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Постановка проблеми. В Україні понад 90% рос-

линних жирів виробляють з насіння соняшнику. Ця 
культура є привабливою для агровиробників зони 
Степу внаслідок низьких виробничих витрат на ви-
рощування, стабільності попиту на насіння та його 
високою вартістю на ринку. Порівняння глобальних 
економічних показників світового сільського госпо-
дарства свідчить про те, що головною олійною куль-
турою в переважній більшості країн світу є соя. Проте 
в Україні з історичної точки зору та внаслідок специ-
фічних регіональних особливостей, був і є – соняш-
ник [1]. 

Рівень ефективності виробництва насіння со-
няшнику залежить від знання його біологічних 
особливостей, а також дотримання рекомендацій із 
технології вирощування [2]. Проте більшість виро-
бників не дотримується норм, і це, призводить до 
появи проблем, пов’язаних із перенасиченням 
сівозмін соняшником. Збільшення виробництва 
насіння соняшнику можливо здійснити за рахунок 
удосконалення елементів технології його вирощу-
вання, важливим з яких є раціональне використан-
ня біологічних препаратів та стимуляторів росту у 
різних фазах розвитку рослини [3].  

Для забезпечення попиту на олійну сировину 
потрібно збільшити валові збори соняшнику. Під-
вищити врожайність площ, зайнятих під вирощу-
вання цієї культури, можливо двома способами: 
агротехнічним та селекційним. Нові гібриди соняш-
нику мають відповідати сучасним вимогам, а саме: 
бути екологічно пластичними, адаптивними й ста-
більними за будь-яких умов вирощування [4]. 

Розглянуті показники пояснюють механізм дії 
того чи іншого чинника, глибину і напрям впливу, 
послідовність і тісноту взаємозв’язків. Всі розра-
хунки та дослідження призводять до визначення 
рівня продуктивності рослин з точки зору перш 
за все збору основної продукції. Які б не були 
попередні впливи, в якому напрямі і наскільки 
суттєво, вони передбачали кінцевий результат, 

все одно саме вихід основної продукції є голов-
ним показником. 

Реальна урожайність соняшника завжди суттє-
во менша, ніж біологічний потенціал. Сьогодні у 
виробничих умовах середня урожайність соняшни-
ка становить приблизно 2,0 т / га насіння, що не 
більше 45-50% потенціальної врожайності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні регулятори росту та інші біологічні препарати 
містять комплекс біологічно активних речовин, які 
сприяють посиленню обмінних процесів у ґрунті та 
в рослинних організмах, підвищують стійкість рос-
лин до несприятливих погодних умов, сприяють 
додатковому використанню закладеного в них 
потенціалу продуктивності та поліпшенню якості 
вирощеної продукції [5].  

У науково-технічній політиці США, Німеччини, 
Франції, Японії та інших розвинутих держав просте-
жується тенденція до практичної реалізації виснов-
ків науки щодо потенційної можливості доведення 
застосування біологічних препаратів i засобів захис-
ту рослин до 35–40% від загального обсягу викорис-
тання усіх препаратів. Це забезпечить зменшення 
обсягів втрат врожаю від шкідників, хвороб i бур'я-
нів, які є досить значними – щонайменше на 20–
30% від валового збору продукції рослинництва, а 
по деяким культурам – до 50–60% [6]. Системний 
аналіз багаторічних наукових досліджень свідчить, 
що в умовах мінімального забезпечення технології 
вирощування сільськогосподарських культур та 
незбалансованого співвідношення природних чин-
ників, реальний приріст продуктивності посівів під 
дією регуляторів росту рослин складає 10–13%. За 
умов збалансованого співвідношення всіх чинників 
та оптимального значення інших факторів регулято-
ри росту здатні підвищити продуктивність посівів 
сільськогосподарських культур на 15-22%. За ефек-
тивністю гектарна норма регуляторів росту прирів-
нюється до дії мінеральних добрив на рівні N:P:K – 
25 кг д.р. /га [7].  




