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В статті приведені результати досліджень впливу ширини міжряддя та 
норми висіву на урожайність, показники якості насіння та ефективність 
сафлору красильного. Максимальна насіннєва продуктивність 1,5 т/га 
спостерігалась при посіві шириною міжряддя 15 см та нормою висіву 
240 тис. схожого насіння на гектар. Зазначений комплекс забезпечує 
найбільший вміст жиру в насінні (32 %) та збір олії (4,83 ц/га). 
Максимальний вміст білку в сім’янках відмічено при висіві 
широкорядним способом з нормою 90 тис. шт./га. Найвищий чистий 
прибуток та рентабельність досягаються при суцільному способі посіву 
при загущенні 240 тис. шт./га. 
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Постановка проблеми. В умовах нестабільності продовольчого ринку 

однією з головних завдань сільгоспвиробників є підвищення продуктивності 
посівів та одержання врожаїв з високими показниками якості. Зростаюче 
споживання рослинних жирів, підвищення світових цін на олійну сировину 
спровокувало в Україні збільшення площ вирощування соняшнику до 4,7 млн. га, 
що значно перевищує науково рекомендовані норми. Виснаження ґрунтів 
господарською діяльністю на фоні погіршення кліматичних умов, у наслідок 
посилення посушливості та екстремального коливання метеорологічних 
показників, призвело к зниженню врожаїв цієї монопольної олійної культури. 
Виникає потреба пошуку нових посухостійких та менш вибагливих до умов 
вирощування культур, як біологічний механізм диверсифікації виробництва. 

Однією з таких рослин, що  є пластичною до екстремальних ектопічних 
умов, є сафлор красильний – перспективна олійна та красильна культура. На 
території України вона маловивчена та малопоширена, хоча має високий 
потенціал розповсюдження. Висівається сафлор одночасно з холодостійкими 
ярими культурами або раніше них у лютневі вікна, у наслідок чого може 
використовуватися як страхова культура при пересіві озимих. Він розвиває 
глибоко проникаючий розгалужений стрижневий корінь, завдяки чому добре 
переносіть тривалу посуху і більш пластичний до умов навколишнього 
середовища. Сафлор в зоні можливого вирощування не пошкоджується 
шкідниками та хворобами, невибагливий до ґрунтових умов та агрофону, і може 
вирощуватися на засолених ґрунтах, проте різко знижує урожайність в вологі 
роки. В сприятливих умовах культура формує 15-16 ц/га сім’янок, які містять до 
35 % олії, котра не поступає по своєму жирно кислотному складу соняшниковій 
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та має цінні лікарські властивості. Вегетативна маса неколючих сортів та макуха 
сафлору може використовуватися на корм сільськогосподарських тварин, а 
насіння є цінним корм для декоративних птахів [1, 2]. 

Хоча в останній час збільшився інтерес вітчизняних виробників до цієї 
культурі, однак в наукової літературі обмежено представлена інформація про її 
біологію та технологію вирощування. Більша частина наявних рекомендацій 
запозичена з технології вирощування близького до культури за біологією 
соняшника, та носить загальний характер, і не враховує зональні особливості. 
Систематичні дослідження сафлору проводять такі наукові установи як 
Асканійська ДСДС ІЗЗ НААНУ, Херсонський ДАУ, Інституті олійних культур 
НААНУ, НВФ «Дріада». Вченими цих закладів створені нові, адаптовані до 
зональних умов сорти, розроблені окремі елементи технології вирощування, хоча 
вони ще  не охоплюють усіх питань та зон доцільного поширення культури [4]. 

Найбільш складним та відповідальним елементом технології сафлору 
красильного є посівний комплекс. Він суттєво різниться від агротехніки 
вирощування соняшника і потребує детального вивчення та врахування 
ґрунтових, технологічних особливостей, та специфіки метеорологічних умов 
зони вирощування. Вирощування в зоні ризикованого землеробства 
малопоширеного сафлору красильного дозволяє оптимізувати площі посіву 
соняшнику, не зменшуючи обсягів виробництва олієнасіння. 

Проведені дослідження мали на меті виявлення впливу ширини міжряддя 
та норми висіву на продуктивність та економічну ефективність вирощування 
сафлору красильного.  

