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ВПЛИВ СИСТЕМИ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ САФЛОРУ НА 

БЕЗГЕРБІЦИДНОМУ ТА ГЕРБІЦИДНОМУ ФОНАХ 
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У статті надані основні результати дослідження по вивченню 
залежності показників елементів продуктивності та рівня врожайності 
сортів сафлору від застосування гербіциду  та системи догляду за 
посівами. Більшими показники кількості кошиків та насінин на одній 
були на фоні внесення ґрунтового гербіциду при проведені 
післясходового боронування і міжрядного обробітку і становили для 
сорту Живчик 10,5 і 206,5 шт., для сорту Добриня 9,4 і 183,6 шт. 
Найбільші значення ваги насіння з рослини та маси 1000 насінин у сорту 
Живчик 8,0 і 39,1 г та у сорту Добриня 8,7 і 48,3 г отримані у варіантах з 
проведенням післясходового боронування та міжрядного обробітку на 
гербіцидному фоні. Найбільша врожайність і вихід олії сафлору сорту 
Живчик – 1,64 т/га і 523 кг/га та сорту Добриня – 1,73 т/га і 521 кг/га 
отримані на фоні внесення ґрунтового гербіциду з проведенням 
післясходового боронування та міжрядного обробітку.

Ключові слова: сафлор, гербіцид, система догляду за посівами, елемент 
продуктивності, урожайність, вихід олії.

Вступ
Проблема забезпечення продовольством населення України є на сьогодні 

стратегічною задачею. Отже, одним з низки рішень подолання цієї проблеми, є 
пошук альтернативних культур та їх сортів пристосованих до умов вирощування, 
в постійно змінному у бік потепління кліматі та на малоосвоєних бідних за 
складом ґрунтах (Aksenov et al 2013). Однією з таких культур є сафлор, насіння 
якого містить від 32 до 39 % олії (в ядрі 50-56 %) і до 12 % білку. За жирно-
кислотним складом олія сафлору містить такі жирні кислоти: лінолева 88,3 %, 
олеїнова 7,6 %, пальметинова 5,5 %, стеаринова 0,65 %, ліноленова 0,2 %. Олія 
сафлору напіввисихаюча (йодне число 115-155), використовується для 
виробництва маргарину, оліфи, високоякісної білосніжної емалі, яка не жовтіє з 
часом, мила, лінолеуму, тощо. Олія із сафлору також широко використовується у 
медицині та парфумерії, містить вітаміни А, Е, що обумовлено вмістом β 
каротину (12,7 мг/л). Сафлор використовується і як кормова культура у чистому 
вигляді та у сумішах із іншими культурами на зелений корм, для приготування 
силосу. Макуха із насіння сафлору містить 6-7 % олії, 24-25 % крохмалю та 19 % 
білку з необлущенного насіння та 38 % із очищеної сировини. У 100 кг міститься 
50 кормових одиниць та 13,3 кг перетравного протеїну. Сім'янки сафлору 
хороший корм для птахів. Підсмажене насіння вживається в їжу (Makarenko et al
2013; Ermakov, Polyakov 2013).

Жаро-посухостійка олійна культура сафлор потребує урахування 
біологічних особливостей та дотримання елементів технології її вирощування. 
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Проте обґрунтованої інформації щодо технології вирощування сафлору 
практично немає. Тому однією з пріоритетних тем є дослідження в рослинництві 
сучасної агротехніки сафлору, як мало відомої культури олійного напрямку, яка 
добре пристосована до умов півдня України (зони ризикованого землеробства), в 
богарних умовах якої більш відомі та поширені культури не зможуть повністю 
розкривати свій потенціал. У зв'язку з цим, дослідження впливу елементів 
технології вирощування, таких як: строки сівби, норми висіву, мінеральне 
живлення, застосування регуляторів росту і сортові особливості на 
продуктивність посівів і якість насіння сафлору, в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах є актуальними (Adamen et al 2012; Adamen et al 2014).

