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Постановка проблеми. В Україні понад 90% 

рослинних жирів виробляють з насіння соняшнику 
[1]. Ця культура є привабливою для агровиробників 
зони Степу внаслідок низьких виробничих витрат 
на вирощування, стабільності попиту на насіння та 
його високою вартістю на ринку [2]. Сьогодні і в 
майбутньому актуальною проблемою є підвищення 
продуктивності соняшнику та забезпечення зрос-
таючих потреб в якісному насінні шляхом підбору 
гібридного складу, оптимізації густоти стояння  
рослин та застосування науково обґрунтованої 
системи удобрення, в тому числі шляхом застосу-
вання для позакореневого підживлення комплекс-
них добрив з мікроелементами. Тому наукові дос-
лідження в цьому напряму мають наукову та прак-
тичну цінність, спрямованість на підвищення про-
дуктивності соняшнику, збільшення економічної та 
енергетичної ефективності, вирішення нагальних 
питань раціонального використання природного 
потенціалу півдня України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
господарським значенням соняшник не поступа-
ється таким найважливішим та розповсюдженим 
культурам, як пшениця, кукурудза, соя тощо і є 
однією з найпопулярніших олійних культур України 
та інших країн. Спрощена технологія вирощування 
та високий рівень прибутковості та рентабельності, 
зростання попиту на насіння та соняшникову олію 
на внутрішньому та світових ринках викликає не-
обхідність зростання посівних площ та підвищення 
врожайності культури. Проте, згідно з науковими 
дослідженнями та досвідом виробників, на вироб-
ничому рівні генетичний потенціал соняшнику не 
реалізується на 50–70% [3]. 

Нині основою вітчизняного виробництва олійних 
культур є насіння соняшнику. Його частка у загаль-

ному виробництві цієї групи культур становить май-
же 70%. Упродовж останніх років в Україні спостері-
галася тенденція до збільшення виробництва насін-
ня соняшнику, що потребує вдосконалення техноло-
гій вирощування для підвищення врожайності насін-
ня та покращення його якості [4, 5]. 

Мета дослідження полягала у визначенні 
впливу густоти стояння рослин та комплексних 
добрив на врожайність і якість насіння гібридів 
соняшнику за вирощування в неполивних умовах 
півдня України. 

Матеріали та методика досліджень. Польові 
досліди проводилися впродовж 2014–2016 рр. в 
Дослідному господарстві «Копані» Інституті зрошу-
ваного землеробства НААН України згідно з зага-
льновизнаними методиками дослідної справи  
[6, 7]. Повторність досліду чотириразова, посівна 
площа ділянок третього порядку – 102 м2, обліко- 
ва – 51 м2. Форма дослідної ділянки прямокутна. 
Розміщення ділянок рендомізоване. Комплексні 
добрива вносили вручну ранцевим обприскувачем 
у фазу 5–6 справжніх листків у соняшнику. Схема 
досліду передбачала вивчення факторів і варіан-
тів, які наведено у табл. 1. Одержані експеримен-
тальні дані обробляли за методом дисперсійного 
аналізу [7]. Технологія вирощування соняшнику в 
сівозміні була загальновизнаною для умов півдня 
України за винятком досліджуваних факторів (гіб-
ридний склад, густота стояння рослин, удобрення). 

Результати досліджень. В середньому за ро-
ки проведення досліджень відзначена перевага 
вирощування гібриду Мегасан, який сформував 
середню врожайність насіння 2,41 т/га з максима-
льним зростанням на 8,7–13,8% – до 2,62–2,74 т/га 
при густоті стояння рослин 50 тис./га та обробці 
посівів препаратами Вуксал і Майстер (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Селекція, насінництво 
 

85 

Таблиця 1 – Урожайність насіння гібридів соняшнику  
залежно від густоти стояння рослин та удобрення, т/га (середнє за 2014 -2016 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота  
стояння  
рослин, 
тис./га 

(фактор В) 

Удобрення (фактор С) 

