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У статті наведені основні результати трирічних досліджень по 
встановленню впливу системи основного обробітку ґрунту та внесення 
мінеральних добрив на забур’яненість посівів та рівень врожайності 
соняшнику гібриду Ратник. Кількість бур’янів змінювалась в залежності 
від способу основного обробітку ґрунту і майже не змінювалась в 
залежності від варіанту удобрення. В кінці вегетації нараховувалось: 
7,2-7,6 шт./м2 за класичної системи основного обробітку ґрунту; 9,1-9,3 
шт./м2 за безвідвальної; 15,0-16,1 шт./м2 за мінімальної. Повітряно-суха 
вага бур’янів змінювалась під впливом системи основного обробітку 
ґрунту і фону мінерального живлення. За класичної системи основного 
обробітку ґрунту вона дорівнювала 22,1-33,1 г/м2. В посівах соняшнику 
по безвідвальній  системі основного обробітку ґрунту повітряно-суха 
вага бур’янів зросла на 11,5-13,5 г/м2 по відношенню до класичної, а за 
мінімальної на 16,1-18,3 г/м2. У варіантах з застосуванням мінеральних 
добрив вона підвищилась на 5,7-11,0 г/м2, 4,3-10,7 г/м2, 4,9-12,4 г/м2 

відповідно. Найбільш конкурентоспроможними в боротьбі з бур’янами 
виявились рослини соняшнику в посівах по класичній системі 
основного обробітку ґрунту. Найбільша врожайність соняшнику гібриду 
Ратник – 3,26 т/га отримана при вирощуванні за класичної системи 
основного обробітку ґрунту, внесенні добрив в дозі N60P90К60 під 
передпосівну культивацію. 

Ключові слова: соняшник, гібрид, система основного обробітку грунту, 
мінеральне добриво, бур’ян, урожайність.

Вступ
Забур’яненість посівів вважається одним з найбільш негативних 

факторів, що знижують ефективність заходів спрямованих на підвищення 
врожайності соняшнику. Бур’яни мають природну здатність активніше 
засвоювати поживні речовини, а також виносити їх з ґрунту та добрив у 
кількості, яка перевищує, споживання культурними рослинами. Цим вони 
завдають землеробству значних збитків, сприяють поширенню хвороб і 
шкідників, погіршують якість продукції, збільшують енергетичні витрати на 
виробництво сільськогосподарської продукції (Gavrilyuk et al 2013; Shevchenko
2001).

Найбільшої шкоди бур’яни завдають в період розвитку під час повільного 
зростання, оскільки соняшник на ранніх етапах росту відстає у розвитку від 
більшості бур’янів. Саме тому важливим є початковий період в 35-40 днів. 
Застосування мінеральних добрив сприяє інтенсивнішому росту соняшнику, що 
сприяє підвищенню його конкурентоспроможності в боротьбі з бур’янами за 



вологу та поживні речовини.   Втрати врожаю в наслідок масового зараження 
бур’янами досягають 30-35 %, також негативно впливають на вміст олії, 
зменшуючи його на 1,5-2,0 %. Втрати, завдані бур'янами більш ніж істотні, і 
проблема їх знищення більш ніж актуальна для сільгоспвиробників. Рішення 
полягає в застосуванні перевірених технологій вирощування, які мають наукове 
обґрунтування. Посіви соняшнику забруднюються в основному злаковими та 
дводольними бур’янами (Polyakov et al 2015; Vasiliev 1990). Перший крок до 
усунення бур’янів досягається шляхом обробітку ґрунту в осінній період. При 
боротьбі з багаторічними коренепаростковими бур’янами необхідна оранка на 
глибину 25-27 сантиметрів із застосуванням технології дискування (Nikitchin
1996; Sitnik et al 2007).

Метою досліджень було встановлення впливу системи основного 
обробітку ґрунту та внесення мінеральних добрив на забур’яненість посівів та 
рівень врожайності соняшнику гібриду Ратник.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводились у 2016-2018 роках на полях Інституту олійних 

культур УААН. 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, калію – 15,2-16,9 
мг/100 г ґрунту, рН ґрунтового розчину 6,5-7,0.