Метою досліджень було встановлення залежності показників елементів 
продуктивності та рівня врожайності сортів сафлору від застосування гербіциду  
та системи догляду за посівами.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводились у 2017-2018 роках на полях Інституту олійних 

культур НААН. Ґрунт 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.

Об'єктом досліджень були сорти сафлору Живчик і Добриня. Сівбу 
проводили у першій декаді квітня з нормою висіву  – 240 тис. схожих насінин на 
гектар. Система основного обробітку ґрунту: класична. Варіанти застосування 
гербіцидів: 1. Контроль – без гербіцидів; 2. Внесення гербіциду Харнес (2,0 л/га) 
під передпосівну культивацію. Варіанти  систем догляду: 1. Контроль – без 
догляду; 2. Боронування до і після сходів; 3. Два міжрядних обробітки; 4. 
Боронування по сходах і міжрядний обробіток.

Повторність у досліді триразова. Розміщення ділянок – послідовне. 
Дисперсійний аналіз здійснювали в програмному пакеті Microsoft Excel на основі 
методик Доспехова Б.А. і Кисельова О.В. та інш. (Dospehov 1985; Kiselyov et al 2017).
Закладку дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до 
загальноприйнятих методик польових дослідів в землеробстві та       
рослинництві (Dospehov 1985).

Результати досліджень та їхнє обговорення
В результаті проведених досліджень встановлений вплив систем догляду 

на гербіцидному та безгербіцидному фоні на висоту рослин, показники елементів 
продуктивності й врожайність сафлору сортів Живчик і Добриня.

Висота рослин сафлору в залежності від варіанту догляду за посівами 
становила для сорту Живчик: на контролі (без гербіциду) – 73,3-76,2 см; на фоні 
внесення ґрунтового гербіциду – 78,5-80,9 см та для сорту Добриня: на контролі 
(без гербіциду) – 65,4-68,2 см; на фоні внесення ґрунтового гербіциду – 68,2-71,0 
см. Вирощування сафлору на гербіцидному фоні сприяло збільшенню висоти 
рослин на 4,7-5,1 см для сорту Живчик і на 2,7-3,3 см для сорту Добриня.
Найбільшою висота рослин сорту Живчик – 80,9 см була у варіанті без догляду 
за посівами на гербіцидному фоні.  Найбільші значення висоти рослин сафлору
сорту Добриня – 70,9 і 71,0 см відмічені у варіантах без догляду за посівами та за 
проведення двох міжрядних обробітків на фоні внесення ґрунтового гербіциду 
(табл. 1). В результаті дисперсійного аналізу встановлено, що вплив фактора А 
(сорт) складав 69,55 %, фактора В (застосування гербіцидів) – 6,63 %, фактора С 
(догляд за посівами) – 3,82 %.
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Показники елементів продуктивності сафлору змінювались під впливом 
усіх агроприйомів, що вивчались.  Так, кількість кошиків та насінин на рослині в 

Таблиця 1
Вплив систем догляду, застосування гербіцидів на висоту та елементи 

продуктивності сортів сафлору (2017-2018 рр.)

Сорт (А)
Застосування 

гербіцидів 
(В)

*
Догляд 

(С)

Висота 
рослин, 

см

Кіль-
кість 

коши-
ків 
на 

рос-
лині, 
шт

Кіль-
кість 

насінин
на 

рос-
лині, 
шт.

Вага 
насіння 
з рос-
лини, 

г

Маса 
1000 
насі-
нин, 

г

Живчик

Без 
гербіциду (К)

1 76,2 9,4 149,5 5,3 35,5
2 74,9 9,9 173,1 6,4 37,3
3 75,4 10,4 179,7 6,5 36,4
4 73,3 10,4 185,5 7,0 38,0

З 
гербіцидом

1 80,9 9,2 163,1 6,1 37,5
2 79,5 9,8 185,3 7,0 38,4
3 80,4 10,2 195,7 7,3 37,7
4 78,5 10,5 206,5 8,0 39,1

Добриня

Без 
гербіциду

1 68,2 8,6 130,9 5,7 44,0
2 66,5 9,0 149,7 6,7 45,7
3 67,7 9,3 156,1 6,9 45,0
4 65,4 9,3 159,9 7,3 46,2
1 70,9 8,4 142,1 6,6 46,8

