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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ã³áðèä³â ñîíÿøíèêó ð³çíèõ 
âàð³àíò³â îñíîâíîãî óäîáðåííÿ òà ïîçàêîðåíåâèõ ï³äæèâëåíü íà éîãî ôîí³ çà âè-
ðîùóâàííÿ íà ÷îðíîçåìàõ îï³äçîëåíèõ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016, 
2017 ðð. â óìîâàõ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ íà ïîñ³âàõ ã³áðèä³â ñîíÿøíèêó Òàëñà, Ïðîí-
òî, Ãîëäåí â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ìåòîäèê. Çáèðàííÿ ïðîâîäèëè ïðÿìèì 
êîìáàéíóâàííÿì. Óðîæàéí³ñòü âèçíà÷àëè ïîä³ëÿíêîâî ç óðàõóâàííÿì çàñì³÷åíîñò³ 
òà âîëîãîñò³ 14 % (ÄÑÒÓ 7011:2009). Âì³ñò îë³¿ âèçíà÷àëè ìåòîäîì çíåæèðåíîãî çà-
ëèøêó çà ÃÎÑÒ 10857-64, ïðîòå¿íó – çà ÃÎÑÒ 30131-96. Ðåçóëüòàòè. Âíåñåííÿ ì³íå-
ðàëüíèõ äîáðèâ ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà âðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ äîñë³äæóâàíèõ ã³áðèä³â. 
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 – äî 49,5 %, ó ã³áðèäó 
Ïðîíòî – â³äïîâ³äíî 49,7 %, 49,3 òà 49,0 %, ó ã³áðèäó Ãîëäåí – â³äïîâ³äíî 50,1 %, 49,2 
òà 49,0 %. Âíåñåííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ â íàñ³íí³ ñîíÿøíèêó 
âì³ñòó ñèðîãî ïðîòå¿íó, ÿêèé çàëåæíî â³ä âàð³àíò³â óäîáðåííÿ çì³íþâàâñÿ ó ã³áðèäó 
Òàëñà â³ä 16,8 äî 18,1 %, ó ã³áðèäó Ïðîíòî – â³ä 17,6 äî 19,1 %, ó ã³áðèäó Ãîëäåí – â³ä 
18,0 äî 19,4 %. Âèñíîâêè. Íàéâèùó ïðîäóêòèâí³ñòü áóëî îòðèìàíî çà âèðîùóâàííÿ 
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Вступ. Однією із основних олійних культур на полях України впро-
довж багатьох років беззмінно залишається соняшник. Останнім часом 
значно збільшились його посівні площі, найбільша частка яких тради-
ційно зосереджена в центральних та південних областях. 

Популярність соняшнику полягає у значній економічній ефектив-
ності його вирощування. Порівняно з іншими олійними культурами 
соняшник здатен забезпечити найбільший вихід олії з одиниці площі 
(750 кг/га в середньому по Україні). Частка соняшникової олії сягає 90 % 
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загального виробництва цього продукту в Україні. Олія з насіння со-
няшнику характеризується високою харчовою цінністю і поступається 
лише маслиновій олії. Соняшникова олія містить поліненасичену жир-
ну ліноленову кислоту, фосфати, стеарини, вітамін Е. 

Але поряд зі збільшенням площ посівів цієї культури спостерігаєть-
ся зниження її врожайності. Вагоме  місце серед чинників, що забезпе-
чують високий урожай, належить умовам живлення рослин упродовж 
вегетаційного періоду та технологічним заходам, що спрямовані на реа-
лізацію генетичного потенціалу соняшнику в окремих регіонах України. 
Завдяки появі у виробництві нових ранньостиглих сортів та гібридів 
посіви соняшнику впродовж останніх років розширюються у північ-
но-східному Лісостепу та навіть на Поліссі України. Проте агротехні-
ка вирощування культури у цих зонах вивчена недостатньо. Сьогодні 
необхідне глибоке вивчення потенційних можливостей вітчизняних гі-
бридів соняшнику за різних умов вирощування з метою виявлення їх 
конкурентоздатності та подальшої популяризації, що дасть можливість 
підвищити врожайність та показники якості  культури в цілому. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Живлення 
є найважливішою частиною обміну речовин у рослинному організмі, 
оскільки воно визначає спрямованість їх біохімічних перетворень на 
ріст, розвиток, продуктивність рослин та якість урожаю. Поживний 
режим рослин найтіснішим чином пов’язаний із наявністю у ґрунті 
рухомих форм елементів живлення й доступності їх для рослинного 
організму. Кількість елементів живлення, що надійшли у рослину, за-
лежить від особливостей хімічного складу культури і від величини 
врожаю. Чим вище врожай тієї або іншої культури, тим більше потреба 
у поживних речовинах. За інтенсивних технологій вирощування висо-
коврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи з високим генетичним 
потенціалом особливо важливим є забезпечення рослин макро- й мі-
кроелементами [1, 2]. 

