
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 2019, № 28: 118-129

© С.В. Літошко

118

DOI: 10.36710/IOC-2019-28-12
УДК 631.51.81:633.85.78 

РЕАКЦІЯ СОНЯШНИКУ НА ДОДАТКОВЕ ЖИВЛЕННЯ 
ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ 

ГРУНТУ 
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Інститут олійних культур НААН

У статті надані результати трирічних досліджень по вивченню впливу 
систем основного обробітку ґрунту та додаткового живлення на 
формування продуктивності соняшнику гібриду Ратник. Найбільша   
врожайність соняшнику гібриду Ратник – 3,46 і 3,45 т/га отримана при 
вирощуванні за класичної системи основного обробітку ґрунту, 
внесенні добрив в дозі N60P60K60 під передпосівну культивацію та 
варіантів застосування препаратів: Рост-концентрат + Хелатин олійні (6-
8 пар справжніх листків); 1 обробка: Хелатин фосфор-калій + Хелатин 
мультімікс + Хелатин моно бор (3-4 пар справжніх листків) + 2 обробка: 
Хелатин моно бор (6-8 пар справжніх листків). На формування врожаю в 
більший мірі вплинули система основного обробітку ґрунту (r=-0,66) та 
застосування мінеральних добрив (r=0,61) і слабо застосування 
препаратів (r=0,17).

Ключові слова: соняшник, система основного обробітку ґрунту, доза 
мінерального добрива, рістстимулюючий препарат, елемент продуктивності, 
урожайність.

Вступ
Шляхи підвищення врожайності соняшнику в сучасних умовах аграрно-

промислового комплексу країни повинні базуватися на 
Комплексне виконання науково-обґрунтованих агроприйомів 

вирощування соняшнику, а саме системи основного обробітку ґрунту,  
використання сучасних високопродуктивних районованих гібридів, ефективне 
поєднання застосування мінеральних добрив, мікродобрив та стимуляторів росту 
є запорукою отримання високих та стабільних врожаїв культури. 

Головним завданням основного обробітку ґрунту під соняшник є 
максимальне знищення багаторічних і однорічних бур’янів, нагромадження та 
збереження якомога більшої кількості вологи осінньо-зимових і ранньовесняних 
опадів у кореневмісному шарі, мобілізація поживних речовин, активізація 
біологічних процесів ґрунту, надання орному шару оптимальної структури, 
запобігання вітровій і водній ерозії (Poliakov et al 2014, Poliakov et al 2016).

Соняшник – культура інтенсивного мінерального живлення, а тому 
технологія його вирощування вимоглива до запасів поживних речовин в ґрунті, 
які можливо поповнити за рахунок внесення азотно-фосфорних добрив 
безпосередньо перед сівбою культури. Цей агрозахід дозволяє максимально 
вплинути на процес росту і розвитку рослини, що в подальшому позначається на 
врожайності (Kokovikhin et al 2015, Nikitchin 1996). 
________________________________________________

*  Керівник Поляков О.І. доктор с.-г. наук, с.н.с.
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Для нормального розвитку рослинного організму застосування тільки 
мінеральних або органічних добрив недостатньо. Роль мікроелементів в 
живленні рослин багатогранна. Вони підвищують активність багатьох ферментів 
і ферментативних систем в рослинному організмі та покращують використання 
рослинами поживних речовин з ґрунту і добрив. Мікроелементи здатні 
прискорювати розвиток рослин і дозрівання насіння, підвищувати стійкість 
рослин до несприятливих умов навколишнього середовища та проти ряду 
бактеріальних та грибкових захворювань (Zhilkin et al 2008).

Перспективним є вивчення взаємного впливу рівня мінерального 
живлення та дії регуляторів росту на продуктивність рослин і якість насіння 
соняшнику.

Метою досліджень було встановлення впливу системи основного 
обробітку ґрунту, застосування мінеральних добрив та стимуляторів росту на 
формування продуктивності соняшнику гібриду Ратник. 

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

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. 

Варіанти застосування мінеральних добрив: 1. Контроль – без добрив, 
2. N40, 3. N40P60, 4. N60P60K60. Варіанти  застосування   препаратів: 1. Контроль –
обробка водою (250 л/га), 2. Рост-концентрат + Хелатин олійні (6-8 пар 
справжніх листків), 3. Хелатин Форте + Хелатин моно бор (6-8 пар справжніх 
листків), 4. Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калій (6-8 пар справжніх 
листків), 5. 1 обробка: Хелатин фосфор-калій + Хелатин мультімікс + Хелатин 
моно бор (3-4 пар справжніх листків), 2 обробка: Хелатин моно бор (6-8 пар 
справжніх листків). 

