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ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
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У статті представлені результати трирічних досліджень по вивченню 
впливу застосування ґрунтового гербіциду та стимуляторів росту за 
різних строків сівби  на формування продуктивності кунжуту сорту 
Гусар. За першого строку сівби показники елементів продуктивності 
становили: кількість коробочок на 1 рослині – 44,4-46,3 шт.; вага насіння 
з 1 рослини – 3,8-4,1 г; кількість насіння з 1 рослини – 1489-1567 шт. За 
другого строку сівби ці показники знизились відповідно до: 33,6-34,7 шт.; 
2,9-3,1 г; 1107-1195 шт. Маса 1000 насінин була практично однаковою по 
всіх досліджуваних факторах і перебувала в межах 2,4-2,7 г. Найбільша 
врожайність – 1,12 т/га та вихід олії – 561 кг/га отримані за першого 
строку сівби на гербіцидному фоні у варіанті з обробкою насіння Rost-
концентратом, двома обробками по вегетації (6-8 листків і бутонізації) 
баковою сумішшю Rost-концентрату і Омексу.

Ключові слова: кунжут, строк сівби, стимулятор росту, елемент продуктивності, 
врожайність.

Вступ
Кунжут – найбільш високоолійна культура. Його насіння містить 50-65 % 

слабовисихаючого жиру (йодне число 103-112), 16-22 % білка, 16,0-17,5 % 
розчинних вуглеводів. Кунжутна (сезамова) олія, отримана холодним 
віджиманням за поживними і смаковими якостями належить до кращих харчових 
олій і прирівнюється до оливкової. Її використовують безпосередньо в їжу, а 
також в кондитерській, консервній промисловості і в медицині Давнє знайомство 
людини з кунжутом зробило його, свого часу найціннішою олійною культурою, 
вирощування якої і сьогодні направлено на отримання олії, яка мала 
вирішальний вплив на життя древніх людей і так високо цінується їх нащадками. 
І сьогодні, попит на кунжутне масло залишається дуже високим, і все завдяки 
унікальному поєднанню корисних речовин, що робить його просто незамінним 
для бажаючих добре виглядати і довго залишатися здоровим. Зараз все більше 
людей дізнається про виняткову користь цієї рослини і прагнуть включити в свій 
щоденний раціон його насіння або масло (Borkovsky et al 1950, Bоrіsonic et al 
1988, Nikitchin 1996).

Для скорочення імпортних поставок насіння кунжуту і виробництва його 
в достатній кількості необхідно розробити агроприйоми, що забезпечують 
оптимальний ріст і розвиток рослин культури в умовах Степу України.

З метою поширення необхідно підвищити адаптивні здібності культури 
до погодних умов вегетаційного періоду, потрібно вирішити проблему 
гарантованого отримання сходів кунжуту. Тому актуальним є вивчення 
ефективності дії різних органо-мінеральних препаратів під час передпосівної 
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підготовки насіння кунжуту і обробки посівів, виявлення оптимального набору 
агротехнічних, біологічних і хімічних прийомів його вирощування.

Метою досліджень було встановлення впливу строків сівби, застосування 
ґрунтового гербіциду та рістстимулюючих препаратів на ріст, розвиток та 
врожайність кунжуту сорту Гусар. 

Матеріал та методи досліджень
Дослідження проводилися в 2012-2014 рр. на полях Інституту олійних 

культур НААН України. 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 кунжуту сорту Гусар проводили на глибину загортання насіння 3-
4 см з шириною міжрядь 70 см на безгербіцидному і гербіцидному фонах 
(внесення ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л / га)), нормою висіву – 800 тис. 
схожих насінин на гектар в два строки: І – при температурі ґрунту на глибині 
загортання насіння 12-14 °С; ІІ – при температурі ґрунту на глибині загортання 
насіння 16-18 °С. Варіанти застосування препаратів: 1 – контроль (без обробки); 
2 – обробка насіння (250 мл/т) + 2 обробки по вегетації (6-8 листків і бутонізації) 
(0,75 л/га) Rost-концентратом; 3 – 2 обробки по вегетації (6-8 листків і 
бутонізації) Омексом (1 л/га); 4 – обробка насіння (250 мл/т) Rost-концентратом 
+ 2 обробки по вегетації (6-8 листків і бутонізації) баковою сумішшю Rost-
концентрату (0,75 л/га) і Омексу (1 л/га).