На формування 1 т насіння і належного обсягу вегетативних органів 
соняшник виносить з ґрунту 40–55 кг N, 15–25 кг P2O5, 100–150 кг K2O 
та значну кількість мікроелементів. Він здатний засвоювати фосфор і 
калій з важкорозчинних сполук ґрунту та добрив, має добре розвинену 
кореневу систему, яка проникає на глибину 3–4 м, а у горизонтальному 
напрямку поширюється на 0,8–1,2 м, що дає рослинам змогу засвоювати 
вологу та елементи живлення з глибоких шарів ґрунту [1].

Традиційною є думка, що соняшник виснажує ґрунт. Однак ці твер-
дження перебільшені. Повернення елементів живлення з рослинними 
рештками відносно їх господарського виносу в соняшнику становить 
74 % N, 54 % Р2O5 та 94 % К2O, тоді як у ріпаку – відповідно 60 % N,  36 % 
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Р2O5, 71 % К2O; у кукурудзи – 51 %, 34 % та 98 %; у сої – 27 %, 28 % та 28 %; 
зернових колосових – 24–32 %, 17–18 % та 68–72 % [1]. 

У процесі вегетації культура засвоює елементи живлення нерівно-
мірно. На початку росту рослина потребує небагато елементів живлен-
ня, але засвоєння їх випереджає темпи приросту сухої речовини. Так, за 
перший місяць вегетації соняшник використовує 15 % азоту, 10 – фос-
фору і 10 % калію, хоча накопичення органічної речовини за цей час не 
перевищує 5 % максимального обсягу. Незважаючи на повільний ріст 
соняшнику на початковій стадії (2–3 листки) в цей період закладається 
кошик. Упродовж наступних 1,5 місяців до кінця цвітіння, коли фор-
муються кошики, соняшник інтенсивно споживає елементи живлення: 
засвоює 80  % азоту, 70 % – фосфору і лише 50  % калію. Решта калію 
(40 %) надходить у рослини в період від наливання до початку дости-
гання насіння. Засвоєний у цей час азот активізує утворення тканин, 
які запасають олію, а підвищений рівень живлення фосфором сприяє 
накопиченню її в насінні. Після завершення формування кошиків за-
своєння елементів живлення соняшником зменшується. Водночас азот, 
що надходить у рослини у фазі наливання насіння, пришвидшує про-
цес утворення білків замість жирів, а фосфор сприяє інтенсивнішому 
синтезу нуклеїнових кислот і фосфоліпідів, підвищує вміст лінолевої 
кислоти.  

Соняшник – дуже калієфільна культура: якщо вміст рухомих сполук 
калію у ґрунті низький, то рівень його врожаю прямо залежить від норм 
внесення калійних добрив [3]. Калій активізує обмінні процеси в рос-
линах, сприяє інтенсивнішому накопиченню олії в насінні соняшнику.

Процес живлення соняшнику умовно розподіляють на три періоди: 
перший – від появи сходів до формування кошика, коли рослини по-
мірно засвоюють азот і калій та посилено – фосфор; другий – від початку 
формування кошика до початку цвітіння, коли рослини посилено засво-
юють усі елементи живлення; третій – від початку цвітіння до початку 
наливання і достигання сім’янок, коли рослини знову помірно засвою-
ють азот і фосфор та посилено – калій [3].