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
У різних природно-кліматичних зонах вирощування соняшнику в Україні 

найвищий приріст врожайності  забезпечує внесення азотно-фосфорних добрив у 
дозах N40-60P80-90 під основний обробіток ґрунту, калійні добрива вносять лише на 
полях з низькими запасами калію (Kharchenko et al 1993). За даними 
О. О. Капліна в південних районах внесення мінеральних добрив в розрахунку 
N30P45-60 забезпечило одержання максимальної прибавки врожайності. Подальше 
збільшення норми добрива суттєво не позначилося на врожаї соняшнику (Kaplin
2005). На сході Степу внесення фосфорних добрив під соняшник
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високоефективне лише у поєднанні з азотними чи азотно-калійними добривами 
(Chekhov 2007). За результатами В. М. Тоцького та О. І. Полякова, в умовах 
Лівобережного Лісостепу України найбільшу урожайність гібридів соняшнику 
забезпечило внесення мінеральних добрив у дозі N60P90 (Totsky et al 2011). 
Застосування мінеральних добрив в різних дозах забезпечує збільшення 
врожайності гібридів соняшнику на 0,16–0,43 т/га (Shevchenko et al 2005). Однак 
рівень ефективності застосування мінеральних добрив залежить і від інших 
елементів технології вирощування, таких як наприклад спосіб основного 
обробітку ґрунту, застосування регуляторів росту рослин (Dalai et al 2008). В 
Інституті олійних культур вивчалось питання ефективності застосування Rost-
концентрат і Агробак плюс за різних способів основного обробітку ґрунту при 
вирощуванні соняшнику в посушливих умовах Степу України. Встановлено, що 
найбільший приріст врожайності соняшнику – 0,15 т/га отриманий за схеми 
застосування препаратів: внесення в ґрунт Агробак плюс з обробкою насіння  
Агробак  плюс  для насіння та двома обробками по вегетації (2-4 та 6-8 пар 
листків) баковою сумішшю Агробак плюс та Ростконцентрат по оранці (Poliakov 
et al 2014).

В результаті проведених трирічних досліджень встановлено зміну  
показників елементів продуктивності й врожайності соняшнику гібриду Ратник 
залежно від системи основного обробітку ґрунту, мінеральних добрив та 
рістстимулюючих препаратів. 

Показники елементів продуктивності соняшнику змінювались під 
впливом   усіх   агроприйомів,   що  вивчались. За середніми трирічними 
показниками найбільша кількість насінин – 1327-1392 шт. та вага насіння – 71,9-
75,7 г з одного кошика відмічені у варіанті внесення добрив в дозі N60Р60К60 за 
класичної системи основного обробітку ґрунту (табл. 1).  За інших систем та 
фонів живлення спостерігається зниження цих показників. Так за безвідвальної 
та мінімальної систем кількість насінин і вага насіння зменшились по 
відношенню до класичної системи відповідно: на контролі  на 3-22 шт. і 1,5-2,4 г 
та 24-44 шт. і 2,9-3,9 г; на фоні внесення N40 на 37-48 шт. і 3,9-4,7 г та 61-80 шт. і 
6,1-7,0 г; на фоні внесення N40P60 на 23-45 шт. і 3,3-4,3 г та 66-103 шт. і 6,0-8,0 г; 
на фоні внесення N60P60K60 на 25-60 шт. і 3,7-5,3 г та 67-97 шт. і 6,7-7,7 г. 
Внесення мінеральних добрив та застосування  стимуляторів росту за всіх систем 
основного обробітку ґрунту призвело до збільшення цих показників по 
відношенню до контролю.

