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У статті надані основні результати досліджень за 2017-2019 рр. по 
вивченню впливу додаткового мінерального живлення та застосування  
препаратів на продуктивність сортів сафлору. В залежності від фону 
мінерального живлення та варіанту застосування стимуляторів росту 
рівень врожайності сафлору сорту Живчик знаходився в межах 1,46-
1,71 т/га, сорту Добриня 1,55-1,85 т/га. Приріст від застосування 
мінеральних добрив дорівнював: для сорту Живчик 0,11-0,17 т/га, для 
сорту Добриня 0,17-0,22 т/га. В залежності від варіанту застосування 
препаратів  врожайність сафлору зросла на: 0,05-0,12 т/га у сорту 
Живчик та 0,03-0,11 т/га у сорту Добриня. Найбільша врожайність 
сафлору сорту Живчик – 1,71 і 1,70 т/га та сорту Добриня – 1,84 і 1,85 т/га 
отримані на фоні внесення мінеральних добрив в дозі N60P50 під 
основний обробіток ґрунту з застосуванням препаратів Рост-концентрат 
+ Хелатин олійний і Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калій.

Ключові слова: сафлор, сорт, мінеральне добриво, стимулятор росту, елемент 
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Вступ
На сьогодні однією із задач продовольчої безпеки України є 

агротехнологічне забезпечення альтернативних культур до умов ризикованого 
землеробства. Однією з таких культур є сафлор, Carthamus tinctorius L., –
однорічна рослина сімейства айстрових, висотою від 30 до 150 см, часто з 
шипами на гілках і листі. Насіння сафлору містять від 32 до 39 % олії і до 12 % 
білку. За жирно-кислотним складом олія сафлору містить такі жирні кислоти, як 
лінолева – 88,3 %, олеїнова – 7,6 %, пальметинова – 5,5 %, стеаринова – 0,65 %, 
ліноленова – 0,2 %. Сафлор має жорстке лушпиння, що задовольняє кормові 
вимоги для деяких видів птиці. Також сафлор використовується і у медицині та 
парфумерії, через вміст вітамінів А, Е. (Leus et al 2013; Makarenko 2016).

Сафлор є пластичною до екстремальних екотипічних умов культурою. На 
території України вона маловивчена та малопоширена, хоча має високий 
потенціал розповсюдження. Висівається сафлор одночасно з холодостійкими 
ярими культурами або раніше них у лютневі вікна, у наслідок чого може 
використовуватися як страхова культура при пересіві озимих. Він розвиває 
глибоко проникаючий розгалужений стрижневий корінь, завдяки чому добре 
переносіть тривалу посуху і більш пластичний до умов навколишнього 
середовища. Сафлор в зоні можливого вирощування не пошкоджується 
шкідниками та хворобами, невибагливий до ґрунтових умов та агрофону, і може 
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вирощуватися на засолених ґрунтах, проте різко знижує урожайність в вологі 
роки (Adamen et al 2014; Makarenko et al 2013).

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.

Метою досліджень було встановлення залежності показників елементів 
продуктивності та рівня врожайності сортів сафлору від додаткового 
мінерального живлення та застосування стимуляторів росту.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводились у 2017-2019 роках на полях Інституту олійних 

культур НААН. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний, 
середньопотужний малогумусний, з вмістом гумусу в орному шарі 0-30 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 сортів сафлору Живчик і Добриня проводили у першій декаді 
квітня з нормою висіву – 240 тис. схожих насінин на гектар. Система основного 
обробітку ґрунту: класична. Варіанти застосування мінеральних добрив: 
1. Контроль – без добрив; 2. N60P50 під основний обробіток ґрунту; 3. P50 під 
основний обробіток + N60 під передпосівну культивацію. Варіанти застосування 
стимуляторів росту: 1. Контроль – без обробки; 2. Рост-концентрат (1,0 л/га) + 
Хелатин олійний (1,5 л/га); 3. Хелатин Форте (1,0 л/га) + Хелатин моно бор (1,0 
л/га); 4. Хелатин моно бор (1,0 л/га) + Хелатин фосфор-калій (1,0 л/га); 
5. Хелатин фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатин мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатин 
моно бор (0,5 л/га). Обробку рослин здійснювали у фазі 6-10 листків сафлору.