Основні елементи живлення по-різному впливають на ріст, розвиток і 
продуктивність соняшнику. Азот у поєднанні з іншими елементами жив-
лення посилює ріст рослин, сприяє формуванню більш крупних кошиків. 
Проте, надмірне азотне живлення призводить до утворення знач ної ве-
гетативної маси, нераціонального використання води, що спричиняє не-
стачу вологи у критичні фази розвитку соняшнику (цвітіння, формуван-
ня і наливання сім’янок). Підвищується його чутливість до шкідників і 
хвороб, наприклад вертицильозу. При цьому збільшується вміст білка і 
зменшується накопичення олії в насінні [4].



149Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Agroecology and plant growing

Найбільше на врожай і якість насіння соняшнику впливає помірне 
азотне живлення на початку вегетації, у фазу утворення кошиків і після 
цвітіння та посилене – в міжфазний період від бутонізації до цвітіння. За 
нестачі азоту зменшується кількість сім’янок у кошику, внаслідок чого 
знижується врожай. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, закла-
данню репродуктивних органів із більшою кількістю квіток у кошику. За 
оптимального фосфорного живлення пришвидшується розвиток рослин, 
економніше витрачається волога, більше накопичується олії в насінні. За 
своєю дією азотні та фосфорні добрива доповнюють одне одного [3].

Велике значення у живленні соняшнику має також калій, який поліп-
шує процес фотосинтезу і вуглеводний обмін у рослинах. Незважаючи 
на високу потребу в ньому, калій має середній вплив на врожайність. Він 
відіграє велику роль у регулюванні балансу вологи в рослині: допомагає 
утримати вологу, зменшує її випаровування, а відтак підвищує посухо-
стійкість рослин. Найбільше калію засвоюється соняшником у період 
від утворення кошика до достигання. При його дефіциті стебла стають 
крихкими і тонкими. Недостатнє живлення калієм призводить до фор-
мування сім’янок з невеликим умістом олії, зниження врожаю та зміни 
співвідношення вмісту насичених і ненасичених жирних кислот в олії [3].

Враховуючи, що значна частина фосфору, внесеного у ґрунт із добри-
вами, стає недоступною для рослин, а безпосередньо з ґрунту рослини 
поглинають лише частину елементів живлення (фосфор, калій, азот), 
норму та співвідношення добрив для кожного поля уточнюють на осно-
ві рекомендацій, розроблених науковими установами [1]. 

Серед технічних заходів, спрямованих на підвищення врожайності 
соняшнику, важливе місце посідає вибір оптимальних норм внесення 
добрив та підживлення мікроелементами у критичні періоди розвитку 
культури [5]. Це зумовлює актуальність розширення географічної ме-
режі досліджень та вивчення реакції на умови живлення вітчизняних 
гібридів соняшнику через формування їх продуктивності. Важливим на 
сьогодні є й підбір високопродуктивних гібридів для конкретних ґрун-
тово-кліматичних умов. Тому наші наукові дослідження були спрямова-
ні на вирішення цих актуальних завдань. 

Мета досліджень – вивчити вплив на формування продуктивності 
гібридів соняшнику різних варіантів основного удобрення і позакоре-
невих підживлень на його фоні за вирощування на чорноземах опідзо-
лених для розробки та вдосконалення основних параметрів зональної 
адаптивної технології вирощування культури.

Матеріали і методи. Дoслiджeння проведені у 2016, 2017  рр. в умо-
вах Хмельницької області вiдпoвiднo дo загальнoприйнятиx мeтoдик. 
Пoльoвi дoслiди закладено за мeтoдoм рoзщeплeниx дiлянoк. На 
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дiлянкаx пeршoгo пoрядку вивчали гiбриди, другoгo – варіанти удо-
брення. Пoсiвна площа eлeмeнтарнoї ділянки – 56 м2, oблiкoва – 42 м2, 
за триразoвoго пoвтoрeння. Пoпeрeдник – пшeниця oзима. Сoняшник 
вирoщували згiднo з агрoтexнiчними вимoгами i рeкoмeндацiями для 
зoни Лiсoстeпу.

Дoслiджeння прoвoдили за сxeмoю:
Фактoр А – гібриди соняшнику Талса, Пронто, Голден; 
Фактoр В – удобрення: 1. N0Р0К0 (контроль); 2. N40Р40К60; 3. N80Р80К120; 4. 

