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У статті надані результати досліджень за 2017-2019 рр. по вивченню 
впливу різних систем догляду і застосування ґрунтового гербіциду на 
урожайність сортів сафлору та економічні і біоенергетичні показники їх 
вирощування. В залежності від прийомів догляду за посівами рівень 
врожайності сафлору сорту Живчик знаходився в межах: на фоні без 
гербіциду 1,08-1,35 т/га, на гербіцидному фоні 1,24-1,54 т/га та сорту 
Добриня: на фоні без гербіциду 1,16-1,40 т/га, на гербіцидному фоні 
1,34-1,64 т/га. Найбільша врожайність сафлору сорту Живчик – 1,54 та 
сорту Добриня – 1,64 т/га отримана при вирощуванні на фоні внесення 
ґрунтового гербіциду з проведенням післясходового боронування та 
міжрядного обробітку. Більший прибуток для сорту Живчик (17262-
22147 грн/га) та для сорту Добриня (18783-23836 грн/га) отримано на 
фоні внесення ґрунтового гербіциду. Вихід валової енергії в залежності 
від агроприйомів вирощування становив: для сорту Живчик 24408-
34804 та для сорту Добриня 26216-37064 МДж/га. Найвищий вихід енергії 
у обох сортів отриманий на фоні внесення ґрунтового гербіциду з 
проведенням боронування і міжрядного обробітку. Більшими показники 
енергетичного коефіцієнту, як у сорту Живчик (2,9-3,3), так і у сорту 
Добриня (3,1-3,5), були при вирощуванні їх на безгербіцидному фоні. У 
варіантах з проведенням прийомів догляду за посівами на обох фонах 
енергетичний коефіцієнт також зростав.  

 
Ключові слова: сафлор, сорт, гербіцид, система догляду, урожайність, 

економічний показник, біоенергетична ефективність. 

 

Вступ. Особливий інтерес сафлор представляє для України з її 

різкоконтинентальним кліматом і жарким посушливим літом. Це рослина 

невибаглива, витримує різкі коливання температури і добре переносить як 

ранкові заморозки навесні, так і літню спеку. Невимогливий сафлор і до ґрунтів. 

Рослина стійка проти бур'янів, не гине навіть в умовах сильної засміченості 

(Adamen et al 2014; Makarenko et al 2013).  

Розширення обсягів виробництва сафлору – дуже приваблива річ. По-

перше, пропонується використання в першу чергу площ, які у південній частині 

України на теперішній час не забезпечують економічно вигідне та стабільне 

вирощування соняшнику. Це приморська частина Херсонської, Миколаївської, 

Одеської, Запорізької областей, місця, де є засолені та осолонцьовані ґрунти, 

посушливі умови та ін. На теперішній час площі солонцюватих ґрунтів вже 

складають близько 4 млн. га, з яких 2,7 млн. га – рілля. Близько половини з них 
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придатні для вирощування сафлору, оскільки знаходяться у південних областях. 

Площі засолених ґрунтів в Україні щорічно збільшуються. Це в першу чергу 

землі під зрошенням та на березі водойм, для їх рекультивування і подовження 

використання підходить саме культура сафлору. Тому вирощування сафлору на 

площі до 1 млн. га не буде мати негативного впливу на обсяги виробництва 

інших культур. Навіть якщо розраховувати на сівозміну та інші обставини, на 

Україні площі сафлору повинні становити не менше 100 тис. га. Це забезпечить 

додатково 100 тис. т олійної сировини (Shevchenko et al 2017).  

У підвищенні врожайності та покращенні якості продукції сафлору 

первинне значення належить агротехнічним вимогам щодо вирощування, які 

базуються на біологічних та фізіологічних особливостях культури (Yermakov et 

al 2013).  

Загальновизнаним науковим методом оцінки виробництва рослинницької 

продукції в умовах інфляції є аналіз економічної та біоенергетичної 

ефективностей. Біоенергетична оцінка дозволяє порівняти ефективність різних 

технологій в рослинництві з точки зору витрат енергії і виявити шляхи її 

економії. 