Діаметр кошику соняшнику гібриду Ратник в залежності від застосування 
добрив та стимуляторів росту становив за класичної системи обробітку ґрунту 
19,1-20,9 см;  за безвідвальної  18,6-20,5 см та за мінімальної 18,5-20,3 см 
(табл. 2). Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню діаметру кошику по 
відношенню до контролю за класичної системи: на фоні внесення N40 на 0,5-
0,7 см, на фоні внесення  N40P60 на 0,9-1,2 см, на фоні внесення N60P60К60 на 1,4-
1,6 см;  за безвідвальної системи: на фоні внесення N40 на 0,3-0,5 см, на фоні 
внесення  N40P60 на 1,0-1,3 см, на фоні внесення N60P60К60 на 1,4-1,6 см; за 
мінімальної системи: на фоні внесення N40 на 0,3-0,5 см, на фоні внесення  N40P60

на 0,9-1,0 см, на фоні внесення N60P60К60 на 1,4-1,6 см. Відмічене також 
збільшення діаметру кошику під впливом стимуляторів росту за всіх фонів 
мінерального живлення та систем основного обробітку ґрунту. Найбільший 
діаметр кошику, який дорівнював в залежності від варіанту застосування 
стимуляторів росту 20,6-20,9 см, рослини соняшнику гібриду Ратник сформували 
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за класичної системи основного обробітку ґрунту та внесення мінеральних 
добрив в дозі N60P60К60.     

Таблиця 1 
Вплив застосування добрив та стимуляторів росту на кількість та вагу 
насіння з одного кошика соняшнику гібриду Ратник за різних систем 

основного обробітку ґрунту (2016-2018 рр.)

Застосу-
вання 

мінера-
льних 

добрив 
(В)

*
Засто-
суван-

ня 
препа-
ратів 
(С)

Система основного обробітку ґрунту (А)
Класична 

(з оранкою)
Безвідвальна Мінімальна

Кількість 
насінин

з 1 
кошика, 

шт. 

Вага 
насіння

з 1 
кошика, 

г

Кількість 
насінин

з 1 
кошика, 

шт. 

Вага 
насіння

з 1 
кошика, 

г

Кількість 
насінин

з 1 
кошика, 

шт.

Вага 
насіння

з 1 
кошика, 

г

Без 
добрив 

(контроль)

1 1138 58,6 1135 57,1 1107 55,3
2 1234 64,4 1220 62,0 1194 60,5
3 1201 62,2 1194 60,3 1177 59,3
4 1205 62,4 1189 60,3 1161 58,5
5 1221 63,5 1199 61,1 1186 60,1

N40

1 1268 67,3 1231 63,4 1202 61,1
2 1364 72,8 1318 68,1 1290 66,2
3 1339 71,2 1294 66,7 1275 65,1
4 1337 71,2 1289 66,5 1257 64,2
5 1348 72,0 1307 67,6 1287 65,9

N40P60

1 1289 69,0 1266 65,7 1223 63,0
2 1377 74,1 1347 70,3 1299 67,4
3 1367 73,3 1331 69,3 1264 65,3
4 1361 72,9 1316 68,6 1280 66,1
5 1374 73,7 1329 69,4 1279 66,3

N60P60K60

1 1327 71,9 1296 67,8 1252 64,8
2 1389 75,6 1364 71,9 1322 68,9
3 1386 74,9 1326 69,6 1292 67,2
4 1373 74,5 1332 70,0 1304 67,7
5 1392 75,7 1342 70,6 1314 68,5

НІР095 для кількості насінин: А – 7,3-10,1; В – 9,7-12,6; С – 10,4-14,2; АВС – 37,9- 43,1
НІР095 для ваги насіння: А – 0,47-0,63; В – 0,56-0,71; С – 0,64- 0,83; АВС – 2,09-3,02 

Примітка: * 1 - Без обробки; 2 - Рост-концентрат + Хелатин олійні; 3 - Хелатин 
Форте + Хелатин моно бор; 4 - Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калій; 5 – 1 
обробка: Хелатин фосфор-калій + Хелатин мультімікс + Хелатин моно бор, 2 
обробка: Хелатин моно бор.

За результатами трирічних досліджень встановлено збільшення маси 
1000 насінин під впливом мінеральних добрив та стимуляторів росту за всіх 
систем основного обробітку ґрунту. Найбільшу масу 1000 насінин рослини 
соняшнику  сформували  за   класичної  системи обробітку ґрунту. Показники її в 
залежності від варіанту застосування препаратів становили: на контролі (без 
добрив) 51,4-52,0 г; за внесення добрив в дозі N40 52,9-53,3 г; за внесення добрив 
в дозі N40P60 53,4-53,7 г та за внесення добрив в дозі N60P60К60 53,9-54,3 г. За 
безвідвальної системи обробітку ґрунту вони знизились до: на контролі (без 
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добрив) 50,2-50,8 г; за внесення добрив в дозі N40 51,3-51,6 г; за внесення добрив 
в дозі N40P60 51,7-52,1 г та   за   внесення   добрив   в дозі   N60P60К60 52,1-52,5 г.   
За мінімальної системи обробітку ґрунту до: на контролі (без добрив) 50,0-50,5 г; 

Таблиця 2
Вплив застосування добрив та стимуляторів росту на діаметр кошику та 
масу 1000 насінин соняшнику гібриду Ратник за різних систем основного 

обробітку ґрунту, см (2016-2018 рр.)