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
Сафлор – культура яка добре реагує на мінеральне живлення. Найкраще 

він відгукується на внесення азотних добрив, менше – на фосфорні та калійні. 
Встановлено, що на південних чорноземах мінеральні добрива вносяться в дозі 
N30-45P40-60K15-45, на темно-каштанових - в дозі N45-60 Р30-45 (Vasiliev et al 2004). Як 
зазначає у своїх роботах П.Р. Шотт, застосування азотних добрив в дозі N60

дозволяє підвищити врожайність насіння сафлору красильного до 2,0-2,2 т/га. 
(Chott 2002).   

За результатами досліджень Інституту сільського господарства Криму 
найвища врожайність сафлору красильного була отримана при внесенні під 
передпосівну культивацію N30P15. Подальше збільшення доз добрив не вплинуло 
на підвищення врожайності (Popov 2017).  

У посушливих умовах ефективність добрив проявляється тільки в 
сприятливі роки, а в більшості років, як правило, не спостерігається (Yeremenko
2018).

Дослідженнями, виконаними в умовах Лісостепу західного вивчався 
вплив строків застосування регуляторів росту: Агроемістим-екстра, Івін і 
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Вермистим Д на показники продуктивності, урожайність і якість насіння сафлору 
красильного. Щодо строків застосування препаратів, значно ефективнішим було 
обприскування рослин, що вегетують у фазі розетки листків, на кращих 
варіантах прибавки сягали 17,0-20,8 % або 0,33-0,34 т/га. Краще себе проявили 
регулятори росту: Агроемістим-екстра та Івін. Максимальну прибавку 
урожайності 0,38 т/га (22,4 %) отримано у варіанті з обприскуванням посівів 
регулятором росту Агроемістим-екстра (Khomina et al 2013).

В результаті проведених нами досліджень встановлений вплив 
додаткового мінерального живлення та застосування мікробіологічних 
препаратів на висоту рослин, показники елементів продуктивності й врожайність 
сафлору сортів Живчик і Добриня.

Під впливом мінеральних добрив та регуляторів росту показники висоти 
рослин сорту Живчик зростали від 83,0 до 88,5 см та сорту Добриня від 72,9 до 
78,2 см. Найбільшою висота рослин сафлору сорту Живчик 88,5 см відмічена на 
фоні внесення добрив N60P50 під основний обробіток ґрунту з застосуванням 
препаратів Рост-концентрат + Хелатин олійні. Найбільші значення висоти рослин 
сафлору сорту Добриня – 78,1 і 78,2 см відмічені у варіантах із внесенням 
мінеральних добрив P50 під основний обробіток ґрунту + N60 під передпосівну 
культивацію і застосуванні стимуляторів росту Рост-концентрат + Хелатин 
олійний та Хелатин Форте + Хелатин моно бор (табл. 1).  

В результаті дисперсійного аналізу встановлено, що вплив фактору А 
(сорт) дорівнював 83,02 %, фактору В (застосування мінеральних добрив) –
4,64 %, фактору С (застосування стимуляторів росту) – 0,60 %. Найменша 
істотна різниця при цьому для головних факторів становила 4,2-6,6 см. 

Показники елементів продуктивності сафлору змінювались під впливом 
усіх агроприйомів, що вивчались. Кількість кошиків на одній рослині 
знаходилась в межах: для сорту Живчик 10,3-10,9 шт., для сорту Добриня 9,5-
9,9 шт. Під впливом мінеральних добрив та стимуляторів росту їх кількість 
зросла відповідно на: для сорту Живчик 0,1-0,4 та 0,1-0,4, для сорту Добриня 0,1-
0,3 та 0,1-0,3 шт. Згідно розрахованого критерію Фішера на кількість кошиків на 
рослині (9,5-10,9 шт.)  всі фактори, окрім сорту, не впливають.