Метою досліджень було визначення економічної та біоенергетичної 

ефективності вирощування сортів сафлору в залежності від догляду за посівами 

на безгербіцидному та гербіцидному фонах. 

Матеріали і 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 та Добриня проводили у першій декаді 

квітня з нормою висіву – 240 тис. схожих насінин на гектар, які висівали на 

безгербіцидному (контроль) та гербіцидному (Харнес 3л/га)  фонах. Система 

основного обробітку ґрунту: класична. Варіанти системи догляду за посівами: 1 

– без догляду (контроль); 2 – боронування до і після сходів; 3 – 2 міжрядних 

обробітки; 4 – післясходове боронування і міжрядний обробіток. 

Повторність у досліді триразова. Розміщення ділянок – послідовне.  

Закладку дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до 

загальноприйнятих методик польових дослідів в землеробстві та рослинництві 

(Dospekhov 1985). 

Економічну оцінку вирощування сортів сафлору за різними системами 

догляду із застосуванням гербіцидів проводили з використанням 

загальноприйнятих методик (Pivovar et al 2010) відповідно до ДСТУ 4397 і  

ГСТУ 3-37-4-94. В процесі економічної оцінки визначалися загальні затрати на 

вирощування, вартість і собівартість отриманої продукції, отриманий прибуток і 

рентабельність. 

Оцінка біоенергетичної ефективності технології вирощування сафлору 

включала аналіз структури витрат сукупної енергії на 1 га та 1 ц продукції за 

статтями витрат (Aksonov et al 2001). 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Економічна ефективність 

будь-якого прийому технології вирощування сільськогосподарської культури 

оцінюється за його впливом на поліпшення кінцевих показників 

сільськогосподарського виробництва, головним з яких є приріст прибутку за 
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рахунок підвищення врожайності, поліпшення якості продукції, зменшення 

виробничих і трудових витрат, зниження собівартості виробництва продукції. 

За даними Афанасьєвої Ю.В. економічна ефективність застосування 

препарату Хармоні з дозою внесення 6 г/га на посівах сафлору фарбувального в 

умовах Московської області більш висока, з рівнем рентабельності 98,1 %, в 

порівнянні з безгербіцидним вирощуванням (Afanasyeva 2017). 

А в умовах сухостепової зони Саратовського Заволжжя найвищі 

показники біоенергетичної та економічної ефективності забезпечило поєднання 

широкорядного способу сівби при міжряддях 45 см з нормою висіву 250 тис. сх. 

насінин на 1 га. При врожайності сафлору в 1,32 т/га на даному варіанті 

відзначається максимальне збільшення енергії – 36,79 ГДж/га; найвищий 

коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) – 3,23; найвищий рівень 

рентабельності – 142% (Mazhayev 2014). 

Аналіз результатів проведених нами трирічних досліджень показав, що 

застосування агроприйомів по догляду за посівами позитивно вплинув на рівень 

врожайності сафлору. 

В залежності від прийомів догляду за посівами рівень врожайності 

сафлору сорту Живчик знаходився в межах: на фоні без гербіциду 1,08-1,35 т/га, 

на гербіцидному фоні 1,24-1,34 т/га та сорту Добриня: на фоні без гербіциду 

1,16-1,40 т/га, на гербіцидному фоні 1,34-1,64 т/га (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив застосування гербіциду на урожайність сортів сафлору за різних 

систем догляду (2017-2019 рр.) 