Застосу-
вання 

мінера-
льних 

добрив 
(В)

*
Засто-
суван-

ня 
препа-
ратів 
(С)

Система основного обробітку ґрунту (А)
Класична 

(з оранкою)
Безвідвальна Мінімальна

Діаметр 
кошику, 

см

Маса 
1000 

насінин, 
г

Діаметр 
кошику, 

см

Маса 
1000 

насінин, 
г

Діаметр 
кошику, 

см

Маса 
1000 

насінин, 
г

Без 
добрив 

(контроль)

1 19,1 51,4 18,6 50,2 18,5 50,0
2 19,5 52,0 18,9 50,7 18,8 50,5
3 19,2 51,6 18,7 50,4 18,6 50,3
4 19,3 51,6 18,9 50,5 18,6 50,3
5 19,3 51,9 18,9 50,8 18,8 50,5

N40

1 19,7 52,9 19,0 51,3 18,8 50,7
2 20,1 53,2 19,3 51,6 19,1 51,2
3 19,8 53,0 19,2 51,4 19,1 50,9
4 19,8 53,1 19,2 51,4 19,0 51,0
5 20,0 53,3 19,2 51,6 19,2 51,1

N40P60

1 20,1 53,4 19,7 51,7 19,4 51,5
2 20,4 53,7 20,0 52,1 19,8 51,8
3 20,2 53,5 20,0 51,9 19,7 51,7
4 20,3 53,4 19,9 52,0 19,7 51,6
5 20,5 53,6 20,0 52,1 19,7 51,8

N60P60K60

1 20,6 54,0 20,1 52,1 19,9 51,7
2 20,9 54,3 20,5 52,5 20,3 52,0
3 20,7 53,9 20,2 52,3 20,1 52,0
4 20,8 54,1 20,3 52,3 20,2 51,8
5 20,9 54,2 20,4 52,5 20,3 52,1

НІР095 для діаметру кошику: А – 0,03-0,06; В – 0,04-0,07; С – 0,05-0,08; АВС – 0,17-0,25 
НІР095 для маси 1000 насінин: А – 0,10-0,15; В – 0,12-0,17; С – 0,14-0,20; АВС – 0,43-0,62 

за внесення добрив в дозі N40 50,7-51,2 г; за внесення добрив в дозі N40P60 51,5-
51,8 г та за внесення добрив в дозі N60P60К60 51,7-52,1 г.   

Вміст жиру в насінні соняшнику гібриду Ратник в залежності від дози 
добрив  і  варіанту  застосування   стимуляторів  росту   знаходився  в   межах:  за 
класичної системи обробітку ґрунту 45,0-46,1 %;  за безвідвальної системи 
обробітку ґрунту 45,5-46,5 %;  за мінімальної системи обробітку ґрунту 45,3-
46,4 %.   У   варіантах   з   внесенням  мінеральних добрив відмічене зниження 
вмісту жиру в насінні, в той же час застосування рістстимулюючих препаратів 
призвело до збільшення цього показника. Показники лушпинності, навпаки, 
меншими були за класичної системи основного обробітку ґрунту і в залежності 
від варіанту застосування добрив та препаратів становили 28,0-28,7 %. За 
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безвідвальної та мінімальної систем основного обробітку ґрунту лушпинність 
збільшилась до 28,1-29,0 % (табл. 3).

За середніми трирічними даними по врожайності соняшнику гібриду 
Ратник встановлено, що найбільш сприятливі умови для формування 
продуктивності рослинами соняшнику склалися за класичної системи основного 

Таблиця 3
Вплив застосування добрив та стимуляторів росту на вміст жиру та 

лушпинність насіння соняшнику гібриду Ратник за різних систем основного 
обробітку ґрунту (2016-2018 рр.)