N0Р0К0 + підживлення Ярило Олійний (2 л/гa): 1-е – 3–4 пари листків + 2-е 
– утворення кошика; 5. N40Р40К60 + підживлення Ярило Олійний (2 л/гa): 1-е 
– 3–4 пари листків + 2-е – утворення кошика; 6. N80Р80К120 + підживлення 
Ярило Олійний (2 л/гa): 1-е – 3–4 пари листків + 2-е – утворення кошика.

Вoсени під oснoвний oбрoбітoк внoсили фoсфoрні тa кaлійні дoбривa: 
суперфoсфaт грaнульoвaний (19  % д.р.) тa кaлімaгнезію (28  % д.р.), 
нaвесні  під передпoсівну культивацію – аміачну селітру (34 % д.р.). Двічі 
позакоренево (у фази 3–4 пар листків та утворення кошика) проводили 
підживлення мікродобривом Ярило Олійний (2 л/гa). 

Ярило – це комплексні мікродобрива, що містять оптимальний набір 
і збалансовану кількість мікроелементів у доступній для рослин хелат-
ній формі. Хімічний склад цих препаратів повністю відповідає потре-
бам культури, вони не токсичні для людей та бджіл, екологічно безпечні, 
не викликають алергії. У таблиці 1 наведено хімічний склад препарату 
Ярило Олійний.

            Òàáëèöÿ 1. Õ³ì³÷íèé ñêëàä ì³êðîäîáðèâà ßðèëî Îë³éíèé

Âì³ñò åëåìåíò³â æèâëåííÿ, ã/ë
N Ð

2
Î

5
Ê

2
Î MgO SÎ

3
Fe Mn B Zn Cu Mo Ño

80,0  -  - 34,0 24,0 1,0 10,0 10,0 5,0 1,5 0,15 0,004

Урожай основної продукції визначали поділянково методом суціль-
ного обліку прямим комбайнуванням. Бункерну масу насіння перера-
ховували на врожайність з 1 га з урахуванням засміченості та вологості 
14 % [6]. Вміст олії визначали методом знежиреного залишку [7], проте-
їну – за [8].

Обговорення результатів. Отриману врожайність досліджуваних гі-
бридів соняшнику, як основний показник продуктивності, визначали за 
показниками структури врожаю, що залежали як від погодних чинників 
у роки досліджень, так і від факторів, що вивчались (умови живлення). 
Результати проведених досліджень показали, що врожайність насіння 
різнилася залежно від вологозабезпеченості та температурного режиму 
в рік вирощування. У польовому досліді вона становила від 1,54 до 3,11 т/га 
залежно від досліджуваних факторів (гібрид, удобрення) (табл. 2). 
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              Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü ã³áðèä³â ñîíÿøíèêó çàëåæíî 
               â³ä óìîâ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ (ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.), ò/ãà

Ôîí æèâëåííÿ Òàëñà Ïðîíòî Ãîëäåí

N
0
Ð

0
Ê

0 
(êîíòðîëü) 1,54 1,60 1,66

N
40

Ð
40

Ê
60

 2,36 2,53 2,62
N

80
Ð

80
Ê

120 
 2,69 2,77 3,01

N
0
Ð

0
Ê

0 
+ ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 1,94 2,03 2,15

N
40

Ð
40

Ê
60 

+ ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 2,46 2,65 2,74
N

80
Ð

80
Ê

120 
+ ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 2,89 2,96 3,11

              Í²Ð
05

 äëÿ ôàêòîð³â, ò/ãà: äëÿ ôàêòîð³â À, Â – 0,06;  äëÿ âçàºìîä³¿ ÀÂ – 0,3 

У середньому за роки досліджень (2016, 2017) найвищу врожайність 
на всіх варіантах досліджень забезпечив гібрид соняшнику Голден, що 
пояснюється його більш подовженим періодом вегетації порівняно з ін-
шими досліджуваними гібридами .