Показники кількості кошиків та насінин на одній рослині як для сорту 
Живчик, так і для сорту Добриня більшими були  на фоні додаткового живлення. 
У варіантах з застосуванням мінеральних добрив по відношенню до контролю 
кількість кошиків та насінин на одній рослині зросла на 0,1-0,3 та 4,1-12,9 шт. у 
сорту Живчик та на 0,1-0,3 та 7,9-12,6 шт. у сорту Добриня. Під впливом 
застосування стимуляторів росту кількість кошиків та насінин на  одній рослині 
зросла на 0,1-0,4 та 1,9-10,5 шт. у сорту Живчик і на 0,1-0,3 та 0,2-4,7 шт. у сорту 
Добриня. Виявлено, що на показник кількості насінин на рослині (163,7-201,5 г) 
більший вплив надає сорт (74,91 %) і застосування мінеральних добрив 
(12,59 %).  

Показники ваги насіння з однієї рослини та маси 1000 насінин 
збільшувались в залежності як від застосування мінеральних добрив, так і 
стимуляторів росту. Під впливом мінеральних добрив  вони зросли на: 0,47-0,82 
та 1,4-1,9 г у сорту Живчик; 0,73-0,95 та 2,0-2,4 г у сорту Добриня. Під впливом 
стимуляторів росту ці показники збільшились на 0,12-0,61 та 0,8-1,3 г у сорту 
Живчик, 0,13-0,46 та 1,2-1,8 г у сорту Добриня. Найбільша маса 1000 насінин –
39,8 г у сорту Живчик та 49,5 г у сорту Добриня отримані на фоні внесення 
добрив N60P50 під основний обробіток ґрунту з застосуванням препаратів Рост-
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концентрат + Хелатин олійні. Згідно статистичної обробки даних маси 1000 
насінин вплив фактору А (сорт) становить 81,45 %, фактору В (застосування 
мінеральних добрив) – 1,52 %, фактору С (застосування стимуляторів росту) –

Таблиця 1
Вплив застосування мінеральних добрив та стимуляторів росту на висоту та 

елементи продуктивності сортів сафлору (2017-2019 рр.)

Сорт (А)
Застосування 
мінеральних 
добрив (В)

*Застосу-
вання стиму-

ляторів 
росту (С)

Висота 
рослин, 

см

Кількість 
кошиків

на рослині, 
шт

Кількість 
насінин на
рослині,

шт.

Вага 
насіння з 
рослини,

г

Маса 
1000 

насінин,
г

Живчик

Без добрив 
(контроль)

1 83,0 10,3 184,7 6,76 36,8
2 84,8 10,6 195,2 7,37 38,0
3 84,1 10,5 192,1 7,18 37,6
4 84,4 10,7 192,9 7,29 38,0
5 83,5 10,6 191,8 7,21 37,8

N60P50 –
основна

1 86,7 10,6 197,6 7,58 38,6
2 88,5 10,6 200,0 7,92 39,8
3 87,5 10,6 196,4 7,70 39,5
4 87,8 10,7 201,5 7,92 39,5
5 87,9 10,7 197,3 7,74 39,5

P50 – основна 
N60 – при сівбі

1 86,3 10,7 197,4 7,51 38,3
2 87,8 10,8 199,3 7,84 39,6
3 87,3 10,8 200,0 7,79 39,2
4 87,0 10,9 199,8 7,84 39,4
5 87,0 10,7 199,7 7,82 39,4

Добриня

Без добрив 
(контроль)

1 72,9 9,5 164,1 7,36 45,4
2 74,4 9,5 166,3 7,77 47,2
3 74,1 9,6 163,7 7,58 46,8
4 74,3 9,7 167,8 7,81 47,1
5 73,8 9,7 164,9 7,63 46,8