Застосу-
вання 

мінера-
льних 

добрив 
(В)

*
Засто-
суван-

ня 
препа-
ратів 
(С)

Система основного обробітку ґрунту (А)
Класична 

(з оранкою)
Безвідвальна Мінімальна

Вміст 
жиру, 

%

Луш-
пин-
ність, 

%

Вміст 
жиру, 

%

Луш-
пин-
ність, 

%

Вміст 
жиру, 

%

Луш-
пин-
ність, 

%

Без 
добрив 

(контроль)

1 45,8 28,7 46,2 29,0 46,1 29,0
2 46,1 28,6 46,5 28,8 46,3 28,8
3 45,9 28,7 46,3 28,9 46,3 28,8
4 46,0 28,7 46,3 28,9 46,4 29,0
5 46,1 28,6 46,5 28,9 46,4 28,9

N40

1 45,7 28,4 46,3 28,7 46,2 28,8
2 46,0 28,3 46,5 28,6 46,3 28,6
3 45,9 28,3 46,4 28,6 46,3 28,7
4 45,9 28,4 46,4 28,6 46,3 28,6
5 46,1 28,3 46,5 28,5 46,3 28,6

N40P60

1 45,3 28,2 45,7 28,5 45,7 28,6
2 45,6 28,1 46,0 28,3 46,0 28,4
3 45,4 28,1 46,0 28,4 45,9 28,5
4 45,4 28,2 45,7 28,5 45,8 28,5
5 45,6 28,0 45,9 28,2 46,0 28,5

N60P60K60

1 45,0 28,1 45,5 28,4 45,3 28,5
2 45,3 28,0 45,8 28,2 45,6 28,3
3 45,2 28,1 45,7 28,3 45,6 28,3
4 45,1 28,0 45,7 28,3 45,5 28,5
5 45,2 28,0 45,8 28,1 45,7 28,3

НІР095 для вмісту жиру: А – 0,02-0,04; В – 0,03-0,05; С – 0,03-0,05; АВС – 0,15-0,19
НІР095 для лушпинності: А – 0,08-0,11; В – 0,09-0,13; С – 0,10-0,15; АВС – 0,31-0,37 

обробітку ґрунту.  Врожайність  в  залежності  від  дози  добрив  та  варіанту 
застосування препаратів склала 2,62-3,46 т/га (рис.). За відповідних умов 
вирощування соняшнику за безвідвальної системи обробітку ґрунту врожайність   
знизилась   на   0,18-0,39  т/га, а   за мінімальної  – на 0,26-0,51 т/га. 

Найбільший приріст врожайності від застосування мінеральних добрив 
отриманий при внесенні добрив в дозі N60P60K60 за усіх систем основного 
обробітку ґрунту і знаходиться в межах: за класичної – 0,52-0,64 т/га; за 
безвідвальної – 0,40-0,51 т/га;   за  мінімальної – 0,35-0,45 т/га.   Найбільша   
врожайність соняшнику гібриду Ратник – 3,46 і 3,45 т/га отримана при 
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вирощуванні за класичної системи основного обробітку ґрунту, внесенні добрив 
в дозі N60P60K60 під передпосівну культивацію та другого й п’ятого варіантів 
застосування препаратів: 2. Рост-концентрат + Хелатин олійні (6-8 пар справжніх 
листків); 5. 1 обробка: Хелатин фосфор-калій + Хелатин мультімікс + Хелатин 
моно бор (3-4 пар справжніх листків), 2 обробка: Хелатин моно бор (6-8 пар 
справжніх листків). Слід відмітити, що обробка посівів соняшнику 
стимуляторами  росту  за  всіх  варіантів їх застосування призвела до збільшення 
врожайності: за класичної системи основного обробітку ґрунту на 0,13-0,32; за 
безвідвальної – 0,08-0,25 та за мінімальної – 0,09-0,25 т/га. Найбільш ефективним 
за рівних інших умов вирощування виявилось застосування  суміші препаратів 
Рост-концентрат + Хелатин олійні.

класична безвідвальна мінімальна
НІР 095, т/га: система обробітку ґрунту – 0,03-0,05; мінеральні добрива –

0,03-0,06; стимулятори росту – 0,03-0,07; взаємодія – 0,11-0,25

Рис. Урожайність соняшнику гібриду Ратник залежно від 
застосування добрив та стимуляторів росту за різних систем основного 
обробітку ґрунту (1, 2, 3, 4, 5 – варіанти застосування стимуляторів росту)
(2016-2018 рр.)