Внесення мінеральних добрив позитивно вплинуло на врожай на-
сіння досліджуваних гібридів порівняно з контрольними ділянками 
без удобрення. Так, норма N40Р40К60 забезпечила приріст урожаю гібриду 
Талса 53 %, Пронто та Голден – 58 %, а внесення N80Р80К120 збільшило вро-
жай порівняно з контролем відповідно на 75, 73 та 81 %. 

Підживлення комплексним добривом Ярило Олійний за основного 
удобрення N40Р40К60 та N80Р80К120 сприяло підвищенню врожаю на 5,4–
9,1 % порівняно з фоновими варіантами.

Якість насіння соняшнику визначається вмістом у ньому олії і про-
теїну. Тому за впровадження у виробництво нових сортів і гібридів важ-
ливо мати інформацію не тільки щодо їх урожайності, а також про вміст 
та збір олії і протеїну і варіювання цих показників під впливом умов 
вирощування. 

Результати показали, що за внесення мінеральних добрив спостері-
галась тенденція до зниження вмісту олії в ядрі сім’янок досліджуваних 
гібридів. Варто відмітити, що зі збільшенням норм добрив зменшувався 
вміст олії. Тобто існувала обернена залежність між нормами внесених 
добрив та вмістом олії. 

Таким чином, у сорту Талса на контрольному варіанті вміст олії скла-
дав у середньому за два роки 52,3 %, внесення N40Р40К60 сприяло підви-
щенню врожаю, але знижувало вміст олії до 51,2 %, N80Р80К120 – до 49,5 %. 
У гібриду Пронто ці показники становили відповідно 49,7  %, 49,3% та 
49,0 %, Голден – 50,1 %, 49,2 % та 49,0 % (табл. 3). Разом з тим, позакореневі 
підживлення комплексом мікроелементів Ярило Олійний на фоні удо-
брення сприяли підвищенню вмісту олії. Така динаміка спостерігалась у 
всіх досліджуваних гібридів.
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  Òàáëèöÿ 3. Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ íàñ³ííÿ  ã³áðèä³â ñîíÿøíèêó 
           çàëåæíî â³ä óìîâ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ (ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.)

Ôîí æèâëåííÿ Òàëñà Ïðîíòî Ãîëäåí

Âì³ñò îë³¿ â ÿäð³ íàñ³íèíè, %

N
0
Ð

0
Ê

0 
(êîíòðîëü) 52,3 49,7 50,1

N
40

Ð
40

Ê
60

 51,2 49,3 49,2
N

80
Ð

80
Ê

120
  49,5 49,0 49,0

N
0
Ð

0
Ê

0
 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 52,7 50,0 50,4

N
40

Ð
40

Ê
60

 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 52,1 50,4 49,7
N

80
Ð

80
Ê

120
 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 50,7 49,9 49,6

Í²Ð
05

 äëÿ ôàêòîð³â, %: äëÿ ôàêòîð³â À, Â – 1,37;  äëÿ âçàºìîä³¿ ÀÂ – 1,84 

Âì³ñò ñèðîãî ïðîòå¿íó â íàñ³íí³, %

N
0
Ð

0
Ê

0 
(êîíòðîëü) 16,8 17,6 18,0

N
40

Ð
40

Ê
60

 17,1 18,0 18,8
N

80
Ð

80
Ê

120
  17,8 18,8 19,3

N
0
Ð

0
Ê

0
 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 17,2 17,8 18,1

N
40

Ð
40

Ê
60

 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 17,4 18,4 18,9
N

80
Ð

80
Ê

120
 + ßðèëî Îë³éíèé (2 ï³äæèâëåííÿ) 18,1 19,1 19,4

Í²Ð
05

 äëÿ ôàêòîð³â, %: äëÿ ôàêòîð³â À, Â – 0,67 äëÿ âçàºìîä³¿ ÀÂ – 0,72 

Як основне удобрення, так і позакореневі підживлення на його фоні 
забезпечували підвищення вмісту білка в насінні. Так, на контрольно-
му варіанті (без добрив) вміст сирого протеїну становив у середньому 
18,1 % і залежно від варіантів досліду змінювався у гібриду Талса від 16,8 
до 18,1 %, Пронто – від 17,6 до 19,1 %, Голден – від 18,0 до 19,4 % 

Варто акцентувати увагу на тому, що найвищий вміст у насінні як олії, 
так і білка забезпечив гібрид соняшнику Голден. Серед варіантів удобрен-
ня найкращим виявився N80Р80К120 + Ярило Олійний (два підживлення).