Об'єкт досліджень – агроприйоми вирощування соняшнику гібриду 
Ратник. Попередник – льон олійний. Сівбу проводили на глибину загортання 
насіння 6-7 см з шириною міжрядь 70 см з нормою висіву  – 50 тис. схожих 
насінин на гектар. Системи основного обробітку ґрунту: класична – дискування в 
два сліди, оранка (ПН-3-35) на глибину 22-25 см; безвідвальна – дискування в 
два сліди, безвідвальний обробіток (КЛД-3,0) на глибину 25-27 см; мінімальна –
дискування в два сліди, культивація (КПС-4,0) на глибину 10-12 см. Догляд за 
посівами – два міжрядних обробітки. Варіанти застосування мінеральних добрив: 
1. Контроль – без добрив, 2. N40, 3. N40P60, 4. N60P60K60.

Повторність у досліді триразова. Розміщення ділянок – послідовне. 
Дисперсійний аналіз здійснювали в програмі MSTAT-С, яка була 

розроблена в Мічіганському університеті. 
Закладку дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до 

загальноприйнятих методик польових дослідів в землеробстві та    
рослинництві (Dospehov 1985).

Результати досліджень та їхнє обговорення
За результатами трирічних досліджень встановлено, що системи 

основного обробітку ґрунту та застосування мінеральних добрив вплинули на 
забур’яненість посівів соняшнику гібриду Ратник.

В умовах 2016 року кількість бур’янів після сходів найменшою була за 
класичною системи основного обробітку ґрунту і дорівнювала в залежності від 
фону удобрення 4,7-5,3 шт./м2. За безвідвальної системи основного обробітку 
ґрунту бур’янів нараховувалось більше на 1,0-2,0 шт./м2, а за мінімальної на 3,4-
4,6 шт./м2. Після проведення першого міжрядного обробітку кількість бур’янів 
зменшилась на 1,4-2,3 шт./м2 за класичної системи основного обробітку ґрунту; 
на 1,3-2,7 шт./м2 за безвідвальної та на 1,7-2,4 шт./м2 за мінімальної. В залежності 
від фону мінерального живлення кількість бур’янів в кінці вегетації становила: за 
класичної системи основного обробітку ґрунту 6,3-7,0 шт./м2; за безвідвальної 
7,7-8,7 шт./м2; за мінімальної 11,7-13,7 шт./м2. При цьому частка дводольних 



бур’янів становила відповідно: 75,7-85,0 %; 69,0-87,0 %; 63,0-79,2 %. Показники 
повітряно-сухої ваги бур’янів меншими були за класичної системи основного 
обробітку ґрунту і становили 21,3-30,3 г/ м2; за безвідвальної вони збільшились 
до 34,8-44,0 г/ м2 та за мінімальної до 41,5-49,4 г/м2 (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив систем основного обробітку ґрунту та застосування добрив на 

забур’яненість посівів соняшнику гібриду Ратник (2016)
Застосу-
вання 

мінеральних 
добрив
(В)

Після сходів, шт./м2 Після 1 міжряд. 
обробітку, шт./м2 В кінці вегетації, шт./м2 Повіт-

ряно-
суха 
вага, 
г/м2

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

Класична (з оранкою) (А)
Без добрив 
(контроль) 4,3 1,0 5,3 2,0 1,0 3,0 5,7 1,0 6,7 21,3

N40 4,0 1,0 5,0 2,0 0,7 2,7 5,3 1,7 7,0 25,9
N40P60 3,0 2,3 5,3 2,7 1,0 3,7 5,0 1,3 6,3 27,0

N60P60K60 3,0 1,7 4,7 2,0 1,3 3,3 5,3 1,7 7,0 30,3
Безвідвальна

Без добрив 
(контроль) 5,0 2,3 6,3 3,3 1,7 5,0 6,3 2,0 8,3 34,8

N40 5,7 1,3 7,0 3,0 1,3 4,3 6,0 2,7 8,7 38,3
N40P60 4,7 2,0 6,7 3,7 1,3 5,0 6,7 2,0 7,7 42,8

N60P60K60 5,3 1,0 6,3 4,0 0,7 4,7 6,0 2,3 8,3 44,0
Мінімальна

Без добрив 
(контроль)

