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В статті представлені результати досліджень за 2011-2013 роки по 
вивченню впливу строків сівби, застосування ґрунтового гербіциду 
та агроприймів догляду за посівами соняшнику на водоспоживання 
та продуктивність. За трьох строків сівби як на гербіцидному так і на 
безгербіцидному фонах найменші сумарні витрати води відмічені у 
варіанті з проведенням до- та післясходового боронування та одного 
міжрядного обробітку. Найменші показники коефіцієнту 
водоспоживання відмічені за другого строку сівби на фоні внесення 
ґрунтового гербіциду у варіантах з проведенням досходового 
боронування + 2 міжрядних обробітки (1209 м

3
/т) та двох міжрядних 

обробітків (1207 м
3
/т). Найбільша врожайність (2,49 т/га) отримана за 

другого строку сівби при температурі ґрунту на глибині загортання 
насіння 10-12 °С з внесенням ґрунтового гербіциду та проведенням 
досходового боронування і двох міжрядних обробітків. Найбільші 
показники виходу олії відмічені за другого строку сівби на фоні 
внесення ґрунтового гербіциду у варіантах з проведенням 
досходового боронування + 2 міжрядних обробітки (1017 кг/га) та 
двох міжрядних обробітків (1010 кг/га). 

 
Ключові слова: соняшник, гібрид, строк сівби, догляд за посівами, 

водоспоживання, врожайність, вихід олії. 

 

Вступ. Волога – основний лімітуючий фактор при вирощуванні 

соняшнику в умовах південного Степу України. Кількість води, що витрачається 

та інтенсивність її споживання рослинами залежить від факторів зовнішнього 

середовища та біологічних особливостей соняшнику. Тому, важливо 

агротехнічними прийомами забезпечити раціональне використання доступної 

вологи у ґрунті рослинами культури.  

Високі урожаї соняшнику можна отримати при значних запасах вологи в 

ґрунті, які формуються в основному за рахунок осінньо-зимових опадів в 

кореневмісному шарі ґрунту. Взагалі соняшник – посухостійка культура, може 

тривалий час витримувати ґрунтову і атмосферну посухи у молодому віці – до 

появи кошиків. Разом з тим, соняшник характеризується високим споживанням 

вологи на одиницю сухої речовини. Так, його транспіраційний коефіцієнт 

становить 500-600 (Vasiliev 1990, Pustovoit 1990). 

Значний вплив на темпи розвитку рослин мають умови зволоження. 

 Першочергове значення мають запаси вологи, які створюються до моменту 

закладки суцвіть. До фази «поява кошиків» соняшник витрачає до 25% вологи, 

чверть того, що споживає за вегетацію. При цвітінні рослини соняшнику надто 
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чутливі до нестачі вологи та високої температури повітря. При дефіциті 

ґрунтової вологи формуються кошики меншого діаметру, затримується 

утворення нових квіток та різко знижується кількість добре виповнених, 

повноцінних сім’янок. Основним наслідком посухи є збільшення пустозерності 

насіння, що призводить до зниження урожаю. Для кращого наливу насіння 

рослини соняшнику потребують доброї забезпеченості вологою, особливо її 

ґрунтових запасів. При достатньому запасі вологи в ґрунті, особливо в глибоких 

шарах, процес наливу проходить інтенсивно, навіть за посушливої погоди. У 

цьому випадку формується насіння з більшою абсолютною вагою і високою 

натурою (Skidan et al 2017). 

Метою наших досліджень було встановлення впливу строків сівби, 

застосування ґрунтового гербіциду та прийомів догляду за посівами на 

водоспоживання та продуктивність соняшнику гібриду Регіон в умовах 

південного Степу України. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводились у 2011-

2013 роках на полях Інституту олійних культур НААН. 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 соняшнику гібриду Регіон проводили з шириною міжрядь 70 см та 

нормою висіву – 50 тис. схожих насінин на гектар в три строки: перший (І) – за 

температури ґрунту 6-8 °С; другий (ІІ) – за температури ґрунту 10-12 °С; третій 

(ІІІ) – за температури ґрунту 14-16 °С. Варіанти прийомів догляду за посівами: 1 

– до та післясходове боронування + 1 міжрядний обробіток; 2 – досходове 

боронування + 2 міжрядних обробітки; 3 – 2 міжрядних обробітки на 

безгербіцидному та гербіцидному (внесення ґрунтового гербіциду харнес – 

2,5 л/га під передпосівну культивацію) фонах.  