Матеріал та методи досліджень. Для вивчення цієї проблеми нами 
було поставлено за мету дослідження впливу ширини міжряддя та норми висіву 
на урожайність, якість та продуктивність сафлору красильного. 
Експериментальна частина проводилася протягом 2010-2012 років у 
Асканійської ДСДС ІЗЗ НААНУ. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий 
важко суглинковий слабо солонцюватий. Потужність гумусового шару 42-51 см, 
вміст   в  орному  шарі    гумусу   складає   2,15 %,   легкогідролізованого   азоту 
5,0 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору 2,4 мг/100 г та обмінного калію 40 мг на 
100 г ґрунту, реакція  ґрунтового розчину  слабколужна, ближче  до  нейтральної, 
рН-6,8-7. 

Програмою досліджень передбачалося вивчення  впливу чотирьох  різних 
за шириною міжрядь та семи норм висіву на насіннєву продуктивність сафлору 
красильного. Закладення досліду, проведення досліджень та вивчення проводили 
за класичною  методикою польових досліджень. Попередником у досліді була 
озима пшениця. Зяблевий полицевий  обробіток ґрунту проводили на глибину 
20-22 см. Система передпосівного обробітку була типовою для ранніх ярих 
культур. Гербіцид Гезагард 500 нормою 3 л/га вносили в системі передпосівного 
обробітку грунту оприскувачем «Лазер 3000». Посів проводили селекційною 
сівалкою «Клен-1,5» при досягненні ґрунту стану фізичної спілості (одночасно з 
ранніми ярими культурами): шириною міжряддя – 15, 30, 45, 60 см та нормами 
висіву 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 тис. шт. схожого насіння на гектар. Для 
дослідження був вибраний вітчизняний районований сорт сафлору Сонячний. 
Площа облікової ділянки становила 50 м2. Агротехніка, за виключенням 
факторів, що підлягали вивченню була  рекомендована для умов зони. Облік 
здійснювали по ділянкам способом прямого обмолоту комбайном «Sampo-130» 
всієї облікової площі яка становила 50 м2. 
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Математична  обробка  даних  проводилась  за  методикою дисперсійного 
аналізу в програмі MSTAT [1].  

Погодні умові періоду досліджень відрізнялись екстремальними 
коливаннями температури та надходження опадів. Значні запаси ґрунтової 
вологи в 2010 році забезпечили  сприятливі умові для отримання сходів 
культури.  Посуха  в  квітні  і травні  значно  вплинула  на  розвиток  культури. 
Друга половина  червня  та  початок  липня  була  аномального  вологою  та  
спекотною.  

Швидке наростання суми ефективних температур на фоні  значних 
запасів ґрунтової вологи у 2011 році періодичні опади створили сприятливі 
умови для розвитку сафлору, що дозволило сформувати щільний стеблостій та 
отримати високу насіннєву продуктивність. В період активної вегетації культури 
опади не надходили.  

Осіннє-зимовий період 2011-2012 року був несприятливим для 
формування  ґрунтових запасів вологи. В березні у період посіву випали невеликі 
опади, які сприяли появі сходів. Однак швидке наростання ефективних 
температур на фоні суховіїв та відсутність опадів у квітні і першої декаді травня 
негативно вплинули на розвиток культури. Великі опади в другої половині 
травня вже не мали значення для величини врожаю. В червні та липні погода 
була аномально посухою та спекотною.  

Осінній період у 2010-2012 роках був досить сухий і теплий, що 
викликало нестачу вологи в ґрунті кожен рік. 

Результати досліджень і їхнє обговорення. Посів здійснювали у 2010 
році – 26 березня, у 2011 році – 21 березня та у 2012 році – 27 березня.  

Проведені дослідження виявили значний вплив ширини міжряддя та 
норми висіву на  процеси росту, розвитку, формування урожайності насіння 
сафлору красильного та його якісні показники.  

Дослідження свідчить  про перевагу рівномірного розподілу  рослин по 
поверхні поля, що спостерігається при посіві із міжряддям 15 та 30 см.  

На варіантах з міжряддям 30 та 45 см відмічалося змикання рослин у 
міжряддях, на відміну від посівів з міжряддям 60 см, де змикання бокових 
пагонів спостерігалося лише в роки із сприятливими для культури погодними 
умовами.  