При аналізі взаємозв’язку між елементами агротехніки, що вивчались, 
елементами продуктивності та врожайністю, були виявлені напрямки та сила 
кореляційних зв’язків. При цьому, показники кількості та ваги насінин з одного 
кошика, діаметру кошику, маси 1000 насінин, лушпинності та вмісту жиру мали 
середній кореляційний зв'язок з системою основного обробітку ґрунту та тісний з  
застосуванням мінеральних добрив, крім маси 1000 насінин де він був середнім 
(r=0,64) (табл. 4). В той же час відмічений слабий зв'язок цих показників з 
застосування рістстимулюючих препаратів.

Кількість насінин з 1 кошика тісно корелювала з показниками ваги 
насіння з одного кошику (r=0,99), діаметру кошику (r=0,88), маси 1000 насінин 
(r=0,84), лушпинності (r=-0,92)  і середньо з вмістом жиру (r=-0,55). Вага насіння 
з одного кошику, в свою чергу, тісно корелювала з показниками діаметру кошику
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(r=0,91), маси 1000 насінин (r=0,92), лушпинності (r=-0,95)  і середньо з вмістом 
жиру (r=-0,64). Діаметр кошику мав тісний зв’язок з масою 1000 насінин (r=0,90), 
лушпинністю (r=-0,96)  і вмістом жиру (r=-0,84), а маса 1000 насінин з 
лушпинністю (r=-0,93) і вмістом жиру (r=-0,78). Лушпинність тісно корелювала з 
вмістом жиру (r=0,77).    

Таблиця 4
Кореляційні зв’язки агроприйомів вирощування та продуктивності 

соняшнику гібриду Ратник (2016-2018 рр.)

Кіль-
кість 

насінин
з 1 

кошика, 
шт. 

Вага 
насіння

з 1 
кошика, 

г

Діаметр 
кошику, 

см

Маса 
1000 

насінин, 
г

Луш-
пин-
ність, 

%

Вміст 
жиру, 

%

Урожай-
ність,
т/га

Система 
основного 
обробітку 

ґрунту

-0,38 -0,49 -0,42 -0,69 0,47 0,38 -0,66

Застосу-
вання 

мінераль-
них добрив

0,74 0,73 0,87 0,64 -0,80 -0,77 0,61

Застосу-
вання 

препаратів
0,23 0,19 0,10 0,07 -0,12 0,15 0,17

Кількість 
насінин

з 1 кошика, 
шт.

- 0,99 0,88 0,84 -0,92 -0,55 0,92

Вага 
насіння

з 1 кошика, 
г

- 0,91 0,92 -0,95 -0,64 0,97

Діаметр 
кошику, см - 0,90 -0,96 -0,84 0,88

Маса 1000 
насінин, г - -0,93 -0,78 0,97

Лушпин-
ність, 

%
- 0,77 -0,93

Вміст 
жиру, 

%
- -0,66

Серед агроприйомів, що вивчались на формування врожаю в більший 
мірі вплинули система основного обробітку ґрунту (r=-0,66) та застосування 
мінеральних добрив (r=0,61) і слабо застосування препаратів (r=0,17). Слід 
відмітити тісний зв'язок врожайності з кількістю насінин (r=0,92) та вагою 
насінин (r=0,97) з одного кошику, діаметром кошику (r=0,88), масою 1000 
насінин (r=0,97), лушпинністю (r=-0,93) та середній з вмістом жиру (r=-0,66).
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Висновки
За результатами проведених досліджень в умовах 2016-2018 років 

встановлений вплив агроприйомів вирощування на формування продуктивності 
соняшнику гібриду Ратник:

- найбільша кількість насінин – 1327-1392 шт. та вага насіння – 71,9-
75,7 г з одного кошика відмічені у варіанті внесення добрив в дозі N60Р60К60 за 
класичної системи основного обробітку ґрунту.  За інших систем та фонів 
живлення спостерігається зниження цих показників;

- діаметр кошику соняшнику гібриду Ратник в залежності від 
застосування добрив та стимуляторів росту становив за класичної системи 
обробітку ґрунту 19,1-20,9 см;  за безвідвальної  18,6-20,5 см та за мінімальної 
18,5-20,3 см. Найбільший діаметр кошику, який дорівнював в залежності від 
варіанту застосування стимуляторів росту 20,6-20,9 см, рослини соняшнику 
гібриду Ратник сформували за класичної системи основного обробітку ґрунту та 
внесення мінеральних добрив в дозі N60P60К60;    