Дисперсійний аналіз здійснювали в програмі MSTAT-С, розробленої в 
Мічиганському університеті.

Закладку дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до 
загальноприйнятих методик польових дослідів в землеробстві та       
рослинництві (Dospehov 1985).

Результати досліджень та їхнє обговорення
Важливим попереджувальним заходом отримання дружніх сходів 

кунжуту та збільшення їх виживання є оброблення насіння до сівби 
плівкоутворюючими  речовинами з використанням фунгіцидів. Дослідження з 
вивчення впливу інкрустації насіння кунжуту препаратом «Роял фло» (3 л/т) 
проводили в Інституті олійних культур за сівби у три строки: перший – при 
температурі ґрунту на глибині загортання насіння (3-4 см) 8-10°С; другий – 12-
14°С та третій – 16-18°С. З’ясовано, що польова схожість насіння кунжуту дуже 
залежить від погодних умов, а саме температури ґрунту та його вологості в 
посівному шарі. Сівба в перший та другий строки в деякі роки досліджень при 
температурному дефіциті виявилася невиправданою, а посіви при більш ранніх 
строках були зріджені. Приріст урожайності від застосування інкрустації склав 
0,06 т/га (Chehov et al 2012).

З приводу застосування рістстимулюючих препаратів в Інституті олійних 
культур вивчалось питання ефективності застосування Rost-концентрат і 
Агробак плюс у технологіях вирощування соняшнику, сої, льону олійного в 
посушливих умовах Степу України. Встановлено, що застосування препаратів 
Агробак плюс та Ростконцентрат виявилось ефективним при вирощуванні  
зазначених олійних культур. 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 
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Ростконцентрат. Найбільш ефективною при вирощуванні сої виявилась схема за 
якою одночасно з передпосівною культивацією вносили в ґрунт Агробак плюс, 
для сівби використовували насіння, що оброблене Агробаком плюс для насіння 
та здійснювали дві обробки посівів сої баковою сумішшю Агробак плюс та 
Ростконцентрат, що забезпечило приріст врожайності 0,06 т/га. Найбільший 
приріст врожайності льону олійного – 0,19 т/га забезпечила схема: внесення в 
ґрунт Агробак плюс з  обробкою насіння Агробак плюс для насіння та 
обприскуванням посівів у фазу «ялинки» баковою сумішшю Агробак плюс та 
Ростконцентрат (Poliakov et al 2014).

Спостереження за ростом і розвитком рослин кунжуту в період вегетації 
за роки досліджень показали, що регламенти застосування Rost-концентрату і 
Омексу за першого та другого строків сівби по-різному вплинули на його 
польову схожість, густоту стояння і виживання рослин. В середньому за три роки 
за першого строку сівби польова схожість кунжуту становила 47,6-49,3 %, за 
другого – 49,0-50,1%, густота стояння рослин при цьому дорівнювала 381-395 і 
392-401 тис./га відповідно (табл. 1). У той же час, коли показники польової 
схожості змінювалися в основному в залежності від строків сівби, коефіцієнт 
виживання рослин залежав як від строків сівби, так і від застосування препаратів. 

Таблиця 1 
Вплив застосування Rost-концентрату і Омексу на густоту стояння і 

коефіцієнт виживання рослин кунжуту сорту Гусар за різних строків сівби 
на гербіцидному та безгербіцидному фонах (2012-2014 рр.)

Строк 
сівби  (В)

Варіант
застосу-

вання
препарату 

(С)

Польова 
схожість, 

%

Густота 
стояння 

рослин по 
сходах, 
тис./га

Густота 
стояння 
рослин 
перед 

збиранням,
тис./га

Коефіцієнт  
виживання

рослин,
%

Безгербіцидний фон (А)