При звичайному рядовому посіві у середньому  по досліду врожайність 
становила 1,39 т/га, що на 1,1 ц/га вище, ніж при посіві з міжряддям 30 см, на 
2,4 ц/га, ніж при посіві з міжряддям 45 см, і на 3,7 ц/га більше чим за посіву з 
міжряддям 60 см. У середньому збільшення ширини міжряддя на 15 см 
призводить до зменшення урожайності на 0,87 ц/га. 

Збільшення ширини міжряддя  супроводжується  стабільним зменшенням 
урожайності культури. Це можна пояснити посиленням внутрішньовидової 
конкуренції рослин, де на погонний метр ряду за посіву 30….60 см їх було 
зосереджено відповідно в  2;  3 та 4 рази більше, а відповідно формувалися більш 
жорсткі умови росту та розвитку. 

Зміна загущення посівів відповідно до схемі в середньому 
супроводжується коливанням урожайності насіння сафлору в межах від 0,84  до  
2,35 ц/га. На всіх способах посіву відмічається послідовне зростання 
урожайності при загущенні посівів до оптимальної межі, яку забезпечувала 
норма висіву 180-210 тис. шт. схожого насіння на гектар.  Подальше загущення 
не залежно від ширини міжряддя, супроводжувалося зменшенням урожайності 
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культури. В середньому збільшення ширини міжряддя на 15 см дає зменшення 
урожайності на 0,87 ц/га.  В середньому за три роки досліджень максимальна 
урожайність сафлору красильного відмічена при ширині  міжряддя 15 см за 
норми висіву 210 тис. шт./га, що складає 1,5 т/га.  

Умови росту та розвитку рослин, які визначаються і способом 
розміщення особин культури впливають на процеси утворення головних 
органічних сполук – вуглеводів, олії та білку. 

Вміст жиру суттєво визначається генетичним потенціалом сорту, 
умовами росту та розвитку рослин, які коригуються агротехнічними заходами. 

На думку Мільського А. (1935) та інших вчених, процес накоплення жиру 
в насінні знаходиться в зворотній залежності до процесу синтезу білку, причому 
у всіх випадках фактор вологи, як найбільш змінна величина, грає більшу роль, 
чім фактор тепла.  

Оптимальна температура зовнішнього середовища і повна забезпеченість 
рослин вологою сприяє створенню  та накопленню жиру. Навпаки, висока 
температура зовнішнього середовища, посуха повітря та ґрунту протягом 
вегетаційного періоду стимулюють утворення та накоплення білкових речовин і 
менш сприятливі для синтезу вуглеводів та жирів. Це підтверджується нашими 
дослідженнями (табл. 1). Синтез жирів складний багатофункціональний процес, 
однак, існує залежність між врожайністю культури та вмістом жиру. 

Максимальний рівень накопичення вмісту жиру в сім’янках сафлору 
красильного був відмічений за суцільного способу посіву при збільшенні норми 
висіву 210 тис. шт./га (32,2 %). Подальше загущення посіву супроводжується 
зменшення олійності.  

На широкорядних посівах найбільшим цей показник також 
спостерігається при нормі висіву 210 тис. шт./га. У середньому збільшення 
густоти рослин на гектарі від 90 до 240 тис. шт./га викликає зменшення жиру на 
2,9 %, тоді як збільшення величині між рядами всього 1,6 %.  

Таким чином на олійність сім’янок більший вплив має норма висіву.  
Встановлена зворотна кореляційна залежність між вмістом жиру та білку. 

Так максимальний вміст білку (18,27 %) відмічається при посіву із міжряддям 60 
см з нормою висіву 90 тис. шт./га. Найбільше накопичення білку відбувалося, 
незалежно від способу посіву при густоті 90 тис. шт./га. Загущення рослин 
викликає поступове зниження показника у середньому на 4,2 %. 

Оцінюючи продуктивність посівів можна відмітити прямий вплив 
врожайності, вмісту жиру в насінні на збір олії з одиниці площі. Тому 
максимальний збір олії (4,83 ц/га) відмічається на варіанті з суцільного способу 
посіву при нормі висіву 210 тис. шт./га, де спостерігається найбільші рівні як 
врожайності так і олійності.  