6,0 2,7 8,7 4,7 2,0 6,7 10,3 2,7 13,0 41,5

N40 6,3 2,7 9,0 6,0 1,3 7,3 10,0 3,7 13,7 46,5
N40P60 6,7 3,0 9,7 5,0 2,3 7,3 8,7 3,0 11,7 46,2

N60P60K60 7,0 2,3 9,3 4,7 2,3 7,0 8,0 4,7 12,7 49,4
НІР095, А 0,74 0,56 0,81 3,46

В 0,32 0,21 0,35 2,17
АВ 1,12 0,98 1,06 4,14

В умовах 2017 року кількість бур’янів після сходів найменшою була за 
класичною системи основного обробітку ґрунту і дорівнювала в залежності від 
фону удобрення 4,0-4,5 шт./м2. За безвідвальної системи основного обробітку 
ґрунту бур’янів нараховувалось більше на 1,6-2,6 шт./м2, а за мінімальної на 3,4-
4,4 шт./м2. Після проведення першого міжрядного обробітку кількість бур’янів 
зменшилась до 2,8-3,3 шт./м2 за класичної системи основного обробітку ґрунту; 
до 4,2-4,7 шт./м2 за безвідвальної та до 6,1-6,7 шт./м2 за мінімальної. В 
залежності від варіанту удобрення кількість бур’янів в кінці вегетації становила: 
за класичної системи основного обробітку ґрунту 6,6-7,4 шт./м2; за безвідвальної 
8,0-9,0 шт./м2; за мінімальної 14,4-15,6 шт./м2. При цьому частка дводольних 
бур’янів становила відповідно: 76,1-86,5 %; 75,6-85,6 %; 79,5-83,0 %. Показники 
повітряно-сухої ваги бур’янів меншими були за класичної системи основного 
обробітку ґрунту і становили 20,1-32,6 г/ м2; за безвідвальної вони збільшились 
до 35,7-45,2 г/ м2 та за мінімальної до 37,4-52,8 г/м2 (табл. 2).

В умовах 2018 року кількість бур’янів після сходів, як і в попередні 
роки, найменшою була за класичною системи основного обробітку ґрунту і 



дорівнювала в залежності від фону удобрення 4,0-4,5 шт./м2. За безвідвальної 
системи основного обробітку ґрунту бур’янів нараховувалось більше на 3,3-4,3 
шт./м2, а за мінімальної на 5,1-6,3 шт./м2. Після проведення першого міжрядного 
обробітку кількість бур’янів зменшилась до 3,0-3,6 шт./м2 за класичної системи 
основного обробітку ґрунту; до 4,5-4,9 шт./м2 за безвідвальної та до 5,4-6,1 шт./м2

за мінімальної. В залежності від варіанту удобрення кількість бур’янів в кінці 

Таблиця 2
Вплив систем основного обробітку ґрунту та застосування добрив на 

забур’яненість посівів соняшнику гібриду Ратник (2017)
Застосу-
вання 

мінеральних 
добрив
(В)

Після сходів, шт./м2 Після 1 міжряд. 
обробітку, шт./м2 В кінці вегетації, шт./м2 Повіт-

ряно-
суха 
вага, 
г/м2

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

Класична (з оранкою) (А)
Без добрив 
(контроль) 3,5 0,7 4,2 2,5 0,7 3,2 5,7 1,2 6,9 20,1