С
о

р
т 

(А
) 

Застосування 

гербіциду (В) 

Д
о

гл
я
д

 (
С

) 

*
 

Урожайність, т/га 
Приріст урожайності, 

± т/га 

2017 2018 2019 Середня 
від 

гербіциду 

від 

догляду 

Ж
и

в
ч

и
к
 

Без 

гербіциду 

1 1,07 1,21 0,97 1,08 - - 

2 1,21 1,45 1,13 1,26 - 0,18 

3 1,27 1,50 1,20 1,32 - 0,24 

4 1,29 1,54 1,22 1,35 - 0,27 

З 

гербіцидом 

1 1,24 1,43 1,06 1,24 0,16 - 

2 1,36 1,60 1,23 1,40 0,13 0,15 

3 1,47 1,68 1,33 1,49 0,17 0,25 

4 1,52 1,76 1,34 1,54 0,19 0,30 

Д
о

б
р

и
н

я
 

Без 

гербіциду 

1 1,11 1,34 1,04 1,16 - - 

2 1,23 1,53 1,18 1,31 - 0,15 

3 1,32 1,58 1,25 1,38 - 0,22 

4 1,30 1,61 1,29 1,40 - 0,24 

З 

гербіцидом 

1 1,32 1,50 1,19 1,34 0,17 - 

2 1,41 1,69 1,36 1,49 0,17 0,15 

3 1,54 1,80 1,43 1,59 0,21 0,25 

4 1,57 1,89 1,46 1,64 0,24 0,30 

НІР05 А 0,017 0,012 0,026 

 
В 0,017 0,012 0,026 

С 0,024 0,017 0,037 

АВС 0,048 0,034 0,073 

* 1 – без догляду (контроль); 2 – боронування до і після; 3 – 2 міжрядних обробітки;  

4 – боронування і міжрядний обробіток 
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Приріст від застосування ґрунтового гербіциду дорівнював: для сорту 

Живчик 0,09-0,13 т/га, для сорту Добриня 0,15-0,18 т/га. В залежності від 

варіанту догляду за посівами врожайність сафлору зросла на: 0,15-0,30 т/га. 

Найбільша врожайність сафлору сорту Живчик – 1,54 та сорту Добриня – 1,64 

т/га отримана при вирощуванні на фоні внесення ґрунтового гербіциду з 

проведенням боронування та міжрядного обробітку.  

На основі прийнятої технологічної карти вирощування сафлору з 

урахуванням закупівельної ціни на товарне насіння (17000 грн./т) і вартості 

паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, гербіциду, води, оплати праці 

станом на 01.06.2020 р. розраховані основні показники економічної 

ефективності, які зведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2  

Економічна ефективність вирощування сортів сафлору за різних систем 

догляду на безгербіцидному та гербіцидному фонах (станом на 01.06.2020 р.) 

С
о
р
т 

 

Застосування 

гербіциду 

Д
о
гл

яд
 *

 

Всього 

затрат, 

грн./га 

Вартість 

продукції, 

грн./га 

Собі-

вартість, 

грн./т 

Прибуток, 

грн./га 

Рента-

бельність, 

% 

Ж
и
вч

и
к 

Без гербіциду 

1 2990 18360 2768 15370 514 

2 3118 21420 2475 18302 587 

3 3272 22440 2479 19168 586 

4 3202 22950 2372 19748 617 

З гербіцидом 

1 3818 21080 3079 17262 452 

2 3943 23630 2836 19687 499 

3 4101 25330 2753 21229 518 

4 4033 26180 2619 22147 549 

Д
о
б
р
и
н
я 

Без гербіциду 

1 2998 19720 2585 16722 558 

2 3124 22270 2384 19146 613 

3 3279 23460 2376 20181 615 

4 3207 23800 2291 20593 642 

З гербіцидом 

1 3827 22610 2878 18783 491 

2 3953 25160 2671 21207 537 

3 4112 27030 2586 22918 557 

4 4044 27880 2466 23836 589 

* 1 – без догляду (контроль); 2 – боронування до і після; 3 – 2 міжрядних обробітки;  

4 – боронування і міжрядний обробіток 

 

Найменша кількість затрат отримана у варіантах без внесення гербіциду 

та без проведення догляду за посівами і становила для сорту Живчик 2990 

грн/га, для сорту Добриня 2998 грн/га. На безгербіцидному фоні з проведенням 

догляду за посівами затрати зросли до: 3118-3272 грн/га у сорту Живчик та 3124-

3279 грн/га у сорту Добриня. На гербіцидному фоні з різними варіантами 

догляду затрати дорівнювали: 3818-4101 грн/га у сорту Живчик та 3827-4112 

грн/га у сорту Добриня. Найбільші затрати (4101-4112 грн/га) розраховані за 

технології вирощування із застосуванням гербіциду та проведенням двох 

міжрядних обробітків. 