І

1 47,8 382 334 87,0
2 48,9 391 350 89,1
3 48,2 386 342 88,4
4 48,9 391 351 89,4

ІІ

1 49,5 396 344 87,9
2 50,1 400 353 89,1
3 49,0 392 347 89,5
4 50,1 401 351 88,6

Гербіцидний фон

І

1 48,1 384 333 86,5
2 48,4 387 343 88,4
3 47,6 381 336 88,1
4 49,3 395 356 89,5

ІІ

1 50,0 400 348 87,9
2 49,6 397 351 89,2
3 49,0 392 346 89,4
4 50,0 400 352 89,0

НІР095, А 0,04-0,06 2,7-3,4 2,1-2,8 0,05-0,08

В 0,07-0,08 2,9-3,9 2,7-4,1 0,07-1,00

С 0,03-0,04 2,3-3,0 2,0-2,8 0,03-0,07

АВС 0,09-0,11 4,3-5,1 4,5-4,9 0,08-0,11
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В середньому за 2012-2014 рр. за першого строку сівби його показники 
знаходилися в межах 86,5-89,5 %, за другого – 87,9-89,5 %. Під впливом 
застосування Rost-концентрату і Омексу коефіцієнт виживання рослин 
збільшився на 1,4-3,0 % і на 0,7-1,6 % відповідно. Застосування ґрунтового 
гербіциду не вплинуло на польову схожість та виживання рослин в період 
вегетації.

Середня висота рослин кунжуту сорту Гусар в посівах першого строку 
сівби становила 105,8-114,5 см, в посівах другого строку 95,5-102,2 см. При 
цьому висота рослин на гербіцидному фоні була більшою по відношенню до 
безгербіцидного фону на: 1,3-2,8 см за першого строку сівби та 1,1-1,9 см за 
другого. Збільшення висоти рослин від застосування препаратів дорівнювало: за 
першого строку сівби – 1,9- 6,8 см; за другого – 1,2-5,7 см (табл. 2).

Таблиця 2
Вплив застосування Rost-концентрату і Омексу на висоту рослин і елементи 

продуктивності кунжуту сорту Гусар за різних строків сівби на 
гербіцидному та безгербіцидному фонах (2012-2014 рр.)

Строк 
сівби 
(В)

Варіант
застосу-

вання
препа-

рату (С)

Висота
рослин, 

см

Кількість
коробочок

на 1 
рослині,

шт.

Маса 
насіння з 

1 рослини,
г

Кількість 
насінин на 
1 рослині,

шт.

Маса 
1000  

насінин,
г

Безгербіцидний фон (А)

І

1 105,8 44,9 3,8 1567 2,4
2 108,3 44,4 3,8 1490 2,6
3 110,3 45,5 3,9 1489 2,6
4 111,7 44,8 4,1 1565 2,6

ІІ

1 95,4 34,0 2,9 1179 2,4
2 96,6 33,6 2,9 1107 2,6
3 98,8 34,6 3,0 1152 2,6
4 100,3 34,7 3,0 1175 2,6

Гербіцидний фон

І

1 107,7 45,5 3,8 1494 2,5
2 109,6 45,0 3,9 1533 2,5
3 112,5 46,3 4,1 1563 2,6
4 114,5 45,8 4,0 1499 2,6

ІІ

1 96,5 34,6 2,9 1195 2,4
2 98,5 34,1 3,0 1148 2,6
3 100,2 34,2 3,1 1152 2,7
4 102,2 34,4 3,0 1167 2,6

НІР095, А 0,41-0,80 0,17-0,26 0,06-0,11 17,2-21,8 0,01-0,03

В 1,70-2,13 0,45-0,67 0,19-0,34 26,2-31,4 0,01-0,02

С 0,58-0,91 0,24-0,37 0,07-0,13 18,0-23,1 0,01-0,03

АВС 2,32-2,84 0,73-0,92 0,24-0,39 29,7-34,0 0,02-0,03

Показники елементів продуктивності кунжуту в значній мірі залежали від 
строків сівби. У той же час, не відмічено значного впливу на них застосування 
препаратів, як на гербіцидному, так і на безгербіцидному фонах. Так, за першого 
строку сівби показники становили: кількість коробочок на 1 рослині – 44,4-
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46,3 шт.; вага насіння з 1 рослини – 3,8-4,1 г; кількість насіння з 1 рослини –
1489-1567 шт. За другого строку сівби ці показники знизились відповідно до: 
33,6-34,7 шт.; 2,9-3,1 г; 1107-1195 шт. Маса 1000 насінин була практично 
однаковою по всіх досліджуваних факторах і перебувала в межах 2,4-2,7 г.