З 2 69,2 8,8 161,9 7,7 48,3
гербіцидом 3 71,0 9,1 169,5 7,9 47,2

4 68,2 9,4 183,6 8,7 48,3
НІР05 A 1,3 0,09 7,0 0,21 1,49

B 1,3 0,09 7,0 0,21 1,49
C 1,8 0,13 9,9 0,30 2,10

AB 1,8 0,13 9,9 0,30 2,10
AC 2,5 0,18 14,0 0,43 2,97
BC 2,5 0,18 14,0 0,43 2,97

ABC 3,6 0,26 19,8 0,60 4,20
Частка 
впливу

A 69,55 56,71 19,90 12,42 87,48
B 6,63 4,13 16,35 21,32 3,43
C 3,82 15,36 59,07 51,69 2,15

AB 1,42 0,70 0,21 0,24 0,60
AC 0,28 0,39 0,15 0,13 0,01
BC 0,37 0,16 1,50 0,74 0,29

ABC 0,19 0,16 0,11 0,27 0,07
Примітка: * 1 – без догляду (контроль); 2 – боронування до і після; 3 – 2 міжрядних 
обробітки; 4 – боронування і міжрядний обробіток

залежності від догляду за посівами дорівнювали: у сорту Живчик 9,4-10,4 та 
149,5-185,5 шт. на безгербіцидному фоні і 9,2-10,5 та 163,1-206,5 шт. на 
гербіцидному фоні; у сорту Добриня 8,6-9,3 та 130,9-159,9 шт. на 
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безгербіцидному фоні і 8,4-9,4 та 142,1-183,6 шт. на гербіцидному фоні. 
Більшими ці показники були на фоні внесення ґрунтового гербіциду при 
проведені післясходового боронування і міжрядного обробітку по відношенню 
до інших, на нашу думку, в наслідок меншої кількості наявних бур’янів. Згідно 
дисперсійного аналізу на показники кількості кошиків і насінин на 1 рослині 
найбільше вплинули фактори: сорт (56,71 % і 19,90 % відповідно) і догляд (15,36 
% і 59,07 % відповідно). На кількість насінин на рослині вплинуло і застосування 
гербіцидів (16,35 %) (табл. 2).

Таблиця 2
Вплив систем догляду, застосування гербіцидів на урожайність, вміст жиру 

та вихід олії сортів сафлору (2017-2018 рр.)

Сорт (А)
Застосування 

гербіцидів 
(В)

*
Догляд 

(С)

Урожай-
ність, 
т/га

Приріст 
урожайності,  ± 

т/га Вміст 
жиру, 

%

Вихід 
олії, 
кг/га від 

гербі-
цидів

від 
догляду

Живчик

Без 
гербіциду

1 1,14 - - 36,3 360
2 1,33 - 0,19 36,3 420
3 1,39 - 0,25 36,4 438
4 1,42 - 0,28 36,5 449

З 
гербіцидом

1 1,34 0,20 - 36,5 424
2 1,48 0,15 0,15 36,7 472
3 1,58 0,19 0,24 36,5 500
4 1,64 0,23 0,31 36,7 523

Добриня

Без 
гербіциду

1 1,23 - - 34,1 363
2 1,38 - 0,16 34,3 411
3 1,45 - 0,23 34,2 431
4 1,46 - 0,23 34,3 434

З 
гербіцидом

1 1,41 0,19 - 34,5 423
2 1,55 0,17 0,14 34,4 463
3 1,67 0,22 0,26 34,5 501
4 1,73 0,28 0,32 34,6 521