Повторність у дослідах триразова. Розміщення ділянок – рендомізоване.  

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  
В збільшенні валових зборів насіння соняшнику та підвищенні його 

якості провідне місце займають оптимальні строки сівби, які в ґрунтово-

кліматичних зонах не одинакові. Сівбу необхідно проводити, коли в ґрунті 

створюються сприятливі умови для проростання насіння, появи сходів та їх 

нормального розвитку. На думку деяких авторів соняшник є культурою раннього 

строку сівби (температура ґрунту 4-6 °С) і пов’язане це з його біологічними 

особливостями з одного боку і надзвичайною чутливістю, навіть до незначних 

осінніх приморозків в період дозрівання, з другого (Pleshakov 1987). Ряд вчених 

сівбу пропонують проводити при прогріванні ґрунту до 8-10 °С, що забезпечує 

підвищення врожайності на 0,2-0,5 т/га (Tkalich et al 2007, Kaban 2008). З позиції 

інших дослідників, оптимальний строк сівби настає за температури ґрунту 10-

12 °С (Kovalenko 2005,  Minkovsky et al 2007, Totsky 2009). 
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За результатами трирічних досліджень встановлено, що строки сівби та 

різні прийоми догляду за посівами на гербіцидному та безгербіцидному фонах 

вплинули на водоспоживання та продуктивність соняшнику гібриду Регіон. 

Залежно від строку сівби загальні запаси  вологи у шарі ґрунту 0-150 см 

на початок вегетації дорівнювали: 420,9 мм за першого; 410,3 мм за другого; 

385,0 мм за третього. Сума опадів з урахуванням коефіцієнту використання в 

середньому за три роки відповідно дорівнювала: 150,9, 147,9 та 148,5 мм. 

Залежно від фону застосування гербіциду та варіанту догляду за посівами запаси 

вологи перед збиранням становили: за першого строку сівби – 255,5-280,8 мм; за 

другого – 257,2-265,6 мм; за третього – 255,4-270,5 мм. За всіх строків сівби 

більші запаси вологи відмічені на фоні без внесення ґрунтового гербіциду, а 

найбільші за проведення до- та післясходового боронування + 1 міжрядний 

обробіток.  

Враховуючи запаси вологи на початок вегетації та продуктивні опади, 

сумарні витрати води врожаєм соняшнику гібриду Регіон були різними за 

строками сівби і становили в залежності від варіанту застосування гербіциду та 

догляду за посівами: за першого – 301,0-316,3 мм; за другого – 292,6-301,0 мм; за 

третього – 263,1-278,2 мм (рис. 1). Сівба у більш пізні строки призводила до 

зменшення сумарного водоспоживання соняшнику на 8,4-17,3 мм у другий строк 

та 37,9-43,6 мм у третій строк в порівнянні з першим. За трьох строків сівби як 

на гербіцидному так і на безгербіцидному фонах найменші сумарні витрати води 

відмічені у варіанті з проведенням до- та післясходового боронування та одного 

міжрядного обробітку. 

                             І строк сівби           ІІ строк сівби         ІІІ строк сівби 

 

Рис. 1. Сумарне водоспоживання соняшнику в залежності від 

агроприйомів вирощування (1 – до та післясходове боронування + 
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1 міжрядний обробіток; 2 – досходове боронування + 2 міжрядних обробітки; 3 – 

2 міжрядних обробітки) 

 

Показником ефективного використання вологи посівами є коефіцієнт 

водоспоживання – чим нижче його показники, тим раціональніше рослини 

споживають вологу. За результатами середніх трирічних досліджень найбільш 

ефективно волога використовувалась рослинами соняшнику гібриду Регіон в 

посівах другого строку, тобто показники коефіцієнту водоспоживання були 

меншими (1207-1229 м
3
/т). За першого та третього строків сівби вони зросли 

відповідно до 1550-1628 і 1302-1331 м
3
/т. Відносно фонів застосування 

гербіциду, за першого та другого строків сівби, ефективніше волога 

використовувалась на фоні внесення ґрунтового гербіциду. При цьому, 

коефіцієнт водоспоживання по відношенню до безгербіцидного фону був 

меншим на: за першого строку сівби – 29-78; за другого – 12-18 м
3
/т. А за 

третього строку сівби, навпаки, коефіцієнт був меншим на 15-18 м
3
/т на 

безгербіцидному фоні (рис. 2). Найменші показники коефіцієнту 

водоспоживання відмічені за другого строку сівби на фоні внесення ґрунтового 

гербіциду у варіантах з проведенням досходового боронування + 2 міжрядних 

обробітки (1209 м
3
/т) та двох міжрядних обробітків (1207 м

3
/т).  