- встановлено збільшення маси 1000 насінин під впливом мінеральних 
добрив та стимуляторів росту за всіх систем основного обробітку ґрунту. 
Найбільшу масу 1000 насінин рослини соняшнику сформували за класичної 
системи обробітку ґрунту. Показники її в залежності від варіанту застосування 
препаратів становили: на контролі (без добрив) 51,4-52,0 г; за внесення добрив в 
дозі N40 52,9-53,3 г; за внесення добрив в дозі N40P60 53,4-53,7 г та за внесення 
добрив в дозі N60P60К60 53,9-54,3 г;   

- вміст жиру в насінні соняшнику гібриду Ратник в залежності від дози 
добрив і варіанту застосування стимуляторів росту знаходився в межах: за 
класичної системи обробітку ґрунту 45,0-46,1 %;  за безвідвальної системи 
обробітку ґрунту 45,5-46,5 %;  за мінімальної системи обробітку ґрунту 45,3-
46,4 %.   У   варіантах   з   внесенням  мінеральних добрив відмічене зниження 
вмісту жиру в насінні, в той же час застосування рістстимулюючих препаратів 
призвело до збільшення цього показника;

- найбільша   врожайність соняшнику гібриду Ратник – 3,46 і 3,45 т/га 
отримана при вирощуванні за класичної системи основного обробітку ґрунту, 
внесенні добрив в дозі N60P60K60 під передпосівну культивацію та другого й 
п’ятого варіантів застосування препаратів: 2. Рост-концентрат + Хелатин олійні 
(6-8 пар справжніх листків); 5. 1 обробка: Хелатин фосфор-калій + Хелатин 
мультімікс + Хелатин моно бор (3-4 пар справжніх листків), 2 обробка: Хелатин 
моно бор (6-8 пар справжніх листків);

- на формування врожаю в більший мірі вплинули система основного 
обробітку ґрунту (r=-0,66) та застосування мінеральних добрив (r=0,61) і слабо 
застосування препаратів (r=0,17).
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РЕАКЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ

С.В. Литошко

Институт масличных культур НААН

В статье представлены результаты трехлетних исследований по 
изучению влияния систем основной обработки почвы и 
дополнительного питания на формирование продуктивности 
подсолнечника гибрида Ратник. Наибольшая урожайность 
подсолнечника гибрида Ратник – 3,46 и 3,45 т/га получена при 
выращивании по классической системе основной обработки почвы, 
внесении удобрений в дозе N60P60K60 под предпосевную культивацию и 
вариантов применения препаратов: Рост-концентрат + Хелатин 
масличные (6-8 пар настоящих листьев); 1 обработка: Хелатин фосфор-
калий + Хелатин мультимикс + Хелатин моно бор (3-4 пары настоящих 
листьев) + 2 обработка: Хелатин моно бор (6-8 пар настоящих листьев). 
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На формирование урожая в большей степени повлияли система 
основной обработки почвы (r=-0,66) и применение минеральных 
удобрений (r=0,61) и слабо применение препаратов (r=0,17).

Ключевые слова: подсолнечник, система основной обработки почвы, доза 
минерального удобрения, ростстимулирующий препарат, элемент 
продуктивности, урожайность.

SUNFLOWER RESPONSE TO ADDITIONAL NUTRITION AT 
DIFFERENT SYSTEMS OF BASIC TREATMENT OF SOIL

S.V. Litoshko

Institute of Oilseed Crops NAAS

Ways of increasing sunflower yield in the modern conditions of the 
agrarian-industrial complex of the country should be based on the complex 
performance of scientifically grounded technological operations.

The purpose of the research was to determine the impact of the 
system of basic tillage, the use of mineral fertilizers and growth promoters 
on the formation of productivity of sunflower hybrid Ratnik.

The studies were conducted in 2016-2018 at the fields of the 
Institute of Oil Crops of the UAAS.

The sowing was carried out at a depth of seed wrapping of 6-7 cm 
with a row spacing of 70 cm with a seeding rate of 50 thousand similar 
seeds per hectare. Basic tillage systems: classic – two-track disc, plowing 
(PN-3-35) to a depth of 22-25 cm; bottomless – two-track disc, endless tillage 
(KLD-3.0) to a depth of 25-27 cm; minimal – two-track discus, cultivation 
(KPS-4,0) to a depth of 10-12 cm.