Вартість продукції збільшилась від 18360 до 26180 грн/га у сорту 

Живчик та від 19720 до 27880 грн/га у сорту Добриня у варіантах з 

застосуванням різних систем догляду на фоні внесення ґрунтового гербіциду по 
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відношенню до контролю. Найвища вартість для обох сортів сафлору отримана 

на фоні внесення гербіциду з проведенням боронування та міжрядного 

обробітку. 

Собівартість продукції, в залежності від прийомів догляду за посівами та 

застосування ґрунтового гербіциду дорівнювала: у сорту Живчик 2372-3079, у 

сорту Добриня 2291-2878 грн/т. Рівень рентабельності, в залежності від 

агроприйомів вирощування сортів сафлору становив 514-642 %. 

За усередненими трирічними даними врожайності, аналіз економічної 

ефективності вирощування сортів сафлору показав, що враховуючи загальні 

витрати на вирощування та вартість отриманої продукції, більший прибуток для 

сорту Живчик (17262-22147 грн/га) та для сорту Добриня (18783-23836 грн/га) 

отримано на фоні внесення ґрунтового гербіциду. Більшим цей показник був у 

варіантах з проведенням прийомів догляду за посівами по відношенню до 

контролю. Найбільший умовно чистий прибуток – 23836 грн/га для сорту 

Живчик та 22147 грн/га для сорту Добриня отриманий у варіантах з проведенням 

боронування і міжрядного обробітку.  

Витрати енергії на виробництво сільськогосподарської продукції, вихід 

енергії з врожаєм та коефіцієнт енергетичної ефективності, що показує 

відношення маси енергії, що міститься у вирощеній продукції до енергії, яку 

витратили на її отримання є основними складовими енергетичної ефективності. 

Результати представлених досліджень показали, що під впливом досліджуваних 

факторів показники біоенергетичної ефективності суттєво змінювалися (табл. 3). 

 

Таблиця 3  

Біоенергетична ефективність вирощування сортів сафлору за різних систем 

догляду на безгербіцидному та гербіцидному фонах (2017-2019 рр.) 

С
о
р
т Застосування 

гербіциду 

Д
о
гл

яд
 *

 Витрати 

сукупної 

енергії, 

МДж/га 

Енергоєм-

ність 

насіння, 

МДж/т 

Вихід 

валової 

енергії, 

МДж/га 

Енергети-

чний 

коефіцієнт 

Ж
и
вч

и
к 

Без гербіциду 

1 8391 7770 24408 2,9 

2 8633 6851 28476 3,3 

3 8962 6790 29832 3,3 

4 9204 6818 30510 3,3 

З гербіцидом 

1 10040 8097 28024 2,8 

2 10282 7397 31414 3,1 

3 10611 7122 33674 3,2 

4 10853 7047 34804 3,2 

Д
о
б
р
и
н
я 

Без гербіциду 

 

1 8391 7234 26216 3,1 

2 8633 6590 29606 3,4 

3 8962 6494 31188 3,5 

4 9204 6574 31640 3,4 

З гербіцидом 

1 10040 7549 30058 3,0 

2 10282 6947 33448 3,3 

3 10611 6674 35934 3,4 

4 10853 6618 37064 3,4 

* 1 – без догляду (контроль); 2 – боронування до і після; 3 – 2 міжрядних обробітки;  

4 – боронування і міжрядний обробіток 

Витрати сукупної енергії для обох сортів були меншими на 

безгербіцидному фоні без застосування догляду і дорівнювали 8391 МДж/га, 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 29, 2020: 103-111 

© О.Ю. Алієва 

108 

найвищі витрати – 10853 МДж/га отримані на гербіцидному фоні з 

застосуванням боронування та міжрядного обробітку. 

