 %) з густотою стояння 70 тис.шт/га, а 
найменший при ІІІ строкові сівби (44,0 %) з густотою стояння 90 тис.шт/га 
(табл. 4). Вихід олії при цьому склав: при І строкові сівби - 626-721 кг/га, при ІІ 
строкові сівби – 724-799 кг/га, при ІІІ строкові сівби – 736-891 кг/га. Найбільший 
вихід олії (891 кг/га) отриманий при ІІІ строкові сівби з густотою стояння рослин 
50 тис.шт/га. 

Висновки. Умови вирощування вплинули на ріст, розвиток і 
формування врожайності гібрида соняшнику Рябота. Найбільша урожайність 
2,27 т/га була у третій строк сівби 15 травня, при густоті стояння рослин 
50 тис. шт/га. При І і ІІ строках сівби, зменшенні густоти від 90 до 30 тис.шт/га, 
урожайність знижувалась. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ПОДСОЛНЕЧНИКА РЯБОТА В УСЛОВИЯХ 

ЮГА УКРАИНЫ 
 

О.В. Швачка, Н.А. Новошинская 
 

Были проведены опыты по изучению влияния сроков сева и густоты 
стояния растений на урожайность гибрида подсолнечника Рябота в 
условиях юга Украины. Установлено, что наибольшая урожайность 
2,27 т/га была получена при севе 15 мая с густотой стояния растений 50 
тыс.шт/га. 
 
 

EFFECT OF SOWING DATE AND PLANT DENSITY ON PRODUCTIVITY 
OF RYABOTA HYBRID SUNFLOWER UNDER CONDITIONS OF 

SOUTHERN UKRAINE 
 

O.V. Shvachka, N.A. Novoshinskaya 
 

Experiments were conducted on the effect of sowing date and plant density 
on yield of hybrid sunflower Ryabota in southern Ukraine. The highest yield 
of 2. 27 t/ha was obtained when sown on 15 May, plant density 50 tys. sht/ga. 
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