N40 3,3 1,2 4,5 2,0 1,0 3,0 5,1 1,5 6,6 27,3
N40P60 3,1 1,0 4,1 2,6 0,7 3,3 6,4 1,0 7,4 29,1

N60P60K60 3,3 0,7 4,0 2,3 0,5 2,8 5,5 1,3 6,8 32,6
Безвідвальна

Без добрив 
(контроль) 4,1 2,3 6,4 3,0 1,5 4,5 6,5 2,1 8,6 35,7

N40 4,6 1,5 6,1 3,5 0,7 4,2 6,5 1,5 8,0 40,1
N40P60 4,8 1,9 6,7 3,6 1,1 4,7 7,7 1,3 9,0 43,3

N60P60K60 4,4 2,1 6,5 3,4 1,3 4,7 6,8 1,9 8,7 45,2
Мінімальна

Без добрив 
(контроль) 5,8 2,3 8,1 4,3 2,1 6,4 11,6 2,8 14,4 37,4

N40 5,8 2,1 7,9 4,4 1,7 6,1 12,1 3,1 15,2 45,0
N40P60 6,8 1,7 8,5 5,5 1,0 6,5 12,2 2,5 14,7 47,2

N60P60K60 5,9 2,5 8,4 4,8 1,9 6,7 12,4 3,2 15,6 52,8
НІР095, А 0,68 0,50 0,86 3,83

В 0,27 0,17 0,39 2,24
АВ 1,04 0,90 1,22 4,42

вегетації становила: за класичної системи основного обробітку ґрунту 8,0-9,1 
шт./м2; за безвідвальної 10,2-11,3 шт./м2; за мінімальної 18,1-19,3 шт./м2. При 
цьому частка дводольних бур’янів становила відповідно: 81,9-92,3 %; 81,3-86,7 
%; 84,5-88,4 %. Показники повітряно-сухої ваги бур’янів меншими були за 
класичної системи основного обробітку ґрунту і становили 24,9-36,3 г/ м2; за 
безвідвальної вони збільшились до 34,6-47,8 г/ м2 та за мінімальної до 38,2-51,9 
г/м2 (табл. 3).

В середньому за три роки кількість бур’янів після сходів в залежності 
від дози добрив знаходилась в межах 4,3-4,7 шт./м2 за класичної системи 
основного обробітку ґрунту; 6,8-7,1 шт./м2 за безвідвальної; 8,8-9,4 за 
мінімальної.  В результаті проведення першого міжрядного обробітку ґрунту 
кількість бур’янів зменшилась до 3,1-3,4 шт./м2; 4,3-4,9 шт./м2; 6,3-6,5 шт./м2

відповідно. В кінці вегетації нараховувалось: 7,2-7,6 шт./м2 за класичної системи 
основного обробітку ґрунту; 9,1-9,3 шт./м2 за безвідвальної; 15,0-16,1 шт./м2 за 



мінімальної. Слід відмітити, що кількість бур’янів змінювалась в залежності від 
способу основного обробітку ґрунту і майже не змінювалась в залежності від 
варіанту удобрення (рис. 1).  

На відміну від кількості бур’янів, повітряно-суха вага змінювалась під 
впливом системи основного обробітку ґрунту і фону мінерального живлення. За 
класичної системи основного обробітку ґрунту повітряно-суха вага бур’янів 
дорівнювала 22,1-33,1 г/м2. У варіантах з застосуванням мінеральних добрив 
вона підвищилась на 5,7-11,0 г/м2. За безвідвальної системи основного обробітку 
ґрунту повітряно-суха вага бур’янів дорівнювала 35,0-45,7 г/м2. У варіантах з 
застосуванням мінеральних добрив вона підвищилась на 4,3-10,7 г/м2. За 
мінімальної системи основного обробітку ґрунту повітряно-суха вага бур’янів 
дорівнювала 39,0-51,4 г/м2. У варіантах з застосуванням мінеральних добрив 
вона підвищилась на 4,9-12,4 г/м2.

Таблиця 3
Вплив систем основного обробітку ґрунту та застосування добрив на 

забур’яненість посівів соняшнику гібриду Ратник
(2018 р.)