За три роки проведення досліджень максимальний рівень врожайності 
0,99-1,09 т/га на безгербіцидному фоні та 1,01-1,12 т/га на гербіцидному фоні 
отримано за першого строку сівби. Сівба в більш пізній строк призвела до 
зниження врожайності відповідно на 0,08-0,10 та 0,08-0,13 т/га (табл. 3). 
Вирощування кунжуту на гербіцидному фоні суттєво не вплинуло на збільшення  
врожайності 0,01-0,03 при НІР 0,03-0,05 т/га.

Таблиця 3 
Вплив застосування Rost-концентрату і Омексу на врожайність кунжуту 
сорту Гусар за різних строків сівби на гербіцидному та безгербіцидному 

фонах (2012-2014 рр.)

Застосуванн
я гербіциду 

(А)

Строк
сівби
(В)

Варіант
застосу-

вання
препа-

рату (С)

Урожай
-ність, 

т/га

Приріст урожайності, т/га

± від 
застосу-

вання 
гербі-
циду

± від 
строку 
сівби

± від 
застосу-

вання 
препарату 

Безгербі-
цидний

фон

І

1 0,99 - - -
2 1,05 - - 0,06
3 1,05 - - 0,06
4 1,09 - - 0,10

ІІ

1 0,91 - -0,08 -
2 0,95 - -0,10 0,04
3 0,97 - -0,08 0,06
4 0,99 - -0,10 0,08

Гербі-
цидний 

фон

І

1 1,01 0,02 - -
2 1,05 0,00 - 0,04
3 1,08 0,03 - 0,07
4 1,12 0,03 - 0,11

ІІ

1 0,92 0,01 -0,09 -
2 0,97 0,02 -0,08 0,05
3 0,98 0,01 -0,10 0,06
4 0,99 0,00 -0,13 0,07

НІР095, т/га А - 0,03-0,05; В - 0,03-0,05; С - 0,05-0,07; АВС - 0,09-0,14

Найбільша врожайність – 1,12 т/га отримана за першого строку сівби на 
гербіцидному фоні у варіанті з обробкою насіння Rost-концентратом, двома 
обробками по вегетації (6-8 листків і бутонізації) баковою сумішшю Rost-
концентрату і Омексу. Приріст врожайності від застосування рістстимулюючих 
препаратів дорівнював: за першого строку сівби – 0,04-0,11 т/га; за другого –
0,04-0,08 т/га.
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Вміст жиру в насінні кунжуту сорти Гусар був більшим за сівби в перший 
строк і в залежності від варіанту застосування препаратів дорівнював 54,7-
55,0 %. За другого строку сівби він знизився до 54,1-54,4 % (табл. 4). 

Таблиця 4 
Вплив застосування Rost-концентрату і Омексу на вміст жиру в насінні та 
вихід олії кунжуту сорту Гусар за різних строків сівби на гербіцидному та 

безгербіцидному фонах (2012-2014 рр.)

Строк
сівби
(В)

Варіант
застосування
препарату (С)

Вміст жиру, 
%

Вихід олії, 
кг/га

Безгербіцидний фон (А)

І

1 54,7 493
2 54,8 524
3 54,8 524
4 54,9 545

ІІ

1 54,1 448
2 54,4 470
3 54,4 480
4 54,3 489

Гербіцидний фон

І

1 54,7 503
2 54,8 524
3 55,0 541
4 55,0 561

ІІ

1 54,2 454
2 54,4 480
3 54,4 485
4 54,4 490

НІР095, % А - 0,02-0,03; В - 0,02-0,03; С - 0,03-0,04; АВС - 0,07-0,09

Не відмічено зміни показників вмісту жиру від вирощування кунжуту на 
безгербіцидному та гербіцидному фонах.  З урахуванням рівня врожайності, 
вихід олії становив: за першого строку сівби 493-561 кг/га, за  другого – 448-
490 кг/га. Найбільшим – 561 кг/га вихід олії був за першого строку сівби у 
варіанті з обробкою насіння Rost-концентратом, двома обробками по вегетації (6-
8 листків і бутонізації) баковою сумішшю Rost-концентрату і Омексу на 
гербіцидному фоні.