                            І строк сівби            ІІ строк сівби          ІІІ строк сівби 

 

Рис. 2. Коефіцієнт водоспоживання соняшнику в залежності від 

агроприйомів вирощування (1 – до та післясходове боронування + 

1 міжрядний обробіток; 2 – досходове боронування + 2 міжрядних обробітки; 3 – 

2 міжрядних обробітки) 
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відповідно. Слід відмітити, що найбільш ефективним застосування ґрунтового 

гербіциду виявилось за першого строку сівби, приріст урожайності склав 0,10-

0,12 т/га. За другого строку сівби від був меншим – 0,06-0,07 т/га. За відсутності 

бур’янів при третьому строкові сівби застосування ґрунтового гербіциду 

виявилось не ефективним. Приріст врожайності (0,01-0,03 т/га) при цьому 

знаходився в межах НІР. Серед прийомів догляду за посівами, більш 

ефективними виявились варіанти: досходове боронування + 2 міжрядних 

обробітки та 2 міжрядних обробітки (табл.1).  

Таблиця  

Врожайність соняшнику гібриду Регіон в залежності від строків сівби та 

агроприйомів по догляду на безгербіцидному та гербіцидному фонах 

(середнє за 2011-2013 рр.) 

Строк  

сівби 

(А) 

Внесення 

гербіциду 

(В) 

Догляд  

за посівами  

(С) 

Урожай-

ність, 

т/га 

± до 

конт-

ролю  

± до 

конт-

ролю 

І 

Без 

гербіциду 

(К) 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
1,86 -0,52 - 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
1,94 -0,48 - 

2 міжрядних обробітки 1,92 -0,49 - 

З 

гербіцидом 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
1,96 -0,48 +0,10 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
2,04 -0,45 +0,10 

2 міжрядних обробітки 2,04 -0,44 +0,12 

ІІ (К) 

Без 

гербіциду 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
2,38 - - 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
2,42 - - 

2 міжрядних обробітки 2,41 - - 

З 

гербіцидом 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
2,44 - +0,06 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
2,49 - +0,07 

2 міжрядних обробітки 2,48 - +0,07 

ІІІ 

Без 

гербіциду 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
2,02 -0,36 - 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
2,05 -0,37 - 

2 міжрядних обробітки 2,06 -0,35 - 

З 

гербіцидом 

До- та післясходове боронування+ 

1 міжрядний обробіток 
2,03 -0,41 +0,01 

Досходове боронування+2 

міжрядних обробітки 
2,06 -0,43 +0,01 

2 міжрядних обробітки 2,09 -0,39 +0,03 

НІР05, т/га А – 0,02-0,07; В – 0,02-0,06; С – 0,02-0,07; АВС – 0,06-0,17 
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Найбільша врожайність соняшнику гібриду Регіон (2,49 т/га) отримана за 

другого строку сівби при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10-

12 °С з внесенням ґрунтового гербіциду та проведенням досходового 

боронування і двох міжрядних обробітків. 

За результатами показників вмісту жиру в насінні не відмічено впливу на 

них агроприйомів, що вивчались в досліді. За першого строку сівби вміст жиру 

становив 46,6-46,8 %, за другого строку – 46,1-46,4 % та за третього строку – 

46,2-46,3 %. Важливим показником продуктивності соняшнику є вихід олії з 

одиниці площі. За результатами проведених досліджень, в залежності від 

врожайності, отриманої під впливом фону застосування гербіциду та прийому 

догляду за посівами, більші показники виходу олії (966-1017 кг/га) відмічені за 

другого строку сівби, що на 173-203 та 143-179 кг/га перевищили цей показник 

за першого та третього строків відповідно (рис. 3).  

                            І строк сівби            ІІ строк сівби          ІІІ строк сівби 

Рис. 3. Вихід олії соняшнику в залежності від агроприйомів 

вирощування (1 – до та післясходове боронування + 1 міжрядний обробіток; 2 – 

досходове боронування + 2 міжрядних обробітки; 3 – 2 міжрядних обробітки) 

Найбільші показники виходу олії відмічені за другого строку сівби на фоні 

внесення ґрунтового гербіциду у варіантах з проведенням досходового 

боронування + 2 міжрядних обробітки (1017 кг/га) та двох міжрядних обробітків 

(1010 кг/га).  