Застосу-
вання 
мінераль-
них 
добрив
(В)

Після сходів, шт./м2 Після 1 міжряд. 
обробітку, шт./м2

В кінці вегетації, 
шт./м2 Повіт-

ряно-
суха 
вага, 
г/м2

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

дво-
доль-
них

одно-
доль-
них

всьо-
го

Класична (з оранкою)
Без добрив 
(контроль) 3,2 1,3 4,5 2,0 1,0 3,0 6,8 1,5 8,3 24,9

N40 3,0 1,0 4,0 2,9 0,7 3,6 7,8 0,9 8,7 30,1
N40P60 3,0 1,3 4,3 2,1 1,0 3,1 6,6 1,4 8,0 32,4

N60P60K60 3,4 0,7 4,1 2,8 0,5 3,3 8,4 0,7 9,1 36,3

Безвідвальна

Без добрив 
(контроль) 5,8 2,0 7,8 3,5 1,4 4,9 8,7 1,7 10,4 34,6

N40 5,7 2,4 8,1 3,3 1,2 4,5 9,8 1,5 11,3 39,5
N40P60 5,8 1,8 7,6 3,5 1,4 4,9 8,7 2,0 10,7 43,0

N60P60K60 6,4 2,0 8,4 2,9 1,7 4,6 8,5 1,7 10,2 47,8
Мінімальна

Без добрив 
(контроль) 7,2 2,4 9,6 3,5 2,3 5,8 16,4 2,3 18,7 38,2

N40 7,4 2,9 10,3 3,8 2,3 6,1 16,3 3,0 19,3 40,1
N40P60 7,9 2,0 9,9 3,8 1,9 5,7 15,8 2,7 18,5 46,4

N60P60K60 6,9 2,7 9,6 3,3 2,1 5,4 16,0 2,1 18,1 51,9
НІР095, А 0,80 0,38 0,97 3,08

В 0,38 0,15 0,51 1,97
АВ 1,29 0,87 1,37 4,09



Рис. 1. Кількість бур’янів в залежності від систем основного обробітку 
ґрунту та застосування добрив на посівах соняшнику гібриду Ратник (2016-
2018 рр.)

В посівах соняшнику по безвідвальній  системі основного обробітку 
ґрунту повітряно-суха вага бур’янів зросла на 11,5-13,5 г/м2 по відношенню до 
класичної, а за мінімальної на 16,1-18,3 г/м2 (рис. 2).

Рис. 2. Повітряно-суха вага бур’янів в залежності від систем 
основного обробітку ґрунту та застосування добрив на посівах соняшнику 
гібриду Ратник (2016-2018 рр.) 



Таблиця 4
Вплив різних систем основного обробітку ґрунту та застосування добрив на 

врожайність соняшнику гібриду Ратник
(2016-2018 рр.)

Система 
основного 
обробітку 
ґрунту 
(А)

Застосування 
мінеральних 
добрив 
(В)

Урожай-
ність, 
т/га

± до
класичної 
системи 
основного 
обробітку 
ґрунту

контролю 
(без 
добрив)

Класична
(з оранкою)

Без добрив (контроль) 2,62 - -
N40 3,07 - +0,45

N40P60 3,14 - +0,52
N60P60K60 3,26 - +0,64

Безвідвальна

Без добрив (контроль) 2,44 -0,18 -

N40 2,75 -0,32 +0,31
N40P60 2,86 -0,28 +0,42

N60P60K60 2,95 -0,31 +0,51

Мінімальна

Без добрив (контроль) 2,36 -0,26 -
N40 2,64 -0,43 +0,28

N40P60 2,71 -0,43 +0,35
N60P60K60 2,81 -0,45 +0,45

НІР095, т/га   А – 0,03-0,05; В – 0,03-0,06; АВ – 0,05-0,11.

Найбільш конкурентоспроможними в боротьбі з бур’янами виявились 
рослини соняшнику в посівах по класичній системі основного обробітку ґрунту, 
що відбилось на рівні врожайності. У середньому за 2016-2018 роки досліджень 
врожайність за якої була більшою і становила в залежності від варіанту 
удобрення 2,62-3,26 т/га (табл. 4). За безвідвальної вона знизилась на 0,18-0,32 
т/га та за мінімальної на 0,26-0,45 т/га. Приріст урожайності від застосування 
добрив склав: за   класичної системи   основного   обробітку ґрунту 0,45-0,64 
т/га; за безвідвальної  0,31-0,51 т/га; за мінімальної 0,28-0,45 т/га. Найбільша 
врожайність соняшнику гібриду Ратник – 3,26 т/га отримано при 
вирощуванні за класичної системи основного обробітку ґрунту, внесенні 
добрив в дозі N60P90К60 під передпосівну культивацію.