Найвищі показники енергоємності насіння отримані на фоні внесення 

ґрунтового гербіциду без догляду і становили для сорту Живчик 8097 МДж/т, 

для сорту Добриня 7549 МДж/т. На безгербіцидному фоні вони знизились 

відповідно до 7770 і 7234 МДж/т. У варіантах з проведенням агроприйомів 

догляду за посівами показники енергоємності також знизились до 6790-7397 у 

сорту Живчик та 6494-6947 МДж/т у сорту Добриня по відношенню до 

контролю. Найменші значення енергоємності для сорту Живчик (6790 МДж/т) та  

для сорту Добриня (6494  МДж/т) отримано на безгербіцидному фоні з 

проведенням двох міжрядних обробітків. 

Вихід валової енергії в залежності від агроприйомів вирощування 

становив: для сорту Живчик 24408-34804 та для сорту Добриня 26216-37064 

МДж/га. Найменшим він був на безгербіцидному фоні за відсутності проведення 

прийомів догляду за посівами. Найвищий вихід енергії у обох сортів отриманий 

на фоні внесення ґрунтового гербіциду з проведенням боронування і міжрядного 

обробітку. При цьому енергетичний коефіцієнт становив для сорту Живчик 2,8-

3,3, а для сорту Добриня 3,0-3,5. Більшими показники енергетичного 

коефіцієнту, як у сорту Живчик, так і у сорту Добриня, були при вирощуванні їх 

на безгербіцидному фоні. У варіантах з проведенням прийомів догляду за 

посівами на обох фонах енергетичний коефіцієнт також зростав. 

 

Висновки 

1. За даними 2017-2019 рр. в залежності від прийомів догляду за посівами 

рівень врожайності сафлору сорту Живчик знаходився в межах: на фоні без 

гербіциду 1,08-1,35 т/га, на гербіцидному фоні 1,24-1,54 т/га та сорту Добриня: 

на фоні без гербіциду 1,16-1,40 т/га, на гербіцидному фоні 1,34-1,64 т/га. 

Найбільша врожайність сафлору сорту Живчик – 1,54 та сорту Добриня – 1,64 

т/га отримана при вирощуванні на фоні внесення ґрунтового гербіциду з 

проведенням післясходового боронування та міжрядного обробітку. 

2. Більший прибуток для сорту Живчик (17262-22147 грн./га) та для 

сорту Добриня (18783-23836 грн./г) отримано на фоні внесення ґрунтового 

гербіциду. Більшим цей показник був у варіантах з проведення прийомів догляду 

за посівами по відношенню до контролю. Найбільший умовно чистий прибуток – 

23836 грн./га для сорту Живчик та 22147 грн./га для сорту Добриня отриманий у 

варіантах з проведенням післясходового боронування і міжрядного обробітку. 

3. Вихід валової енергії в залежності від агроприйомів вирощування 

становив: для сорту Живчик 24408-34804 та для сорту Добриня 26216-37064 

МДж/га. Найвищий вихід енергії у обох сортів отриманий на фоні внесення 

ґрунтового гербіциду з проведенням боронування і міжрядного обробітку. 

Більшими показники енергетичного коефіцієнту, як у сорту Живчик (2,9-3,3), так 

і у сорту Добриня (3,1-3,5), були при вирощуванні їх на безгербіцидному фоні. У 

варіантах з проведенням прийомів догляду за посівами на обох фонах 

енергетичний коефіцієнт також зростав. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ 

САФЛОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УХОДА ЗА 

ПОСЕВАМИ НА БЕЗГЕРБИЦИДНОМ И ГЕРБИЦИДНОМ 

ФОНАХ 

 
О.Ю. Алиева 

Институт масличных культур НААН 

 
В статье предоставлены результаты исследований 2017-2019 гг. по 
изучению влияния различных систем ухода и применения гербицидов 
на урожайность сортов сафлора и экономические показатели их 
выращивания. По данным 2017-2019 гг. в зависимости от приемов ухода 
за посевами уровень урожайности сафлора сорта Живчик находился в 
пределах: на фоне без гербицидов 1,08-1,35 т/га, на гербицидном фоне 
1,24-1,54 т/га и сорта Добрыня: на фоне без гербицидов 1,16-1,40 т/га, на 
гербицидном фоне 1,34-1,64 т/га. Наибольшая урожайность сафлора 
сорта Живчик – 1,54 и сорта Добрыня – 1,64 т/га получена при 
выращивании на фоне внесения почвенного гербицида с проведением 
боронования и междурядной обработки. Большую прибыль для сорта 
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Живчик (17262-22147 грн./га) и для сорта Добрыня (18783-23836 грн./га) 
получено на фоне внесения почвенного гербицида.  
Выход валовой энергии в зависимости от агроприемов выращивания 
составил: для сорта Живчик 24408-34804 и для сорта Добрыня 26216-
37064 МДж/га. Самый высокий выход энергии обоих сортов получен на 
фоне внесения почвенного гербицида с проведением боронования и 
междурядной обработки. Большие показатели энергетического 
коэффициента, как у сорта Живчик (2,9-3,3), так и у сорта Добрыня (3,1-
3,5), были при выращивании их на безгербицидном фоне. В вариантах 
с проведением приемов ухода за посевами на обоих фонах 
энергетический коэффициент также возрастал. 
 

Ключевые слова: сафлор, сорт, гербицид, система ухода, урожайность, 

экономический показатель, биоэнергетическая эффективность. 

 