Середнє 
по фак-
тору А 

Середнє 
по  

фактору 
В 

ко
нт

ро
ль

  
(б

ез
 о

бр
об

ок
) 

Рі
ст

ко
н-

це
нт

ра
т 

Ву
кс

ал
 

М
ай

-с
те

р 

се
ре

дн
є 

Мегасан 

30 1,68 1,81 1,96 2,14 1,9 

2,19 

1,77 
40 1,96 2,26 2,38 2,57 2,29 2,07 
50 2,05 2,49 2,62 2,74 2,47 2,16 
60 1,78 2,09 2,25 2,31 2,11 1,82 

Ясон 

30 1,56 1,76 1,73 1,93 1,74 

1,90 

 

40 1,82 1,93 2 2,29 2,01 
50 1,9 2,09 2,19 2,37 2,14 
60 1,57 1,73 1,83 1,76 1,72 

Дарій 

30 1,44 1,63 1,68 1,81 1,64 

1,75 40 1,67 1,82 1,99 2,09 1,89 
50 1,69 1,79 1,95 2 1,86 
60 1,45 1,57 1,7 1,76 1,62 

Середнє по фактору С 1,67 1,87 1,99 2,11 1,96  
Найменша істотна різниця (т/га): 

Оцінка істотності часткових відмінностей для факторів: А – 0,049; В – 0,068; С – 0,055  
Оцінка істотності середніх (головних) ефектів: А – 0,027; В – 0,021; С – 0,039 

 
Густота стояння рослин зумовила істотні ко-

ливання продуктивності рослин. Так, у середньо-
му найменший рівень урожайності насіння на всіх 
досліджуваних гібридах у межах 1,62–1,90 т/га 
був зафіксований за мінімальної та максимальної 
густоти стояння рослин – 30 і 60 тис./га. В серед-
ньому за фактором під час вирощування гібридів 
Мегасан і Ясон оптимальною виявилася густота 
50 тис./га, за якої урожайність становила, відпові-
дно, 2,47 і 2,14 т/га. У варіанті з гібридом Дарій 
оптимальною густотою стояння була 40 тис./га, за 
якої одержано врожайність насіння соняшнику – 
1,89 т/га. 

Застосування комплексних добрив Рістконцен-
трату, Вуксалу та Майстру у підживленні позитивно 
відобразилося на продуктивності всіх гібридів, що 
вивчалися у досліді. Найбільший приріст забезпе-
чило застосування Майстру з середньою врожай-
ністю 2,11 т/га та з відповідним зниженням на 
інших удобрених варіантах на 5,7–11,4%. 

Обробка експериментальних даних за допомо-
гою дисперсійного аналізу дозволила встановити 
істотні коливання впливу досліджуваних чинників 
на рівень урожаю соняшнику. Найбільше місце 
займає фактор А – гібридний склад, який забезпе-
чив формування врожаю на 35,1%. Застосування 
добрив (фактор С) забезпечило 31,2% питомої 
ваги продуктивності рослин. Вплив густоти стояння 
рослин (фактор В) також був високим – 22,9%, що 

пояснюється зміною реакції гібридів соняшнику на 
щільність посівів. Взаємодія факторів, як і залиш-
кові значення частки впливу, була незначною і 
коливалася в межах 1,1–3,3% з максимальною 
перевагою взаємодії факторів А і В (гібридного 
складу та густоти стояння рослин).  

Доведено, що максимальний вміст жиру в на-
сінні соняшнику залежав від густоти стояння рос-
лин та препаратів мікродобрив (табл. 2). Серед 
досліджуваних гібридів максимальним вмістом 
жиру характеризувалися гібриди Мегасан – 36,9% і 
Дарій – 35,4%. У варіанті з гібридом Ясон дослі-
джуваний показник зменшився до 34,3 або на 4,2–
7,6 відсоткових пункти. 

Густота стояння рослин практично не впливала 
на вміст жиру, а різниця між варіантами була мен-
шою НІР05 за цим фактором (0,89%) з коливаннями 
0,8–3,8 відсоткових пункти. Простежувалася деяка 
тенденція щодо зменшення вмісту жиру в насінні 
за густоти стояння 60 тис./га, що можна пояснити 
погіршенням забезпеченістю поживними речови-
нами і вологою при зростанні конкуренції у загуще-
ному варіанті посівів. 