Висновки
За результатами проведених трирічних досліджень встановлено:
- польова схожість кунжуту сорту Гусар за першого строку сівби 

становила 47,6-49,3 %, за другого – 49,0-50,1%, густота стояння рослин при 
цьому дорівнювала 381-395 і 392-401 тис./га відповідно. Під впливом 
застосування Rost-концентрату і Омексу коефіцієнт виживання рослин 
збільшився на 1,4-3,0 % і на 0,7-1,6 % відповідно. Застосування ґрунтового 
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гербіциду не вплинуло на польову схожість та виживання рослин в період 
вегетації;

- висота рослин в посівах першого строку сівби становила 105,8-114,5 см, 
в посівах другого строку 95,5-102,2 см. На гербіцидному фоні вона була більшою 
по відношенню до безгербіцидного на: 1,3-2,8 см за першого строку сівби та 1,1-
1,9 см за другого. Збільшення висоти рослин від застосування препаратів 
дорівнювало: за першого строку сівби – 1,9- 6,8 см; за другого – 1,2-5,7 см;

- за першого строку сівби показники становили: кількість коробочок на 
1 рослині – 44,4-46,3 шт.; вага насіння з 1 рослини – 3,8-4,1 г; кількість насіння з 
1 рослини – 1489-1567 шт. За другого строку сівби ці показники знизились 
відповідно до: 33,6-34,7 шт.; 2,9-3,1 г; 1107-1195 шт. Маса 1000 насінин була 
практично однаковою по всіх досліджуваних факторах і перебувала в межах 2,4-
2,7 г;

- найбільша врожайність – 1,12 т/га та вихід олії – 561 кг/га отримані за 
першого строку сівби на гербіцидному фоні у варіанті з обробкою насіння Rost-
концентратом, двома обробками по вегетації (6-8 листків і бутонізації) баковою
сумішшю Rost-концентрату і Омексу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КУНЖУТА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ АГРОПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЗАСУШЛИВЫХ 

УСЛОВИЯХ СТЕПИ УКРАИНЫ

А.И. Поляков, О.В. Никитенко

Институт масличных культур НААН

В статье представлены результаты трехлетних исследований по 
изучению влияния применения почвенного гербицида и стимуляторов 
роста при разных сроках сева на формирование продуктивности 
кунжута сорта Гусар. При первом сроке сева показатели элементов 
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продуктивности составили: количество коробочек на одном растении –
44,4-46,3 шт.; вес семян с одного растения – 3,8-4,1 г; количество семян с 
одного растения – 1489-1567 шт. При втором сроке сева эти показатели 
снизились соответственно до: 33,6-34,7 шт.; 2,9-3,1 г; 1107-1195 шт. Масса 
1000 семян была практически одинаковой по всем исследуемым 
факторам и находилась в пределах 2,4-2,7 г. Наибольшая урожайность –
1,12 т/га и выход масла – 561 кг/га получены при первом сроке сева на 
гербицидном фоне с обработкой семян Rost-концентратом, двумя 
обработками по вегетации (6-8 листьев и бутонизации) баковой смесью  
Rost-концентрата и Омекса.

Ключевые слова: кунжут, срок сева, стимулятор роста, элемент продуктивности, 
урожайность.

FORMATION OF SESAME PRODUCTIVITY UNDER THE 
INFLUENCE OF AGRICULTURAL TECHNIQUES UNDER DRY 

STEPS OF UKRAINE

O.I. Polyakov, O.V. Nikitenko

Institute of Oilseed Crops NAAS

To reduce the import supply of sesame seeds and produce it in 
sufficient quantity, it is necessary to develop agri-receptions that ensure 
optimal growth and development of crops under the conditions of the Steppe 
of Ukraine.

The purpose of the research was to determine the effect of sowing time, 
the use of soil herbicide and antimicrobials on the growth, development and 
yield of sesame seeds of the Husar variety.