ECONOMIC AND BIOENERGY EFFICIENCY OF 

CULTIVATION OF SAFLOR VARIETIES DEPENDING ON 

CARE FOR CULTIVATIONS ON HERBICIDE-FREE AND 

HERBICIDE 
 

O.Yu. Alievа 
Institute of Oilseed Crops NAAS 

 
A well-recognized scientific method of assessing crop production in inflation 
is the analysis of economic and bioenergy efficiencies. Bioenergy 
assessment allows you to compare the effectiveness of different 
technologies in crop production in terms of energy consumption and identify 
ways to save it. 
The aim of the research was to determine the economic and bioenergy 
efficiency of growing safflower varieties depending on the care of crops on 
herbicide and herbicide backgrounds. The research was conducted in 2017-
2019 in the fields of the Institute of Oilseeds of NAAS. 
Sowing of safflower varieties Zhyvchyk and Dobrynya was carried out in the 
first decade of April with a sowing rate of 240 thousand similar seeds per 
hectare, which were sown on herbicide-free (control) and herbicide (Harnes 3 
l/ha) backgrounds. The system of the main tillage: classical. Variants of the 
crop care system: 1 - without care (control); 2 - harrowing before and after 
germination; 3 - 2 row spacing; 4 - harrowing and inter-row cultivation. 
Economic evaluation of the cultivation of safflower varieties by different care 
systems using herbicides was performed using generally accepted methods 
in accordance with DSTU 4397 and GSTU 3-37-4-94. In the process of 
economic evaluation were determined by the total cost of cultivation, the 
cost and cost of products, profits and profitability. 
Evaluation of bioenergy efficiency of safflower technology included analysis 
of the structure of total energy consumption per 1 ha and 1 quintal of 
production by cost items. 
Depending on the methods of crop care, the yield of safflower variety 
Zhyvchyk was in the range: on the background without herbicide 1.08-1.35 
t/ha, on the herbicide background 1.24-1.34 t/ha and variety Dobrynya: on the 
background without herbicide 1.16-1.40 t/ha, on a herbicide background 1.34-
1.64 t/ha. The increase from the application of soil herbicide was equal to: for 
the variety Zhyvchyk 0.09-0.13 t/ha, for the variety Dobrynya 0.15-0.18 t/ha. 
Depending on the option of crop care, the yield of safflower increased by: 
0.15-0.30 t/ha. The highest yields of safflower of Zhyvchyk variety - 1.54 and 
Dobrynya variety - 1.64 t/ha were obtained when growing against the 
background of soil herbicide application with harrowing and inter-row 
cultivation. 
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The lowest amount of costs was obtained in the variants without herbicide 
application and without crop care and was for the variety Zhyvchyk 2990 
UAH/ha, for the variety Dobrynya 2998 UAH/ha. On a herbicide-free 
background and with crop care, the costs increased to: 3118-3272 UAH/ha in 
the variety Zhyvchyk and 3124-3279 UAH/ha in the variety Dobrynya. On a 
herbicidal background with different care options, the costs were equal to: 
3818-4101 UAH/ha in the variety Zhyvchyk and 3827-4112 UAH/ha in the 
variety Dobrynya. The highest costs (4101-4112 UAH/ha) are calculated for 
the technology of cultivation with the use of herbicide and two inter-row 
treatments. 
The cost of production increased from 18360 to 26180 UAH/ha in the variety 
Zhyvchyk and from 19720 to 27880 UAH/ha in the variety Dobrynya in 
variants with the use of different care systems against the background of soil 
herbicide application in relation to the control. The highest cost for both 
varieties of safflower was obtained against the background of herbicide 
application with harrowing and inter-row tillage. The cost of production, 
depending on the methods of crop care and application of soil herbicide was 
equal to: in the variety Zhyvchyk 2372-3079, in the variety Dobrynya 2291-
2878 UAH/t. The level of profitability, depending on the cultivation techniques 
of safflower varieties was 514-642%. 
According to the average three-year yield data, the analysis of economic 
efficiency of safflower cultivation showed that taking into account the total 
cultivation costs and the cost of the obtained products, higher profit for 
Zhyvchyk variety (17262-22147 UAH/ ha) and for Dobrynya variety (18783-
23836 UAH/ha) obtained against the background of soil herbicide application. 
This indicator was higher in the variants with crop care techniques in relation 
to control. The largest conditionally net profit - 23836 UAH/ha for the variety 
Zhyvchyk and 22147 UAH/ha for the variety Dobrynya was obtained in the 
variants with harrowing and inter-row cultivation. 
The total energy consumption for both varieties was lower on the herbicide-
free background without care and was equal to 8391 MJ/ha, the highest costs 
- 10853 MJ/ ha obtained on the herbicide background with the use of 
harrowing and inter-row tillage. 
The highest energy intensity of seeds was obtained against the background 
of application of soil herbicide without care and was for the variety Zhyvchyk 
8097 MJ/t, for the variety Dobrynya 7549 MJ/t. On a herbicide-free 
background, they decreased to 7770 and 7234 MJ/t, respectively. In the 
variants with agricultural crop care methods, energy intensity indicators also 
decreased to 6790-7397 in the variety Zhyvchyk and 6494-6947 MJ/t in the 
variety Dobrynya in relation to the control. The lowest values of energy 
consumption for the variety Zhyvchyk (6790 MJ/t) and for the variety 
Dobrynya (6494 MJ/t) were obtained on a herbicide-free background with two 
inter-row treatments. 
The yield of gross energy depending on the cultivation techniques was: for 
the variety Zhyvchyk 24408-34804 and for the variety Dobrynya 26216-37064 
MJ/ha. It was the smallest on a herbicide-free background in the absence of 
crop care techniques. The highest energy yield in both varieties was 
obtained against the background of the application of soil herbicide with 
harrowing and inter-row tillage. The energy coefficient was 2.8-3.3 for the 
Zhyvchyk variety and 3.0-3.5 for the Dobrynya variety. Higher indicators of 
energy coefficient, both in the variety Zhyvchyk and in the variety Dobrynya, 
were when grown on a herbicide-free background. In the variants with crop 
care techniques on both backgrounds, the energy factor also increased. 

 

Key words: safflower, variety, herbicide, care system, productivity, economic 

indicator, bioenergy efficiency. 
 
 