Висновки. Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на 
врожай насіння досліджуваних гібридів соняшнику. Норма N40Р40К60 за-
безпечила приріст урожаю гібриду Талса 53 %, Пронто та Голден – 58 %, 
а застосування N80Р80К120 збільшило врожай порівняно з контролем від-
повідна на 75, 73 та 81 %. 

Підживлення комплексним добривом Ярило Олійний за основного 
удобрення N40Р40К60 та N80Р80К120 сприяло підвищенню врожаю на 5,4–
9,1 % порівняно з фоновими варіантами.

За внесення мінеральних добрив було відмічено тенденцію до зни-
ження вмісту олії в ядрі сім’янок досліджуваних гібридів соняшнику. Зі 
збільшенням норми азотних добрив вміст олії зменшувався. На конт-
рольному варіанті цей показник становив у сорту Талса 52,3 %, застосу-
вання N40Р40К60 знизило вміст олії до 51,2 %, N80Р80К120 – до 49,5 %, у гібриду 
Пронто – відповідно 49,7 %, 49,3 та 49,0 %, Голден – 50,1 %, 49,2 та 49,0 %.
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Öåëü. Èçó÷èòü âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ïðîäóêòèâíîñòè ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷-
íèêà ðàçíûõ âàðèàíòîâ îñíîâíîãî óäîáðåíèÿ è âíåêîðíåâûõ ïîäêîðìîê íà åãî ôîíå 
ïðè âûðàùèâàíèè íà ÷åðíîçåìàõ îïîäçîëåííûõ. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè 
â 2016, 2017 ãã. â óñëîâèÿõ Õìåëüíèöêîé îáëàñòè íà ïîñåâàõ ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷-
íèêà Òàëñà, Ïðîíòî, Ãîëäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåïðèíÿòûìè ìåòîäèêàìè. Óáîðêó 
ïðîâîäèëè ïðÿìûì êîìáàéíèðîâàíèåì. Óðîæàéíîñòü îïðåäåëÿëè íà êàæäîì ó÷àñò-
êå ñ ó÷åòîì çàñîðåííîñòè è âëàæíîñòè 14 % (ÄÑÒÓ 7011: 2009). Ñîäåðæàíèÿ ìàñëà 
îïðåäåëÿëè ìåòîäîì îáåçæèðåííîãî îñòàòêà ïî ÃÎÑÒ 10857–64, ïðîòåèíà – ïî ÃÎÑÒ 
30131–96. Ðåçóëüòàòû. Âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ïîëîæèòåëüíî âëèÿëî íà 
óðîæàéíîñòü ñåìÿí èññëåäóåìûõ ãèáðèäîâ. Âíåñåíèå N

40
Ð

40
Ê

60
 îáåñïå÷èëî ïðèðîñò 

óðîæàéíîñòè ó ãèáðèäà Òàëñà íà 53 %, ó ãèáðèäîâ Ïðîíòî è Ãîëäåí – íà 58 %, òîã-
äà êàê âíåñåíèå N

80
Ð

80
Ê

120
 ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ óðîæàéíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ 

êîíòðîëåì íà 75, 73 è 81 %. Ïîäêîðìêà êîìïëåêñíûì óäîáðåíèåì ßðèëî Ìàñëè÷íûé 
(2 ë/ãà) â ôàçå 3–4 ïàð ëèñòüåâ è â ôàçå îáðàçîâàíèÿ êîðçèíêè íà ôîíå îñíîâíîãî 
óäîáðåíèÿ â íîðìàõ N

40
Ð

40
Ê

60
 è N

80
Ð

80
Ê

120
 ïîâûøàëà óðîæàéíîñòü íà 5,4–9,1 % ïî ñðàâ-

íåíèþ ñ ôîíîâûìè âàðèàíòàìè óäîáðåíèÿ. Ñ óâåëè÷åíèåì íîðì àçîòíûõ óäîáðåíèé 
óìåíüøàëîñü ñîäåðæàíèå æèðà â ÿäðå ñåìÿíîê èññëåäóåìûõ ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷-
íèêà. Òàê, ó ãèáðèäà Òàëñà ñîäåðæàíèå æèðà íà êîíòðîëüíîì âàðèàíòå ñîñòàâëÿëî 
52,3 %, âíåñåíèå N