N60P50 –
основна

1 75,7 9,6 175,3 8,28 47,8
2 77,5 9,8 176,9 8,65 49,5
3 77,0 9,6 175,6 8,53 49,2
4 77,0 9,9 180,0 8,74 49,1
5 76,4 9,7 177,2 8,58 49,1

P50 – основна 
N60 – при сівбі

1 76,1 9,7 175,5 8,27 47,8
2 78,1 9,6 175,5 8,56 49,3
3 78,2 9,6 173,5 8,40 49,0
4 77,1 9,8 175,7 8,54 49,2
5 77,7 9,7 177,5 8,57 49,0

НІР05 A 4,2 0,2 20,6 0,05 3,9
B 5,2 0,2 25,3 0,06 4,8
C 6,6 0,3 32,6 0,08 6,2

ABC 16,3 0,7 79,9 0,19 15,3
Частка впливу A 83,02 60,36 74,91 25,97 81,45

B 4,64 1,74 12,59 43,60 1,52
C 0,60 2,20 1,80 6,97 0,41

ABC 0,04 1,05 0,49 0,69 0,00

1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 
фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)
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0,41 %. Найбільше на показники ваги насіння з однієї рослини вплинуло 
застосування мінеральних добрив (43,60 %).   

Для порівняння даних таблиці 1 побудуємо графік зміни висоти рослин за 
варіантами досліду за роках. З рисунку 1 видно, що характер зміни висоти 
рослин за варіантами є однаковий для всіх років проведення досліду. Це 
підтверджується розрахованим коефіцієнтом кореляції, який складає 0,96. Однак 
висота рослин у 2018 році була меншою в середньому на 17 % за середню висоту 
рослин у 2017 і 2019 роках. 

1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) +
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 

фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)

Рис. 1. Висота рослин сортів сафлору по роках

З рисунків 2-4 видно, що характер зміни елементів продуктивності 
сафлору за варіантами також є однаковий для всіх років проведення досліду. Це 
підтверджується розрахованими коефіцієнтами кореляції, які складають 0,92-
0,97. Однак, щодо маси 1000 насінин у 2017 році, то вона була більшою в 
середньому на 11 % за середню масу 1000 насінин у 2018 і 2019 роках. Більша 
кількість кошиків на рослині спостерігалася в 2019 р., що на 19,7 % більше ніж у 
2017-2018 рр.

1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 

фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)

Рис. 2. Зміна кількості кошиків на рослині за варіантами досліду по 
роках
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В залежності від фону мінерального живлення та варіанту застосування 
стимуляторів росту рівень врожайності сафлору сорту Живчик знаходився в 
межах 1,46-1,71 т/га, сорту Добриня 1,55-1,85 т/га. Приріст від застосування 
мінеральних добрив дорівнював: для сорту Живчик 0,11-0,17 т/га, для сорту 
Добриня 0,17-0,22 т/га (табл. 2). В залежності від варіанту застосування 
препаратів  врожайність сафлору зросла на: 0,05-0,12 т/га у сорту Живчик та 

1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 

фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)

Рис. 3. Зміна ваги насіння з рослини за варіантами досліду по роках

1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 

фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)

Рис. 4. Зміна маси 1000 насінин за варіантами досліду по роках

0,03-0,11 т/га у сорту Добриня. Найбільша врожайність сафлору сорту Живчик –
1,71 і 1,70 т/га та сорту Добриня – 1,84 і 1,85 т/га отримані на фоні внесення 
мінеральних добрив в дозі N60P50 під основний обробіток ґрунту з застосуванням 
препаратів Рост-концентрат + Хелатин олійний і Хелатин моно бор + Хелатин 
фосфор-калій. Згідно статистичної обробки на врожайність найбільший вплив 
чинить застосування мінеральних добрив (B) – 51,71 %. 
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Таблиця 2
Вплив застосування мінеральних добрив та стимуляторів росту на 

урожайність сортів сафлору (2017-2019 рр.)