Researches were conducted in 2012-2014 at the fields of the Institute of 
Oil Crops of NAAS of Ukraine. Sowing of sesame seeds of Husar variety was 
carried out at a depth of seed wrapping of 3-4 cm with a row spacing of 70 cm 
on non-herbicide and herbicide backgrounds (application of Harnes soil 
herbicide (2.5 l/ha)), seeding rate – 800 thousand similar seeds per hectare. 
terms: I – at soil temperature at the depth of seed wrapping 12-14 °C; II – at 
the soil temperature at the seed wrapping depth of 16-18 °C. Application 
options: 1 – control (without treatment); 2 – treatment of seeds (250 ml/t) + 2 
processing of vegetation (6-8 leaves and budding) (0.75 l/ha) Rost-
concentrate; 3 – 2 treatments for vegetation (6-8 leaves and budding) by 
Omex (1 l/ha); 4 – treatment of seeds (250 ml/t) with Rost-concentrate + 2 
treatments on vegetation (6-8 leaves and budding) with a lateral mixture of 
Rost-concentrate (0.75 l/ha) and Omexa (1 l/ha). 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.

Observations on the growth and development of sesame plants during 
the growing season during the years of research showed that the regulations 
on the use of Rost-concentrate and Omexa in the first and second sowing 
periods have differently affected its field germination, planting density and 
plant survival. On average, for three years, during the first sowing period, the 
field germination of sesame was 47.6-49.3 %, for the second – 49.0-50.1 %, 
the plant standing density was 381-395 and 392-401 thousand/ha 
respectively. At the same time, when field germination rates varied mainly 
depending on the sowing time, the plant survival rate depended on both the 
sowing time and the use of the preparations. On average, for the years 2012-
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2014, its sowing indexes were in the range of 86.5-89.5 % for the first sowing 
period, and 87.9-89.5 % for the second one. Influenced by the use of Rost-
concentrate and Omexa, the plant survival rate increased by 1.4-3.0 % and 
0.7-1.6 %, respectively. The use of soil herbicide did not affect field 
germination and plant survival during the growing season.

The average height of Husar sesame plants in the crops of the first 
sowing period was 105.8-114.5 cm, in the crops of the second row 95.5-
102.2 cm, 1.3-2.8 cm for the first sowing period and 1.1-1.9 cm for the second. 
The increase in plant height from the use of drugs was equal to: for the first
sowing period – 1.9- 6.8 cm; for the other – 1.2-5.7 cm.

Performance indicators of sesame performance were largely dependent 
on sowing time. At the same time, there was no significant effect on their use 
of drugs, both on herbicide and on herbicide backgrounds. Thus, for the first 
sowing period the indicators were: the number of boxes per plant – 44,4-46,3 
pcs; weight of seeds from 1 plant – 3,8-4,1 g; quantity of seeds from 1 plant –
1489-1567 pcs. During the second sowing period, these indicators decreased 
in accordance with: 33.6-34.7 pcs .; 2.9-3.1 g; 1107-1195 pieces The weight of 
1000 seeds was almost the same for all the studied factors and ranged from 
2.4 to 2.7 g.

For three years of research, the maximum yield level of 0.99-1.09 t/ha on 
a non-herbicide background and 1.01-1.12 t/ha on a herbicide background 
was obtained during the first sowing period. Sowing at a later date reduced 
the yield by 0.08-0.10 and 0.08-0.13 t/ha, respectively. The cultivation of 
sesame seeds on the herbicide background did not significantly affect the 
increase in yield of 0.01-0.03 at R&D of 0.03-0.05 t/ha.

The highest yield – 1.12 t/ha obtained during the first sowing period on a 
herbicide background in the variant with seed treatment Rost-concentrate, 
two treatments on vegetation (6-8 leaves and budding) lateral mixture of 
Rost-concentrate and Omexa. The yield increase from the use of growth 
stimulants was equal to: 0.04-0.11 t/ha for the first sowing period; for the 
other – 0.04-0.08 t/ha.

The fat content in the seeds of sesame seeds of the Husar variety was 
higher than sowing in the first term and depending on the variant of the use 
of drugs was equal to 54,7-55,0 %. During the second sowing period it 
decreased to 54.1-54.4 %. There were no changes in the fat content of sesame 
cultivation on non-herbicide and herbicide backgrounds. Taking into account 
the yield level, the yield of oil was 493-561 kg/ha in the first sowing period, 
448-490 kg/ha in the second. The largest – 561 kg/ha was the first sowing in 
the version with seed treatment Rost-concentrate, two treatments for 
vegetation (6-8 leaves and budding) lateral mixture of Rost-concentrate and 
Omeks on herbicide background.

Key words: sesame, sowing term, growth promoter, productivity element, yield.