Mineral fertilizer application options: 1. Control – no fertilizer, 2. N40, 
3. N40P60, 4. N60P60K60. Application options: 1. Control – treatment with water 
(250 l/ha), 2. Rost- concentrate + Oil gelatin (6-8 pairs of true leaves), 3. Forte 
gelatin + Mono boron gelatin (6-8 pairs of true leaves), 4. Mono boron 
chelate + Phosphate-potassium chelate (6-8 pairs of true leaves), 5. 1 
treatment: Phosphate-potassium chelate + Multimix gelatin + Mono boron 
chelate (3-4 pairs of true leaves), 2 treatment: Mono gelatin boron (6-8 pairs 
of true leaves).

The bookmarking of the experiments and the research were carried 
out in accordance with the common methods of field experiments in 
agriculture and crop production.

As a result of the three-year studies, it was found that the 
performance indicators of sunflower varied under the influence of all the 
agricultural practices studied. According to the average three-year 
indicators the highest number of seeds is 1327-1392 pcs. and seed weight of 
71.9-75.7 g per basket are indicated in the N60P60K60 fertilizer application 
under the classical basic tillage system. Other systems and power 
backgrounds are experiencing a decline in these indicators. The 
introduction of mineral fertilizers and the use of growth promoters for all 
systems of basic tillage led to an increase in these indicators relative to 
control.

The diameter of the basket of sunflower hybrid Ratnik, depending 
on the use of fertilizers and growth promoters was 19.1-20.9 cm in the 
classical soil tillage system; 18,6-20,5 cm in diameter and 18,5-20,3 cm in 
minimum. The application of mineral fertilizers helped to increase the 
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diameter of the basket relative to the control. An increase in the diameter of 
the basket under the influence of growth stimulants under all backgrounds 
of mineral nutrition and basic tillage systems was also noted. The largest 
diameter of the basket, which was equal depending on the variant of the use 
of growth stimulants 20.6-20.9 cm, plants of sunflower hybrid Ratnik formed 
under the classical system of basic tillage and fertilizer application in the 
dose N60P60K60.

According to the results of three-year studies, an increase of 1000 
seeds under the influence of mineral fertilizers and growth promoters was 
established for all systems of basic tillage. The largest mass of 1000 seeds 
of sunflower plants was formed by the classical soil tillage system.

The highest yield of sunflower hybrid Ratnik – 3.46 and 3.45 t/ha 
obtained by cultivation under the classical system of basic tillage, 
fertilization at a dose of N60P60K60 for pre-sowing cultivation and the second 
and fifth variants of application of the preparations: 2. Growth concentrate + 
Oil gelatin (6-8 pairs of true leaves); 5. 1 treatment: Phosphate-potassium 
chelate + Multimix gelatin + Mono boron gelatin (3-4 pairs of true leaves), 2 
treatment: Mono boron gelatin (6-8 pairs of true leaves). The highest yield 
increase from the application of mineral fertilizers was obtained when 
fertilizing at a dose of N60P60K60 for all systems of basic tillage and is within: 
for classical – 0.52-0.64 t/ha; for landless – 0.40-0.51 t/ha; at the minimum –
0.35-0.45 t/ha. It should be noted that the cultivation of sunflower crops with 
growth stimulants in all their applications has led to an increase in yield: in 
the classical system of basic tillage by 0.13-0.32; for non-drained – 0.08-0.25 
and for the minimum – 0.09-0.25 t/ha. The most effective under all other 
conditions of cultivation was the use of a mixture of preparations Growth-
concentrate + gelatin oil.

Among the agricultural practices studied for crop formation, the 
system of basic tillage (r = -0.66) and the use of mineral fertilizers (r = 0.61) 
and the weak use of preparations (r = 0.17) were more influenced. It should 
be noted the close relationship of yield with the number of seeds (r = 0.92) 
and the weight of seeds (r = 0.97) from one basket, the diameter of the 
basket (r = 0.88), the mass of 1000 seeds (r = 0.97), husk (r = -0.93) and 
average with fat content (r = -0.66).

Key words: sunflower, system of basic tillage, dose of mineral fertilizer, growth-
stimulating substance, element of productivity, yield.