НІР05 A 0,01 0,61
B 0,01 0,61
C 0,01 0,86

AB 0,01 0,86
AC 0,02 1,22
BC 0,02 1,22

ABC 0,03 1,73

Частка 
впливу

A 6,92 58,95
B 29,49 1,36
C 46,14 0,22

AB 0,03 0,03
AC 0,03 0,01
BC 0,86 0,07

ABC 0,39 0,31
Примітка: * 1 – без догляду (контроль); 2 – боронування до і після; 3 – 2 міжрядних 
обробітки; 4 – боронування і міжрядний обробіток
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Вага насіння з однієї рослини зростала під впливом застосування 
гербіциду з 5,3-7,0 до 6,1-8,0 г у сорту Живчик і з 5,7-7,3 до 6,6-8,7 г у сорту 
Добриня та догляду за посівами з 5,3 і 6,1 на контролі до 6,4-7,0 і 7,0-8,0 г у 
варіантах з прийомами догляду у сорту Живчик та з 5,7 і 6,6 на контролі до 6,7-
7,3 і 7,7-8,7 г у варіантах з прийомами догляду у сорту Добриня. Найбільші  
значення ваги насіння з рослини за всіх інших умов вирощування отримані у 
варіантах з проведенням післясходового боронування та міжрядного обробітку. 
Найбільше на показники ваги насіння з однієї рослини вплинула система догляду 
за посівами (51,69 %).  

Більша маса 1000 насінин сафлору була сформована у сорту Живчик –
37,5-39,1 і у сорту Добриня – 46,8-48,3 г на фоні внесення ґрунтового гербіциду. 
Відмічене збільшення маси 1000 насінин обох сортів сафлору у варіантах з 
прийомами догляду за посівами по відношенню до контролю. Згідно 
статистичної обробки даних вплив фактора А (сорт) складає 87,48 %, фактора В 
(застосування гербіцидів) – 3,43 %, фактора С (догляд) – 2,15 %. 

За середніми даними по врожайності сортів сафлору встановлено, що 
найбільш сприятливі умови для формування продуктивності рослинами при 
вирощуванні на гербіцидному фоні Врожайність в залежності від прийому 
догляду  за посівами дорівнювала 1,34-1,64 у сорту Живчик та 1,41-1,73 т/га у 
сорту Добриня (табл. 2). За відповідних умов вирощування сафлору по 
безгербіцидному фону врожайність   знизилась   на   0,15-0,23  у сорту Живчик та 
на 0,17-0,28 т/га у сорту Добриня. Приріст врожайності від систем догляду 
становив: для сорту Живчик у варіантах з до- та післясходовим боронуванням –
0,15-0,19 т/га; з проведенням двох міжрядних обробітків – 0,24-0,25 т/га; з 
проведенням післясходового боронування і міжрядного обробітку – 0,28-0,31 
т/га. Відповідно для сорту Добриня: у варіантах з до- та післясходовим 
боронуванням – 0,14-0,16 т/га; з проведенням двох міжрядних обробітків – 0,23-
0,26 т/га; з проведенням післясходового боронування і міжрядного обробітку –
0,23-0,32 т/га. Найбільша врожайність сафлору сорту Живчик – 1,64 т/га та сорту 
Добриня – 1,73 т/га отримана на фоні внесення ґрунтового гербіциду з 
проведенням післясходового боронування та міжрядного обробітку. Згідно 
статистичної обробки на врожайність найбільший вплив чинить застосування 
гербіцидів – 29,49 % і догляд за посівами – 46,14 %. 

Вміст жиру в насінні сафлору згідно критерію Фішера залежить тільки 
від сорту і для Живчику складає 36,3-36,7 %, а для Добрині – 34,1-34,6 %. 
Враховуючи рівень врожайності вихід олії з 1 га більшим був за умови 
застосування грунтового гербіцид та системи догляду за посівами, яка включає 
післясходове боронування і міжрядний обробіток  і становив для сорту Живчик –
523 кг/га, а для сорту Добриня – 521 кг/га.