Сорт (А)
Застосування 
мінеральних 
добрив (В)

*Застосу-
вання стиму-

ляторів 
росту (С)

Урожайність, т/га
Приріст 

урожайності,  ± т/га

2017 2018 2019 Сер.
від 

добрив
від 

стим.

Живчик 

Без добрив 
(контроль)

1 1,44 1,64 1,31 1,46 - -
2 1,57 1,76 1,42 1,58 - 0,12
3 1,55 1,72 1,39 1,55 - 0,09
4 1,57 1,74 1,44 1,58 - 0,12
5 1,54 1,74 1,40 1,56 - 0,10

N60P50 –
основна

1 1,63 1,80 1,46 1,63 0,17 -
2 1,72 1,88 1,53 1,71 0,13 0,08
3 1,67 1,86 1,50 1,68 0,12 0,05
4 1,69 1,86 1,54 1,70 0,11 0,07
5 1,67 1,84 1,52 1,68 0,12 0,05

P50 – основна 
N60 – при сівбі

1 1,60 1,76 1,49 1,62 0,15 -
2 1,68 1,85 1,54 1,69 0,11 0,07
3 1,65 1,83 1,54 1,67 0,12 0,06
4 1,67 1,84 1,57 1,69 0,11 0,08
5 1,66 1,86 1,53 1,68 0,12 0,07

Добри-
ня

Без добрив 
(контроль)

1 1,49 1,75 1,41 1,55 - -
2 1,60 1,85 1,49 1,65 - 0,10
3 1,58 1,81 1,46 1,62 - 0,07
4 1,60 1,86 1,51 1,66 - 0,11
5 1,57 1,83 1,46 1,62 - 0,07

N60P50 –
основна

1 1,71 2,03 1,56 1,77 0,22 -
2 1,79 2,10 1,62 1,84 0,19 0,07
3 1,78 2,07 1,60 1,82 0,20 0,05
4 1,79 2,12 1,63 1,85 0,19 0,08
5 1,76 2,09 1,61 1,82 0,20 0,05

P50 – основна 
N60 – при сівбі

1 1,70 1,98 1,58 1,75 0,20 -
2 1,78 2,04 1,62 1,81 0,17 0,06
3 1,76 2,00 1,60 1,79 0,17 0,03
4 1,77 2,06 1,65 1,83 0,17 0,07
5 1,74 2,05 1,62 1,80 0,18 0,05

НІР05 A 0,005 0,02 0,02
B 0,006 0,03 0,02
C 0,008 0,03 0,02

ABC 0,020 0,08 0,06
Частка впливу A 14,63 38,83 18,41

B 61,49 35,19 45,13
C 11,97 5,21 9,32

ABC 0,21 0,08 0,16
1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 
фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)
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1 – без обробітку; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатін олійний (1,5 л/га); 3 – Хелатін Форте (1,0 л/га) + 
Хелатін моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатін моно бор (1,0 л/га) + Хелатін фосфор-калій (1,0 л/га); 5 – Хелатін 
фосфор-калій (0,5 л/га) + Хелатін мультимікс  (0,5 л/га) + Хелатін моно бор (0,5 л/га)

Рис. 5. Зміна урожайності за варіантами досліду по роках

З рисунку 5 видно, що характер зміни урожайності сафлору за варіантами 
є однаковий для всіх років проведення досліду. Це підтверджується 
розрахованими коефіцієнтами кореляції, які складають 0,96-0,98. 

Висновки
За результатами проведених досліджень встановлений вплив 

агроприйомів вирощування на продуктивність сафлору сортів Живчик і Добриня:
- в залежності від фону мінерального живлення та варіанту застосування 

стимуляторів росту рівень врожайності сафлору сорту Живчик знаходився в 
межах 1,46-1,71 т/га, сорту Добриня 1,55-1,85 т/га. 