40
Ð

40
Ê

60
 ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ æèðà äî 51,2 %, âíåñåíèå 

N
80

Ð
80

Ê
120

 – äî 49,5 %, ó ãèáðèäà Ïðîíòî – ñîîòâåòñòâåííî 49,7 %, 49,3 è 49,0 %, ó ãè-
áðèäà Ãîëäåí – ñîîòâåòñòâåííî 50,1 %, 49,2 è 49,0 %. Âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ â ñåìåíàõ ïîäñîëíå÷íèêà ñîäåðæàíèÿ ñûðîãî ïðî-
òåèíà, êîòîðîå â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòîâ óäîáðåíèÿ èçìåíÿëîñü ó ãèáðèäà Òàëñà 
îò 16,8 äî 18,1 %, Ïðîíòî – îò 17,6 äî 19,1 %, Ãîëäåí – îò 18,0 äî 19,4 %. Âûâîäû. 
Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü áûëà ïîëó÷åíà ïðè âûðàùèâàíèè ãèáðèäà ïîäñîëíå÷-
íèêà Ãîëäåí â âàðèàíòå ñ âíåñåíèåì N

80
Ð

80
Ê

120 
+ 2 ïîäêîðìêè êîìïëåêñíûì óäîáðåíè-

åì ßðèëî Ìàñëè÷íûé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäñîëíå÷íèê, ãèáðèä, óäîáðåíèå, ïîäêîðìêà, óðîæàéíîñòü 

ïðîäóêòèâíîñòü
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Purpose. To study effects of various variants of main fertilizing followed by foliar 
application on productivity formation of sunflower hybrids when cultivating on podzolic 
chornozem. Methods. The research was conducted during 2016–2017 in environments of 
Khmelnytskyi region on crops of the sunflower hybrids Talsa, Pronto, Golden in accordance 
to conventional methods. After direct combine harvesting crop capacity for every plot was 
determined taking into account contamination and humidity 14 % (DSTU 7011: 2009). Oil 
content was determined by means of the method of fatless residue (GOST 10857-64), 
protein content was according to GOST 30131-96. Results. Application of mineral fertilizers 
had positive effect on seed yield of the hybrids under study. Application of N

40
P

40
K

60
 resulted 

in yielding capacity increase by 53 % in Talsa hybrid, by 58 % in Pronto and Golden hybrids, 
while application of N

80
P

80
K

120
 contributed to increasing yield in these hybrids by 75, 73 and 

81 %, respectively. Application of complex fertilizer Yarylo Îil (2 l/ha) at the phase of 3–4 
leaves and the phase of capitulum formation when basic fertilizer applying in the doses 
N

40
Ð

40
Ê

60
 and N

80
Ð

80
Ê

120
 contributed to yield increasing by 5.4–9.1 % as compared with 

variants on background of fertilizing. With increasing dose of nitrogen fertilizers, there was 
a tendency of oil content decreasing in kernels of the sunflower hybrids under study. For 
example, oil content in the hybrid Talsa at the control variant was 52.3 %, application of 
N

40
P

40
K

60
 resulted in oil content decreasing to 51.2 %, while N

80
Ð

80
Ê

120
 decreasing to 49.5 

%. In the hybrid Pronto these values were, respectively, 49.7 %, 49.3, and 49.0 %, in the 
hybrid Golden, respectively, 50.1 %, 49.2, and 49.0 %. Application of mineral fertilizers 
contributed to increase of crude protein content in sunflower seeds which varied depending 
on experimental variants in the hybrid Talsa from 16.8 to 18.1 %, in Pronto from 17.6 to 19.1 %, 
and in Golden from 18.0 to 19.4 %. Conclusions. The highest productivity was obtained 
when cultivating the sunflower hybrid Golden at the variant with application N

80
Ð

80
Ê

120
 +               

2 applications with complex fertilizer Yarylo Oil.
Keywords: sunflower, hybrid, fertilizing, application, yield, productivity