 

Висновки 

Таким чином, строки сівби, застосування ґрунтового гербіциду та різні 

агроприйми догляду за посівами соняшнику вплинули на водоспоживання 

посівів соняшнику гібриду Регіон, що в подальшому відбилось на його 

продуктивності: 
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- за трьох строків сівби як на гербіцидному так і на безгербіцидному 

фонах найменші сумарні витрати води відмічені у варіанті з проведенням до- та 

післясходового боронування та одного міжрядного обробітку;  

- найменші показники коефіцієнту водоспоживання відмічені за другого 

строку сівби на фоні внесення ґрунтового гербіциду у варіантах з проведенням 

досходового боронування + 2 міжрядних обробітки (1209 м
3
/т) та двох 

міжрядних обробітків (1207 м
3
/т); 

- найбільша врожайність (2,49 т/га) отримана за другого строку сівби при 

температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10-12 °С з внесенням 

ґрунтового гербіциду та проведенням досходового боронування і двох 

міжрядних обробітків; 

- найбільші показники виходу олії відмічені за другого строку сівби на 

фоні внесення ґрунтового гербіциду у варіантах з проведенням досходового 

боронування + 2 міжрядних обробітки (1017 кг/га) та двох міжрядних обробітків 

(1010 кг/га). 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И АГРОПРИЕМОВ ПО УХОДУ ЗА 

РАСТЕНИЯМИ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА ГИБРИДА РЕГИОН 

А.И. Поляков, О.В. Никитенко  
Институт масличних культур НААН 

 
В статье представлены результаты исследований за 2011-2013 годы по 

изучению влияния сроков сева, применения почвенного гербицида и 

агроприймов ухода за посевами подсолнечника на водопотребление и 

продуктивность. При трех сроках сева как на гербицидном так и на 

безгербицидном фонах наименьшие суммарные расходы воды 

отмечены на варианте с проведением до- и послевсходового 

боронования и одной междурядной обработки. Наименьшие 

показатели коэффициента водопотребления отмечены при втором 

сроке сева на фоне внесения почвенного гербицида на вариантах с 

проведением довсходового боронования + 2 междурядные обработки 

(1209 м
3
/т) и двух междурядных обработок (1207 м

3
/т). Наибольшая 

урожайность (2,49 т/га) получена при втором сроке сева при 

температуре почвы на глубине заделки семян 10-12 °С с внесением 

почвенного гербицида и проведением довсходового боронования и 

двух междурядных обработок. Наибольшие показатели выхода масла 

отмечены при втором сроке сева на фоне внесения почвенного 

гербицида на вариантах с проведением довсходового боронования + 2 

междурядные обработки (1017 кг/га) и двух междурядных обработок 

(1010 кг/га). 

 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, срок сева, уход за посевами, 

водопотребление, урожайность, выход масла. 

 

INFLUENCE OF SOWING TIMES AND AGRICULTURAL PLANT 

CARE ON WATER CONSUMPTION AND PRODUCTIVITY OF 

SUNFLOWER HYBRID REGION 

 
A.I. Poliakov, O.V. Nikitenko 
Institute of Oilseed Crops NAAS 

 
When growing sunflower in the southern steppe of Ukraine, the main limiting 
factor is moisture. The amount of water consumed and the intensity of its 
consumption by plants depends on environmental factors and biological 
characteristics of sunflower. Therefore, it is important to ensure the rational 
use of available moisture in the soil by crop plants. 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 29, 2020: 131-140 