Висновки
За результатами проведених досліджень в умовах 2016-2018 років 

встановлений вплив агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та 
врожайність соняшнику гібриду Ратник:

- кількість бур’янів змінювалась в залежності від способу основного 
обробітку ґрунту і майже не змінювалась в залежності від варіанту удобрення. В 
кінці вегетації нараховувалось: 7,2-7,6 шт./м2 за класичної системи основного 
обробітку ґрунту; 9,1-9,3 шт./м2 за безвідвальної; 15,0-16,1 шт./м2 за мінімальної;  

- повітряно-суха вага бур’янів змінювалась під впливом системи 
основного обробітку ґрунту і фону мінерального живлення. За класичної системи 



основного обробітку ґрунту вона дорівнювала 22,1-33,1 г/м2. В посівах 
соняшнику по безвідвальній  системі основного обробітку ґрунту повітряно-суха 
вага бур’янів зросла на 11,5-13,5 г/м2 по відношенню до класичної, а за 
мінімальної на 16,1-18,3 г/м2. У варіантах з застосуванням мінеральних добрив 
вона підвищилась на 5,7-11,0 г/м2, 4,3-10,7 г/м2, 4,9-12,4 г/м2 відповідно; 

- найбільш конкурентоспроможними в боротьбі з бур’янами виявились 
рослини соняшнику в посівах по класичній системі основного обробітку ґрунту.
Найбільша врожайність соняшнику гібриду Ратник – 3,26 т/га отримано 
при вирощуванні за класичної системи основного обробітку ґрунту, 
внесенні добрив в дозі N60P90К60 під передпосівну культивацію. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ НА 
ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА

А.И. Поляков, О.В. Никитенко, С.В. Литошко

Институт масличных культур НААН

В статье приведены основные результаты трехлетних исследований по 
установлению влияния системы основной обработки почвы и внесения 
минеральных удобрений на засоренность посевов и уровень 
урожайности подсолнечника гибрида Ратник. Количество сорняков 
менялась в зависимости от способа основной обработки почвы и почти 
не менялось в зависимости от варианта удобрения. В конце вегетации 
насчитывалось: 7,2-7,6 шт./м2 при классической системе основной 
обработки почвы; 9,1-9,3 шт./м2 при безотвальной; 15,0-16,1 шт./м2 при 
минимальной. Воздушно-сухой вес сорняков менялся под влиянием 
системы основной обработки почвы и фона минерального питания. По 
классической системе основной обработки почвы он равнялся 22,1-33,1 
г/м2. В посевах подсолнечника по безотвальной системе основной 
обработки почвы воздушно-сухой вес сорняков вырос на 11,5-13,5 г/м2 

по отношению к классической, а при минимальной на 16,1-18,3 г/м2. 
В вариантах с применением минеральных удобрений он увеличился на 



5,7-11,0 г/м2, 4,3-10,7 г/м2, 4,9-12,4 г/м2 соответственно. Наиболее 
конкурентоспособными в борьбе с сорняками оказались растения 
подсолнечника в посевах по классической системе основной обработки 
почвы. Наибольшая урожайность подсолнечника гибрида Ратник – 3,26 
т/га получена при выращивании по классической системе основной 
обработки почвы, внесении удобрений в дозе N60P90К60 под 
предпосевную культивацию.

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, система основной обработки почвы, 
минеральное удобрение, сорняк, урожайность.

INFLUENCE OF AGRICULTURE TECHNIQUES ON WEED 
INFESTATION AND YIELD OF SUNFLOWER

O.I. Poliakov, O.V. Nikitenko, S.V. Litoshko

Institute of Oilseed Crops NAAS

Inflorescence of crops is considered one of the most negative 
factors that reduce the effectiveness of measures aimed at increasing the 
yield of sunflower. Weeds have the natural ability to absorb nutrients more 
actively, as well as take them out of soil and fertilizers in quantities that 
exceed the consumption of cultivated plants.

