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Досліджено особливості росту, розвитку, нагромадження сухої речовини та формування 

елементів структури урожайності соняшника гібрида Ясон залежно від застосування окремо і 

комплексно регуляторів росту (деймос та АКМ), мінерально-органічного комплексу амінокислот, глі-

церину, макро- і мікроелементів (вітастар) на різних фонах мінерального живлення в умовах пів-

нічного Степу України. 

Результати обліків і спостережень свідчать, що добрива і препарати вітастар, деймос і 

АКМ, використані відповідно до схеми досліду, на строки настання й тривалість основних феноло-

гічних фаз росту і розвитку рослин соняшнику не впливали. 

Доведено, що використання в технології вирощування гібрида Ясон препаратів АКМ, деймос і 

вітастар на фоні без добрив та за удобрення у дозах N15P15K15 та N30P30K30  позитивно впливало на 

ріст і розвиток рослин і формування елементів структури врожаю. 

Встановлено, що вища врожайність соняшника була   у варіантах з передпосівною обробкою 

насіння препаратом АКМ – 2,59–3,15 т/га. Виявлено, що більш ефективним заходом є обробка на-

сіння соняшника перед сівбою препаратами АКМ або деймосом на фоні внесення мінеральних добрив 

у дозі N30P30K30 та застосування препарату вітастар (2–3 кг/га). 

Ключові слова: соняшник, регулятори росту, мікродобрива, мінеральні добрива, урожай-

ність. 
   

Зважаючи на несприятливі зміни у сіль-

ськогосподарському виробництві через сут-

тєве потепління клімату, економічну кризу, 

зниження родючості ґрунту, порушення сіво-

змін та посилення хімічного навантаження на 

навколишнє середовище, одним зі шляхів  

послаблення негативного впливу деяких з 

цих чинників може стати застосування мікро-

добрив і регуляторів росту [1–3]. 

Вітчизняними та закордонними дослід-

никами доведено велику агрономічну і фізі-

ологічну роль регуляторів росту в життєді-

яльності рослинного організму [4–5].  

         Відомо, що в  умовах  Степу  України  з 

нестабільним зволоженням та частим проя- 

вом весняно-літніх посух (під впливом гло-

бального потепління), внесення мінеральних 

добрив під всі сільськогосподарські культу-

ри, в тому числі і соняшник, буває недостат-

ньо ефективним. Тому виникає необхідність 

розроблення альтернативних заходів підви-

щення ефективності мінерального живлення 

культурних  рослин  шляхом  використання 

регуляторів росту, мікродобрив, фізіологічно 

активних речовин тощо [6–9]. 

Мета  дослідження  –  вивчити   вплив  
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препаратів вітастар (мінерально-органічний 

комплекс амінокислот,  гліцерину,  макроеле- 

ментів, а також біогенних макро- і мікроеле-

ментів для внесення в ґрунт), деймос (регу- 

лятор росту рослин з фунгіцидними і анти- 

оксидантними властивостями) та АКМ (на-

півсинтетичний плівкоутворювальний регу-

лятор  росту  рослин антиоксидантної дії)  на 

ріст і  продуктивність  соняшника на різних 

фонах мінерального живлення. 

Для досягнення поставленої мети про-

грама дослідження передбачала вивчити 

особливості росту, розвитку та формування 

врожайності соняшника залежно від строків 

та способів застосування препаратів вітастар, 

деймос та АКМ; з’ясувати ефективність ви-

користання вказаних препаратів в разі об-

робки насіння перед сівбою та за умов вне-

сення під передпосівну культивацію при ви-

рощуванні соняшника (Helianthus L.) на різ-

них фонах мінерального живлення; визначи-

ти індивідуальну продуктивність.   

Об’єкт дослідження: процеси росту, 

розвитку та формування врожайності рослин 

соняшнику залежно від строків та способів 

застосування препаратів вітастар, деймос і 

АКМ.  

Предмет дослідження: рослини соняш-

нику (гібрид Ясон); строки і способи засто-

сування препаратів: вітастар, деймос та 

АКМ; мінеральне живлення рослин; елемен-

ти структури урожаю; рівень урожайності. 
 

Матеріали та методи дослідження. 
Ґрунтовий покрив Ерастівської дослідної 

станції Державної установи Інститут зерно-

вих культур НААН представлений звичай-

ними малогумусними важкосуглинковими 

чорноземами та їхніми слабозмитими різно-

видами. 