© О.І. Поляков, О.В. Нікітенко 

139 

The aim of our research was to establish the impact of sowing dates, 
application of soil herbicide and crop care methods on water consumption 
and productivity of sunflower hybrid Region in the southern steppe of 
Ukraine. 
The research was conducted in 2011-2013 in the fields of the Institute of 
Oilseeds of UAAS. The sunflower of the Region hybrid was sown with a row 
spacing of 70 cm and a sowing rate of 50,000 similar seeds per hectare in 
three terms: the first (I) – at a soil temperature of 6-8 °С; the second (II) – at a 
soil temperature of 10-12 °C; third (III) – at a soil temperature of 14-16 °C. 
Variants of crop care methods: 1 – before and post-emergence harrowing + 
1 inter-row tillage; 2 – pre-emergence harrowing + 2 interrow cultivation; 3 – 
2 inter-row treatments on herbicide and herbicide (application of soil 
herbicide harnes – 2.5 l/ha under pre-sowing cultivation) backgrounds. 
According to the results of three years of research, it was found that the 
timing of sowing and different methods of crop care on herbicide and non-
herbicide backgrounds affected the water consumption and productivity of 
sunflower hybrid Region. 
Depending on the sowing period, the total moisture reserves in the soil layer 
0-150 cm at the beginning of the growing season were equal to: 420.9 mm for 
the first; 410.3 mm for the other; 385.0 mm for the third. The amount of 
precipitation, taking into account the utilization factor for three years on 
average, was equal to: 150.9, 147.9 and 148.5 mm, respectively. Given the 
moisture reserves at the beginning of the growing season and productive 
precipitation, the total water consumption of sunflower hybrid Region was 
different in terms of sowing and was depending on the application of the 
herbicide and crop care: for the first – 301.0-316.3 mm; for the other – 292.6-
301.0 mm; for the third – 263.1-278.2 mm. Sowing at a later date led to a 
decrease in total water consumption of sunflower by 8.4-17.3 mm in the 
second term and 37.9-43.6 mm in the third term compared to the first. For 
three sowing dates on both herbicide and herbicide-free backgrounds, the 
lowest total water consumption was observed in the variant with pre- and 
post-emergence harrowing and one inter-row tillage.  
According to the results of average three-year studies, moisture was most 
effectively used by sunflower plants of the Region hybrid in second-term 
crops, ie water consumption coefficients were lower (1207-1229 m

3
/t). During 

the first and third sowing periods, they increased in accordance with 1550-
1628 and 1302-1331 m

3
/t, respectively. Regarding the backgrounds of 

herbicide application, during the first and second sowing periods, moisture 
was used more effectively against the background of soil herbicide 
application. And for the third sowing period, on the contrary, the coefficient 
was lower by 15-18 m

3
/t on a herbicide-free background. The lowest 

indicators of the water consumption coefficient were observed during the 
second sowing period against the background of soil herbicide application in 
the variants with pre-emergence harrowing + 2 inter-row treatments 
(1209 m

3
/t) and two inter-row treatments (1207 m

3
/t). 

On average, over three years of research, depending on the background of 
herbicide application and crop care, higher yields of sunflower hybrid Region 
(2.38-2.49 t/ha) were obtained during the second sowing period, which is 
0.44-0, 52 and 0.35-0.43 t/ha exceeded this figure for the first and third terms, 
respectively. It should be noted that the most effective application of soil 
herbicide was during the first sowing period, the yield increase was 0.10-0.12 
t/ha. During the second sowing period, it was lower – 0.06-0.07 t/ha. In the 
absence of weeds in the third sowing period, the application of soil herbicide 
was not effective. The increase in yield (0.01-0.03 t/ha) was within the NIR. 
Among the methods of crop care, the most effective options were: pre-
harvest harrowing + 2 inter-row tillage and 2 inter-row tillage. The highest 
yield of sunflower hybrid Region (2.49 t/ha) was obtained during the second 
sowing period at the soil temperature at the depth of seed wrapping 10-12 °C 
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with the application of soil herbicide and pre-emergence harrowing and two 
inter-row tillage.  
According to the results of the fat content in the seeds, the influence of 
agricultural techniques studied in the experiment was not observed. For the 
first term of sowing the fat content was 46.6-46.8 %, for the second term - 
46.1-46.4 % and for the third term – 46.2-46.3 %. An important indicator of 
sunflower productivity is the yield of oil per unit area. According to the 
results of research, depending on the yield obtained under the influence of 
the background of herbicide application and crop care, higher oil yields (966-
1017 kg/ha) were observed during the second sowing period, which is 173-
203 and 143-179 kg/ha exceeded this figure for the first and third terms, 
respectively. The highest oil yields were observed during the second sowing 
period against the background of soil herbicide application in the variants 
with pre-emergence harrowing + 2 inter-row tillage (1017 kg/ha) and two 
inter-row tillage (1010 kg/ha). 

 

Key words: sunflower, hybrid, sowing date, crop care, water consumption, yield, oil 

yield. 

 
 

 