The purpose of the research was to determine the influence of the 
system of basic cultivation of soil and the introduction of mineral fertilizers 
on the sowing rate and the yield of sunflower hybrid Ratnik.

The research was conducted in 2016-2018 at the fields of the 
Institute of Oilseeds of UAAS.

The object of research was a hybrid sunflower Ratnik. Sowing was 
carried out to a depth of wrapping of seeds 6-7 cm with a width of rows of 70 
cm with the seed rate – 50 thousand similar seeds per hectare. Ground 
tillage systems: classical – two-way discretion, plowing (ПН-3-35) to a depth 
of 22-25 cm; inaccessible – two-way discontinuity, inoperative cultivation 
(КЛД-3,0) at a depth of 25-27 cm; minimum – two-way discretion, cultivation 
(KPS-4.0) to a depth of 10-12 cm. Care for crops – two inter-row cultivators. 
Variants of application of mineral fertilizers: 1. Control – without fertilizers, 
2. N40, 3. N40P60, 4. N60P60K60.

Based on the results of three years of research, it was established 
that the systems of basic tillage and application of mineral fertilizers 
influenced the inflorescence of sunflower crops of the Ratnik hybrid.

On average, over three years, the number of weeds after stairs, 
depending on the dose of fertilizers, was within the range of 4.3-4.7 
pieces/m2 for the classical system of basic soil cultivation; 6.8-7.1 pieces/m2

for non-return; 8.8-9.4 pieces/m2 for the minimum. As a result of the first 
inter-row cultivation of soil, the amount of weeds decreased to 3.1-3.4 
pieces/m2; 4.3-4.9 pieces/m2; 6.3-6.5 pieces/m2, respectively. At the end of 
the vegetation there were: 7.2-7.6 pieces/m2 for the classical system of basic 
soil cultivation; 9,1-9,3 pieces/m2 for non-returning; 15,0-16,1 pieces/m2 for 
the minimum. It should be noted that the amount of weeds varied depending 
on the method of basic soil cultivation and did not change much depending 
on the fertilizer variant.

Unlike the number of weeds, the air-dry weight varied under the 
influence of the system of basic cultivation of the soil and the background of 
mineral nutrition. For the classical system of basic soil cultivation, the air-
dry weight of weeds was 22.1-33.1 g/m2. In variants with application of 



mineral fertilizers, it has increased by 5.7-11.0 g/m2. For non-slipping system 
of ground tillage, the air-dry weight of weeds was 35.0-45.7 g/m2. In variants 
with the use of mineral fertilizers, it increased by 4.3-10.7 g/m2. For the 
minimum system of basic soil cultivation, the air-dry weight of weeds was 
39.0-51.4 g/m2. In variants using mineral fertilizers, it increased by 4.9-12.4 
g/m2. In sunflower crops, the air-dry weight of weeds increased by 11.5-13.5 
g/m2 in relation to the classical, and at the minimum by 16.1-18.3 g/m2. 

The most competitive in weed control were sunflower plants in 
crops under the classical system of basic cultivation of the soil, which was 
reflected in the level of yield. On average, in 2016-2018 years, the yields 
yielded a higher yield and made 2.62-3.26 t/ha depending on the fertilizer 
variant. In non-return, it decreased by 0.18-0.32 t/ha and by a minimum of 
0.26-0.45 t/ha. The increase in yield from fertilizer application was: for the 
classical system of basic cultivation of soil 0.45-0.64 t/ha; for non-
marketable 0.31-0.51 t/ha; for a minimum of 0,28-0,45 t/ha. The highest yield 
of sunflower of the hybrid Ratnik – 3.26 t/ha was obtained in the cultivation 
of the classic system of basic cultivation of soil, fertilizer in a dose N60P90K60 

under pre-sowing cultivation.

Key words: sunflower, hybrid, primary tillage system, mineral fertilizer, weed, yield.