- приріст від застосування мінеральних добрив дорівнював: для сорту 
Живчик 0,11-0,17 т/га, для сорту Добриня 0,17-0,22 т/га. В залежності від 
варіанту застосування препаратів  врожайність сафлору зросла на: 0,05-0,12 т/га 
у сорту Живчик та 0,03-0,11 т/га у сорту Добриня. 

- найбільша врожайність сафлору сорту Живчик – 1,71 і 1,70 т/га та сорту 
Добриня – 1,84 і 1,85 т/га отримані на фоні внесення мінеральних добрив в дозі
N60P50 під основний обробіток ґрунту з застосуванням препаратів Рост-
концентрат + Хелатин олійний і Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калій.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
САФЛОРА ПОД ВЛИЯНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОВ 
РОСТА

А.И. Поляков, О.Ю. Алиева

Институт масличных культур НААН

В статье представлены основные результаты исследований за 2017-
2019 гг. по изучению влияния дополнительного минерального питания 
и применения препаратов на продуктивность сортов сафлора. В 
зависимости от фона минерального питания и варианта применения 
стимуляторов роста уровень урожайности сафлора сорта Живчик 
находился в пределах 1,46-1,71 т/га, сорта Добрыня 1,55-1,85 т/га.
Прибавка от применения минеральных удобрений составила: для сорта 
Живчик 0,11-0,17 т/га, для сорта Добрыня 0,17-0,22 т/га. В зависимости 
от варианта применения препаратов урожайность сафлора выросла на: 
0,05-0,12 т/га у сорта Живчик и 0,03-0,11 т/га у сорта Добрыня. 
Наибольшая урожайность сафлора сорта Живчик – 1,71 и 1,70 т/га и 
сорта Добрыня – 1,84 и 1,85 т/га получены на фоне внесения 
минеральных удобрений в дозе N60P50 под основную обработку почвы с 
применением препаратов Рост-концентрат + Хелатин масличный и 
Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калий.

Ключевые слова: сафлор, сорт, минеральное удобрение, стимулятор роста, 
элемент продуктивности, урожайность.
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FEATURES OF THE FORMATION OF SAFLOR PRODUCTIVITY 
UNDER THE INFLUENCE OF ADDITIONAL MINERAL NUTRITION 

AND APPLICATION OF GROWTH STIMULATES

O.I. Polyakov, O.Yu. Alievа

Institute of Oilseed Crops NAAS

Investigation of the influence of elements of cultivation technology, 
such as: sowing time, seeding rates, mineral nutrition, the use of growth 
regulators and varietal features on productivity of crops and quality of 
safflower seeds, in specific soil and climatic conditions are relevant.

The purpose of the research was to determine the dependence of 
performance elements and the yield level of safflower varieties on additional 
mineral nutrition and the use of microbiological preparations.

The research was conducted in 2017-2019 at the fields of the 
Institute of Oil Crops of the NAAS. Soil of the test site – ordinary black soil, 
medium-sized low humus, with humus content in the arable layer 0-30 cm –
3,5 %, available nitrogen – 7,2-8,5, mobile phosphorus – 9,6-10,3, 
exchangeable potassium – 15,2-16,9 mg/100 g of soil, pH of soil solution 6,5-
7,0.

The sowing of the varieties of safflower Zhivchyk and Dobrynya was 
carried out in the first decade of April with a seeding rate of 240 thousand 
similar seeds per hectare. Basic tillage system: classic. Options for 
application of mineral fertilizers: 1. Control – without fertilizers; 2. N60P50 for 
basic tillage; 3. P50 under basic tillage + N60 under pre-sowing cultivation. 
Options for the use of growth stimulants: 1. Control – without treatment; 2. 
Growth concentrate (1.0 l/ha) + Chelatin oil (1.5 l/ha); 3. Chelatin Forte (1.0 
l/ha) + Helatin mono boron (1.0 l/ha); 4. Chelatin mono boron (1.0 l/ha) + 
Phosphate-potassium chelate (1.0 l/ha); 5. Chelatin phosphorus-potassium 
(0.5 l/ha) + Chelatin multimix (0.5 l/ha) + Chelatin mono boron (0.5 l/ha). The 
treatment of plants was carried out in phase 6-10 safflower leaves.