На всіх способах посіву відмічається послідовне збільшення цього 
показника при загущенні посівів до оптимальної межі зосередження рослин, яке 
забезпечувала норма висіву 180-210 тис. шт./га. Подальше загущення не залежно 
від ширини міжряддя супроводжувалося зменшенням виходу олії з гектара. 

У сучасних умовах доцільність та доцільність вирощування 
сільськогосподарських культур визначається економічною вигодою від їх 
реалізації.   

Аналіз результатів економічних розрахунків демонструє, що від  
елементів посівного комплексу  виробничі  витрати  коливаються  в  межах від 
2698,8 до 2939,6  грн./га. 
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Таблиця 1 
Продуктивність сафлору красильного в залежності від ширини міжряддя та 

норми висіву (середнє за 2010-2012 рр.) 
 

 

 
Збільшення норми висіву та відповідні технологічні зміни потребують 

додатково від 30,2 до 171,3 грн./га загальних витрат, тоді як збільшення ширини 
міжряддя від 6,7 до 99 грн./га. Ці значення визначаються переважно вартістю 
насіннєвого матеріалу і супутніх заходів. Тому найвищими були витрати на посів 
найбільшою норми висіву та при застосуванні міжрядних обробітків в системі 
догляду за рослинами. 

Однак найбільший прибуток (3153,6 грн./га) забезпечує посів шириною 
міжряддя 15 см нормою висіву 210 тис. шт./га. Незалежно від застосованої 
технології вирощування сафлору красильного є прибутковим, однак мінімальний 
рівень прибутку спостерігається на широкорядному способі сівби з нормою 

№ 
н/п 

Ширина 
міжряд- 
дя, см 

Норма 
висіву, 

тис. шт./га 

Врожай-
ність, 
т/га 

Вміст в 
насінні, % 

Збір 
олії, 
ц/га 

Витрати, 
грн./га 

Прибу-
ток, 

грн./га 

Рентабе-
льність жиру білку 

1 

 
 
 

15 

90 1,24 30,59 17,94 3,79 2740,4 2219,6 81,0 
2 120 1,35 30,84 17,71 4,16 2770,6 2629,4 94,9 
3 150 1,38 31,25 17,48 4,31 2794,2 2725,8 97,6 
4 180 1,44 31,59 17,07 4,55 2820,3 2939,7 104,2 
5 210 1,50 32,2 16,65 4,83 2846,4 3153,6 110,8 
6 240 1,46 31,73 16,83 4,63 2864,1 2975,9 103,9 
7 270 1,39 31,44 17,2 4,37 2879,3 2680,7 93,1 
8 

 
 
 

30 

90 1,16 30,31 18,06 3,52 2698,8 1941,2 71,9 
9 120 1,23 30,67 17,78 3,77 2760,6 2159,4 78,2 
10 150 1,30 31 17,41 4,03 2787,6 2412,4 86,5 
11 180 1,34 31,42 17,12 4,21 2812,0 2548,0 90,6 
12 210 1,35 31,72 16,85 4,28 2833,9 2566,1 90,6 
13 240 1,33 31,53 17 4,19 2853,3 2466,7 86,5 
14 270 1,27 31,22 17,3 3,96 2869,3 2210,7 77,0 
15 

 
 
 

45 

90 1,05 30,18 18,14 3,17 2806,2 1393,8 49,7 
16 120 1,13 30,42 17,96 3,44 2834,0 1686,0 59,5 
17 150 1,17 30,74 17,59 3,60 2858,4 1821,6 63,7 
18 180 1,23 31,06 17,23 3,82 2919,3 2000,7 68,5 
19 210 1,22 31,47 17,08 3,84 2939,6 1940,4 66,0 
20 240 1,16 31,15 17,15 3,61 2920,8 1719,2 58,9 
21 270 1,12 30,89 17,45 3,46 2938,5 1541,5 52,5 
22 

 
 
 