Висновки
За результатами проведених досліджень встановлений вплив 

агроприйомів вирощування на ріст, розвиток та рівень врожайності  сафлору 
сортів Живчик і Добриня:

- найбільшою висота рослин сорту Живчик – 80,9 см була у варіанті без 
догляду за посівами на гербіцидному фоні.  Найбільші значення висоти рослин 
сафлору сорту Добриня – 70,9 і 71,0 см відмічені у варіантах без догляду за 
посівами та за проведення двох міжрядних обробітків на фоні внесення 
ґрунтового гербіциду;
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- більшими показники кількості кошиків та насінин на одній були на фоні 
внесення ґрунтового гербіциду при проведені післясходового боронування і 
міжрядного обробітку і становили для сорту Живчик 10,5 і 206,5 шт., для сорту 
Добриня 9,4 і 183,6 шт;

- найбільші значення ваги насіння з рослини та маси 1000 насінин у сорту 
Живчик 8,0 і 39,1 г та у сорту Добриня 8,7 і 48,3 г отримані у варіантах з 
проведенням післясходового боронування та міжрядного обробітку на 
гербіцидному фоні;

- найбільша врожайність і вихід олії сафлору сорту Живчик – 1,64 т/га і 
523 кг/га та сорту Добриня – 1,73 т/га і 521 кг/га отримані на фоні внесення 
ґрунтового гербіциду з проведенням післясходового боронування та міжрядного 
обробітку.

References
1. Aksenov IV, Polyakov OI, Levchenko VI (2013) Temperature treatment and 

qualitative parameters of safflower seeds. Scientific and technical bulletin. IOC 
NAAN, 19: 37-42

2. Makarenko L.O., Vedmedeva K.V., Kobzeva D.O., Kirpichova N.M. (2013) 
Estimation of safflower for energy value. Scientific and technical bulletin. IOC NAAS, 
19: 61-67

3. Ermakov AS, Polyakov O.I. (2013) Productivity of safflower depending on 
agrotechnical methods of care for crops. Scientific and technical bulletin. IOC NAAS, 
18: 79-84

4. Adamen FF, Rudik OL, Naidenov VG, Proshina IO (2012) Influence of 
foliar application of macro- and micro-fertilizers on the size and structure of the crop 
of safflower dyed in unobstructed conditions in the south of Ukraine. Scientific and 
technical bulletin. IOC NAN, 17: 87-91

5. Adamen FF, Rudik OL, Proshina IO (2014) Influence of row spacing and 
seed rates on productivity and economic efficiency of growing dandelion safflower in 
southern Ukraine. Scientific and technical bulletin. IOC NAAS, 20: 151-157

6. Dospehov BA (1985) Field experience. Agropromizdat, Moscow
7. Kiselev OV, Komarova IB, Milko DO, Bakardiev RO (2017) Statistical 

processing and design of the results of experimental research (from the experience of 
writing dissertation): A manual. Per unit edit TO. A few; Institute of Animal 
Husbandry Mechanics of NAAS. Electronic analogue of the printed publication (e-
book). STATUS, Zaporozhye



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 26, 2018:81-88

© О.І. Поляков, О.Ю. Алієва

87

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ САФЛОРА НА БЕЗГЕРБИЦИДНОМ 

И ГЕРБИЦИДНОМ ФОНАХ

А.И. Поляков, О.Ю. Алиева

Институт масличных культур НААН

В статье предоставлены основные результаты исследования по 
изучению зависимости показателей элементов продуктивности и уровня 
урожайности сортов сафлора от применения гербицида и системы ухода 
за посевами. Большими показатели количества корзинок и семян на 
одном растении были на фоне внесения почвенного гербицида при 
проведении послевсходового боронования и междурядной обработки и 
составляли для сорта Живчик 10,5 и 206,5 шт., для сорта Добрыня 9,4 и 
183,6 шт. Наибольшие значения веса семян с растения и массы 1000 
семян у сорта Живчик 8,0 и 39,1 г и у сорта Добрыня 8,7 и 48,3 г 
получены в вариантах с проведением послевсходового боронования и 
междурядной обработки на гербицидном фоне. Наибольшая 
урожайность и выход масла сафлора сорта Живчик – 1,64 т/га и 523 кг/га 
и сорта Добрыня – 1,73 т/га и 521 кг/га получены на фоне внесения 
почвенного гербицида с проведением послевсходового боронования и 
междурядной обработки.

Ключевые слова: сафлор, гербицид, система ухода за посевами, элемент 
продуктивности, урожайность, выход масла.