As a result of the conducted researches the influence of additional 
mineral nutrition and application of microbiological preparations on the 
height of plants, indicators of productivity elements and yield of safflower 
varieties Zhivchyk and Dobrynya were established.

Under the influence of fertilizers and growth regulators, the plant 
height indexes of Zhivchyk varieties increased from 83.0 to 88.5 cm and the 
Dobrynya varieties from 72.9 to 78.2 cm. N60P50 under basic tillage with the 
use of Growth Concentrate + Chelatin Oil preparations. The highest values 
of plant height of safflower of the variety Dobrynya – 78.1 and 78.2 cm are 
indicated in the variants with the introduction of mineral fertilizers P50 under 
basic tillage + N60 under pre-sowing cultivation and the use of growth 
stimulants .

Performance indicators of safflower varied under the influence of all 
the agricultural practices studied. The number of baskets on one plant was 
in the range: for the variety Zhivchyk 10.3-10.9 pcs, for the variety Dobrynya 
9.5-9.9 pcs. Under the influence of mineral fertilizers and growth promoters, 
their number increased, respectively, for: Zhivchyk 0.1-0.4 and 0.1-0.4, for 
Dobrynia 0.1-0.3 and 0.1-0.3 piece

Indicators of the number of baskets and seeds per plant for both 
Zhivchyk and Dobrynya varieties were higher against the background of 
additional nutrition. In the variants with application of mineral fertilizers in 
relation to the control the number of baskets and seeds per plant increased 
by 0.1-0.3 and 4.1-12.9 pcs. in the variety Zhivchyk and 0.1-0.3 and 7.9-12.6 
pcs. in the variety Dobrynya. Under the influence of growth stimulants, the 
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number of baskets and seeds per plant increased by 0.1-0.4 and 1.9-10.5 
pcs. in the variety Zhivchyk and by 0.1-0.3 and 0.2-4.7 pcs. in the variety 
Dobrynya.

Indicators of seed weight per plant and weight of 1000 seeds 
increased depending on the use of mineral fertilizers and growth promoters. 
Under the influence of mineral fertilizers, they increased by: 0.47-0.82 and 
1.4-1.9 g in the Zhivchyk variety; 0.73-0.95 and 2.0-2.4 g in the Dobrynia 
variety. Under the influence of growth promoters, these indicators increased 
by 0.12-0.61 and 0.8-1.3 g in the Zhivchyk variety, 0.13-0.46 and 1.2-1.8 g in 
the Dobrynya variety. The highest weight of 1000 seeds is 39.8 g in the 
Zhivchyk variety and 49.5 g in the Dobrynya variety obtained on the 
background of fertilizer application N60P50 under the main cultivation of the 
soil with the use of Growth Concentrate + Chelatin oil.

Depending on the mineral nutrition background and the use of 
growth stimulants, the level of yield of safflower of the Zhivchyk variety was 
in the range of 1.46-1.71 t/ha, of the Dobrynya variety 1.55-1.85 t/ha. The 
increase from the application of mineral fertilizers was equal to: for the 
Zhivchyk variety 0.11-0.17 t/ha, for the Dobrynia variety 0.17-0.22 t/ha. 
Depending on the variant of application of the preparations, the yield of 
safflower increased by: 0.05-0.12 t/ha in the Zhivchyk variety and 0.03-
0.11 t/ha in the Dobrynya variety. The highest yield of safflower of the 
Zhivchyk variety – 1.71 and 1.70 t/ha and the variety Dobrynya – 1.84 and 
1.85 t/ha were obtained on the background of application of mineral 
fertilizers at a dose of N60P50 for the main cultivation of soil with the use of 
Growth Concentrate + Oil chelate and Mono boron chelate + Phosphorus-
potassium chelate.

Key words: safflower, variety, mineral fertilizer, growth stimulator, productivity 
element, productivity.