У варіанті без внесення мікродобрив середній 
вміст жиру в насінні досліджуваної культури дорів-
нював 33,3%, а за проведення підживлення веге-
туючих рослин препаратами Рістконцентрат, Вук-
сал і Майстер – підвищився до 34,7–37,7% або на 
4,2–13,2 відсоткових пункти. 
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Таблиця 2 – Вміст жиру в насінні гібридів соняшнику  
залежно від густоти стояння рослин та удобрення, % (середнє за 2014 -2016 рр.) 

Гібрид 
(фактор 

А) 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га 

(фактор В) 

Удобрення (фактор С) Середнє 
по  

фактору 
А 

Середнє 
по  

фактору 
В 

контроль 
(без 

обробоки) 
Рісткон-
центрат Вуксал Майстер середнє 

Мегасан 

30 34,8 36,2 39,4 39,5 37,5 

36,9 

35,7 
40 34,9 36,0 38,5 39,4 37,2 35,4 
50 34,7 36,3 37,2 39,4 36,9 35,2 
60 33,2 35,8 37,8 37,6 36,1 34,4 

Ясон 

30 32,9 34,3 36,8 37,0 34,3 

34,3 

 

40 32,6 33,9 36,0 36,3 33,9 
50 32,2 32,9 35,5 36,5 33,6 
60 31,1 32,0 33,9 35,7 32,9 

Дарій 

30 33,8 35,4 36,9 37,8 35,3 

35,4 40 33,6 35,0 36,9 37,5 35,1 
50 33,5 34,9 35,5 38,3 35,1 
60 32,1 33,5 33,8 37,2 34,3 

Середнє  
по фактору С 33,3 34,7 36,5 37,7 35,2  

Найменша істотна різниця (%): 
Оцінка істотності часткових відмінностей для факторів: А – 1,37; В – 1,12; С – 0,98  

Оцінка істотності середніх (головних) ефектів: А – 0,62; В – 0,89; С – 0,70 
 
У середньому за роки проведення досліджень 

умовний збір олії з 1 га посівної площі соняшнику 
залежав від гібридного складу, густоти стояння рос-
лин та удобрення. Максимальний показник був у 
гібриду Мегасан за густоти стояння рослин 50 тис./га 
та обробки посівів препаратом Майстер і становив  
1 077,8 кг (табл. 1). Мінімальні значення досліджува-
ного показника – лише 463,1 кг/га – проявилися у 
гібриду Дарій за густоти стояння рослин 60 тис./га та 
без обробок посівів мікродобривами. 

По першому досліджуваному фактору (гібрид-
ний склад) доведена перевага гібрида Мегасан, 

який дозволив отримати в середньому 812,3 кг/га 
соняшникової олії. На гібридах Дарій і Ясон цей 
показник коливався в межах від 622,0 до  
654,8 кг/га, що менше за Мегасан на 24,1–30,6%, 
відповідно. 

Густота стояння рослин різною мірою відзначи-
лася на умовному виході олії з одиниці посівної 
площі. Так, у варіанті з гібридом Мегасан найбіль-
ший рівень досліджуваного показника (916,8 кг/га) 
забезпечила густота стояння рослин 50 тис./га; на 
гібридах Ясон (698,0–735,2 кг/га) і Дарій (661,7–
679,0 кг/га) – 40–50 тис./га. 

 

Таблиця 3 – Умовний вихід олії з 1 га посівної площі соняшнику залежно від гібридного складу, 
густоти стояння рослин та удобрення, кг (середнє за 2014-2016 рр.) 