INFLUENCE OF CROP-CARING SYSTEM ON THE PRODUCTIVITY 
OF SAFFLOWER VARIETIES AT HERBICIDE-FREE AND 

HERBICIDE BACKGROUNDS

O.I. Polyakov, O.Yu. Aliievа

Institute of Oilseed Crops NAAS

The heat-drought-resistant oily culture of safflower requires taking into 
account biological characteristics and observance of elements of the 
technology of its cultivation.

The aim of the research was to determine the dependence of 
performance indicators and yield levels of safflower varieties on the 
application of herbicide and crop care systems.

Research was conducted in 2017-2018 at fields of the Institute of 
Oilseed Crops UAAS. Soil of the experimental plot consisted of black earth –
medium-strong and low on humus, with humus in the arable layer up to 30 
cm taking only 3.5%, available nitrogen at 7.2-8.5, mobile phosphorus at 9.6-
10.3, available potassium at 15.2-16.9 mg/100 g of soil, and pH of soil solution 
at 6.5-7.0.

Тhe object of research was the varieties of safflower Zhivchik and 
Dobrynya. Sowing was carried out in the first decade of April with the norm of 
seeding – 240 thousand similar seed per hectare. Primary soil tillage system: 
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classic. Variants of application of herbicides: 1. Control – without herbicides; 
2. Harness herbicide (2.0 l/ha) under pre-sowing cultivation. Variants of care 
systems: 1. Control – without care; 2. Harrowing before and after stairs; 3. 
Two interrow rows; 4. Harrowing in the stairs and inter-row cultivation.

As a result of the researches, the influence of the care systems on 
the herbicide and non-herbicide background on the height of plants, the 
indices of the elements of productivity and productivity of the safflower of the 
varieties Zhivchik and Dobrynya.

The parameters of the elements of productivity of the safflower 
changed under the influence of all agro methods that were studied. Thus, the 
number of baskets and seeds per plant, depending on the care of the crops, 
was equal: in the Zhivchik variety 9.4-10.4 and 149.5-185.5 pc. on a non-
herbicide background and 9.2-10.5 and 163.1-206.5 pcs. on the herbicide 
background; Dobrynya variety 8.6-9.3 and 130.9-159.9 pcs. on a non-herbicide 
background and 8.4-9.4 and 142.1-183.6 pcs. on the herbicide background. he 
higher these indicators were against the background of introduction of soil 
herbicide during post-harvest harrowing and inter-row cultivation in relation 
to other.

The weight of the seeds from one plant increased under the influence 
of application of herbicide from 5,3-7,0 to 6,1-8,0 g in the Zhivchik variety and 
from 5,7-7,3 to 6,6-8,7 g in the variety Dobrynya and care of crops from 5,3 
and 6,1 at the control to 6,4-7,0 and 7,0-8,0 g in variants with care products in 
the Zhivchik variety and from 5.7 and 6.6 per control to 6.7-7.3 and 7.7-8.7 
grams in variants with methods of care in the variety Dobrinja. The highest 
values of seed weight from the plant under all other cultivation conditions 
were obtained in variants with post-harvest harrowing and inter-row 
cultivation.

Larger weight of 1000 seeds of safflower was formed in the Zhivchik 
variety - 37.5-39.1 and in the Dobrynya variety - 46.8-48.3 g against the 
background of introduction of soil herbicide.

The highest yield of safflower of the Zhivchik variety - 1.64 t / ha and 
Dobrynya variety - 1.73 t / ha was obtained on the background of introducing 
a soil herbicide with post-harvest harrowing and interrow cultivation. 
According to statistical processing, the highest impact on herbicide 
application is on 29.49% and crop maintenance is 46.14%.

Taking into account the level of yield, the yield of oil per 1 hectare 
was higher with the application of soil herbicide and cropping system, which 
included post-harvest harrowing and interrow rotation, and equaled 523 kg / 
ha for the Zhivchik variety, and 521 kg / ha for the Dobrynya variety.

Key words: safflower, herbicide, crop care system, productivity element, yield, oil 

yield.