60 

90 0,89 29,96 18,27 2,67 2756,3 803,7 29,2 
23 120 0,96 30,21 18,09 2,90 2819,8 1020,2 36,2 
24 150 1,05 30,56 17,73 3,21 2848,4 1351,6 47,5 
25 180 1,12 30,92 17,41 3,46 2875,3 1604,7 55,8 
26 210 1,10 31,24 17,17 3,44 2894,7 1505,3 52,0 
27 240 1,06 31,04 17,23 3,29 2912,4 1327,6 45,6 
28 270 0,99 30,81 17,56 3,05 2927,6 1032,4 35,3 

НІР05 
Фактор А= 0,019; 

В=0,025; АВ=0,046       
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висіву 90 тис. шт./га через низьку продуктивність та відносно високих витратах 
по догляду за посівами. Максимальну рентабельність забезпечує рядовий спосіб 
посіву з шириною міжряддя 15 см при нормі висіву 210 тис. шт./га.  

Прибутковості вирощування сафлору красильного сприяє відсутність 
специфічних шкідників і хвороб, низький рівень мінерального живлення 
культури. Догляд за посівами полягає в одержанні рівномірного розвиненого 
стеблистою і регулювання забур’яненості посівів. 

Висновки. Максимальна урожайність (1,5 т/га) забезпечує посів сафлору 
красильного з шириною міжряддя 15 см нормою висіву 210 тис. шт. схожого 
насіння на гектар.  

Збільшення  ширини міжряддя із 15 до 60 см  зумовлює зменшення 
урожайності на 29 % але дозволяє проводити механічне знищення бур’янів. 
Максимальне накопичення жиру в насінні (32,2 %) та вихід олії (4,83 ц/га) з 
одиниці площі спостерігається при суцільному способі посіву при норми висіву 
210 тис. шт./га. Максимальний вміст білку в сім’янках відмічається  при посіві з 
міжряддям 60 см за нормою 90 тис. шт./га. Найбільші прибуток (3153,6 грн./га) 
та рентабельність (110 %) забезпечує рядовий спосіб посіву з нормою висіву 
210 тис.шт./га. При вирощуванні культури із шириною міжряддя 60 см 
максимальний прибуток 1604,7 грн./га та рентабельність 55,8 % забезпечує 
встановлення норми висіву 180 тис. схожих насінин/га. 
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ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДЬЯ И НОРМЫ ВЫСЕВА НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ ЮГА 
УКРАИНЫ 

 

Ф.Ф. Адамень, А.Л. Рудик, И.А. Прошина  
 

Исследовано влияние составных посевного комплекса на урожайность, 
качественные показатели семян и экономическую эффективность 
сафлора красильного сорта Солнечный. Урожайность на уровне 1,5 т/га 
была получена при посеве с междурядьем 60 см и нормою 210 тис. 
шт./га. Указанный комплекс обеспечивает наибольшее содержание жира 
в семенах (32 %) и сбор масла (4,83 ц/га). Максимальное содержание 
белка в семянках отмечено при посеве широкорядным способом с 
нормою 90 тыс. шт./га. Наибольшая чистая прибыль и рентабельность 
достигаются  при  сплошном  способе  посева  с  загущением  
240 тыс. шт./га. 
 

Ключевые слова: сафлор красильный, ширина междурядья, норма высева, 
урожайность, качество семян, содержание жира, белка, экономическая 
эффективность. 

 
THE IMPACT OF ROW SPACING UND NORMS ON PRODUCTIVITY AND 
ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF SAFFLOWER IN SOUTH 

OF UKRAINE 
 

F.F. Adamen, A.L. Rudik, I.O. Proshina 
 

The influence of the seeding system components on yield, seed quality 
indicators and cost-effectiveness of safflower varieties Solnechnyy. 
Urozhaynost at 1.5 t/ha was obtained by planting rows of 60 cm and the 
norm 210 thousand pieces/hectare this complex provides the highest fat 
content in seeds (32 %) and the gathering of oil (4.83 c/ha). Maximum protein 
content of the seeds is marked  with wide-row sowing way with a rate of 90 
thousand pieces/hectare. Highest net profit and profitability are achieved at 
the continuous method seeding with thickening of 240 thousand 
pieces/hectare. 
 

Keywords: safflower, the width of aisles, the seeding rate, yield, quality seeds, fat, 
protein, economic efficiency.  
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