Гібрид 
(фактор 

А) 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га 

(фактор В) 

Удобрення (фактор С) Середнє 
по  

фактору 
А 

Середнє 
по  

фактору 
В 

контроль 
(без 

обробоки) 
Рісткон-
центрат Вуксал Майстер середнє 

Мегасан 

30 581,7 654,8 772,8 842,3 712,9 

812,3 

640,3 
40 683,6 812,0 915,8 1010,6 855,5 744,2 
50 712,1 902,2 975,1 1077,8 916,8 771,2 
60 588,6 747,9 849,0 870,2 763,9 629,6 

Ясон 

30 513,1 600,7 635,3 711,0 615,0 

654,8 

 

40 591,9 651,8 719,7 828,5 698,0 
50 612,9 688,4 777,3 862,1 735,2 
60 487,6 552,1 619,5 624,6 571,0 

Дарій 

30 487,1 578,3 621,2 685,8 593,1 

622,0 40 560,9 638,0 732,6 784,5 679,0 
50 566,3 623,3 692,6 764,6 661,7 
60 463,1 523,5 577,1 652,4 554,0 

Середнє  
по фактору С 570,8 664,4 740,7 809,5 696,3  

 
В середньому по густоті стояння рослин  

(фактор В) найбільшу кількість умовної олії – 
771,2 кг/га забезпечує густота стояння рослин – 
50 тис./га. За густоти стояння 40 тис./га відміче-
но несуттєве зниження досліджуваного показни-

ка до 744,1 кг/га або на 3,4%. Граничний діапа-
зон загущення посівів (30 і 60 тис./га) зумовив 
істотне – на 20,4–22,5% – зменшення умовного 
виходу соняшникової олії з одиниці площі дослі-
дних ділянок соняшнику. 
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Внесення мікродобрив (Рістконцентрат, Вуксал, 
Майстер) рекомендованими дозами зумовило 
суттєве зростання умовного виходу олії з 1 га. На 
необроблених ділянках цей показник становив 
570,8 кг/га, а при застосуванні підживлень зафіксо-
вано його зростання до 664,4–809,5 кг/га або, від-
повідно, на 16,4–41,8%. 

Висновки. Внаслідок впливу природних чинників і 
насамперед різниці у кількості атмосферних опадів 
впродовж вегетаційного періоду соняшнику спостері-
гаються істотні коливання врожайності всіх досліджу-
ваних гібридів в окремі роки. В досліді зафіксована 
перевага вирощування гібриду Мегасан, який сфор-
мував середню врожайність насіння 2,41 т/га з мак-
симальним зростанням на 8,7–13,8% – до 2,62– 
2,74 т/га при густоті стояння рослин 50 тис./га та 
обробці посівів препаратами Вуксал і Майстер. Вста-
новлено, що при вирощуванні гібридів Мегасан і Ясон 
оптимальною з точки зору одержання найвищого 
рівня врожайності насіння є густота 50 тис./га, а у 
варіанті з гібридом Дарій – 40 тис./га. Застосування 
мікродобрив забезпечує приріст на всіх досліджува-
них гібридах, особливо препарату Майстру, при 
застосуванні якого сформовано врожайність насіння 
на рівні 2,11 т/га. Серед факторів, що вивчали, найбі-
льша частка впливу припадає на гібридний склад – 
35,1%. Також дуже впливовими є такі чинники, як 
густота стояння рослин і внесення у підживлення 
мікродобрив (31,2 і 22,9%). 

Лабораторним аналізом доведено, що в роки 
проведення досліджень вміст жиру в насінні гібри-
дів соняшнику коливався різною мірою. Максима-
льний його вміст в насінні був зафіксований у гіб-
ридів Мегасан – 36,9% та Дарій – 35,4%. Густота 
стояння рослин практично не впливала на вміст 
жиру, а проведені підживлення підвищили дослі-
джуваний показник до 34,7–37,7% або на 4,2– 
13,2 відсоткових пункти. Умовний вихід соняшни-
кової олії з 1 га посівної площі максимального 
рівня – 1 077,8 кг – досягнув у гібриду Мегасан за 
густоти стояння рослин 50 тис./га та обробки  посі-
вів препаратом Майстер. Внесення всіх без виклю-
чення препаратів забезпечило істотне зростання 
досліджуваного показника на 16,4–41,8%.  
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