Основні агрохімічні властивості цих 

чорноземів, за даними агрохімічної лабора-

торії станції, характеризуються наступними 

показниками. Вміст гумусу в орному шарі 

варіює в межах від 4,0 до 4,5 %. Валовий 

вміст поживних речовин в орному шарі чор-

ноземів коливається в наступних межах: азо-

ту – від 0,23 до 0,26 %, фосфору – від 0,11 до 

0,16 %, калію – від 2,0 до 2,5 %. 

Структура орного шару пилувато-груд-

кувата, а підорного –  грудкувато-зерниста. 

Кількість   водостійких   агрегатів   в   орному   

 

шарі становить 40–50 %, у  підорному  –  55–

65 %. Клімат зони помірно континентальний, 

характеризується посушливістю і нестійкими 

умовами зволоження. За багаторічними да-

ними Комісарівської метеостанції, яка  функ-

ціонує на території дослідної станції, серед-

ньорічна кількість опадів становить 435 мм. 

Весняний період відзначається інтенсивним 

наростанням температури, що призводить до 

швидкого танення снігу, розмерзання і про-

грівання ґрунту. Часто мають місце  посуш-

ливі явища, що зумовлює послаблення схо-

жості насіння і  пригнічення росту і розвитку  

культурних рослин. 

Науково-дослідна робота проводилась в 

зерно-паро-просапній сівозміні після попе-

редника ячмінь ярий.  Агротехніка  у  дослі-

дах – загальноприйнята для зони. Після зби-

рання попередника проводили дворазове лу-

щення стерні з наступною оранкою на гли-

бину 20–22 см. Весняний обробіток ґрунту 

включав ранньовесняне боронування та пе-

редпосівну культивацію.  Насіння  соняшни-

ка висівали сівалкою СУПН-8 пунктирним 

способом з наступним прикочуванням засія-

них площ. Застосовували комплекс препара-

тів для обробки насіння перед сівбою, а 

також вносили препарати під передпосівну 

культивацію. Робочі водні розчини з дослід-

жуваними препаратами готували в день за-

стосування. Для передпосівної обробки на-

сіння рекомендовані дози препаратів на 1 т 

насіння розчиняли у 8 л води (напівсухий ме-

тод обробки). Розміщення варіантів  система-

тичне, повторність триразова. Посівна  пло-

ща ділянки  становила 56 м
2
. 

Закладка дослідів, експериментальні 

дослідження, обліки і спостереження, відбір 

зразків – відповідно до  методики проведення  

польового досліду та загальноприйнятих ме-

тодичних рекомендації ВНИИ кукурудзи 

[10–11].   

Погодні умови впродовж 2016–2018 рр. 

за зволоженням і температурою повітря були 

середньосприятливими для схожості насіння, 

росту і розвитку рослин соняшнику. 
 

Результати дослідження. У досліді на-

сіння гібриа  Ясон у 2016 р. висівали у грунт 

5 травня, у 2017 р. – 11 травня,  а в 2018 р. – 7 

травня. Результати обліків та спостережень 

свідчать, що  впливу добрив і  препаратів (ві- 
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тастар, деймос, АКМ), використаних згідно зі  

схемою досліду, на строки настання й три-

валість  основних  фенологічних  фаз  росту  і 

розвитку рослин соняшнику виявлено не бу-

ло  (табл. 1). 

       Так,  фаза  повних сходів соняшника  від- 

 
 

1. Дати настання основних фенологічних фаз росту і розвитку  

у  рослин  соняшнику (2016–2018 рр.) 
 

Сівба Сходи Формування кошика Цвітіння Повна стиглість 
2016 р. 

5 травня 16 травня 24 червня 14 липня 9 вересня 
2017 р. 

11 травня 29 травня 5 липня 20 липня 12 вересня 
2018 р. 

7 травня 20 травня 18 червня 13 липня 12 вересня 

 

мічалась у другій половині травня, а саме: у 

2016 р. – 16 травня,  у 2017 та 2018 рр. – 29 та 

20 травня. На строки настання наступних фаз  

розвитку значним чином вплинули темпера- 

тури повітря та вологозабезпеченість міжфаз-

них періодів. Фази формування кошика і  цві-  
 

 

2. Нагромадження сухої речовини  рослинами гібрида Ясон залежно від удобрення 

 і  використання препаратів вітастар, АКМ і  деймос  (середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Варіант 
Фаза розвитку рослин 

3–5 пар листків утворення кошика цвітіння 
1 * 2 ** 1 2 1 2 

Без обробки насіння 
Контроль (без добрив) 21,3 7,9 70,2 301,1 140,2 583,2 
Вітастар, 2 кг/га  22,0 8,7 71,4 309,3 151,4 642,3 
Вітастар, 3 кг/га 22,1 9,1 73,3 315,4 154,4 653,3 
N15P15K15 22,8 9,7 73,6 312,5 155,2 660,4 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 23,6 9,9 76,2 320,4 158,1 675,8 
N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 24,3 10,2 78,1 330,2 162,3 684,5 
N30P30K30 24,9 10,3 80,2 350,2 165,2 692,4 
N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 25,9 10,6 84,3 358,1 166,4 692,3 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 26,8 11,0 85,4 361,3 168,5 699,2 

Передпосівна обробка насіння препаратом АКМ 
Контроль (без добрив) 22,2 9,4 71,2 311,3 140,7 590,4 
Вітастар, 2 кг/га  22,5 9,8 73,3 315,2 153,3 680,3 
Вітастар, 3 кг/га 23,4 10,3 75,3 317,1 155,1 685,1 
N15P15K15 23,4 10,4 75,4 315,0 150,2 672,1 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 24,1 10,7 77,5 321,4 157,3 683,2 
N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 24,9 11,2 78,0 334,3 160,2 700,4 
N30P30K30 25,7 11,4 81,2 356,2 164,4 702,5 
N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 26,4 11,9 83,4 360,1 169,4 710,4 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 27,2 12,7 84,3 367,4 170,2 715,1 

Передпосівна обробка насіння препаратом деймос 
Контроль (без добрив) 21,6 9,6 72,3 314,8 144,0 598,1 
Вітастар, 2 кг/га  22,3 10,0 75,2 318,5 146,1 600,2 
Вітастар, 3 кг/га 23,1 10,3 76,1 324,6 150,3 670,5 
N15P15K15 23,4 10,6 74,4 325,4 150,5 672,4 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 23,6 10,9 76,3 331,5 158,2 680,3 
N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 24,0 11,4 78,5 340,1 164,4 700,2 
N30P30K30 24,6 11,9 81,0 370,2 167,3 706,1 
N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 25,2 12,2 84,5 374,3 167,5 712,2 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 26,4 12,8 85,4 380,1 169,5 718,3 
     НІР 0,05 0,6 0,4 0,9 3,7 1,3 6,1 

             

            * Висота рослин, см.  **Абсолютно суха маса 1 рослини, г. 
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тіння у 2016 р. відмічались 24 червня та 14 

липня, у 2017 р. – 5 та 20 липня, а в 2018 р. – 

18 червня і 13 липня. Збирали врожай  у фазі 

повної стиглості насіння при  вологості 9 % – 

відповідно 9 вересня  і  12 вересня. 

        Після формування густоти стояння кіль-

кість рослин на одиниці площі в усіх варі-

антах дорівнювала 56 тис./га. Це дало мож-

ливість виявити особливості росту і розвитку 

соняшника під впливом удобрення і дослід-

жуваних препаратів. Так, під дією препаратів 

вітастар, АКМ та деймос і добрив суттєво 

змінювалася висота  рослин і їхня абсолют-

но суха маса (див. табл. 2). 

        Так, в фазі 3–5 пар листків у варіантах із 

внесенням мінеральних добрив у дозах 

N15P15K15 і N30P30K30,  вітастару  2  і  3 кг/га  і  

без обробки насіння та з його обробкою   

АКМ і деймосом  висота рослин збільшува-

лась відносно контролю на 0,3–5,5 см, а  їхня 

абсолютно суха маса  –  на 0,4–3,3 г. Динамі-

ка нагромадження сухої речовини підтвер-

дилась і у фазі цвітіння: ці показники у ва-

ріантах  без  обробки  насіння  становили  

151,4–168,5 см і 642,3–699,2 г,  з обробкою 

АКМ – 150,2–170,2 см і 672,1–715,1 г,  а дей-

мосом – 146,1–169,5 см і 600,2–718,3 г, що  

вище  порівняно з контролем  на 11,2–29,5 см 

і 2,1–124,7 г. 

Позитивний вплив добрив та препаратів, 

які досліджувались, на формування надзем-

ної маси соняшника простежувався до кінця 

вегетації культури, про що свідчать показни-

ки структури урожаю (табл. 3).  
 

3. Елементи структури рослин гібрида Ясон залежно від використання препаратів вітастар,  

АКМ та деймос на різних фонах мінерального живлення (середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 
Висота 
рослин,  

см 

Діаметр 
кошика, 

 см 

Маса насіння  
з кошика,  

г 

Маса  
1000 насінин,  

г 

Без обробки насіння 

Контроль (без добрив) 163,5 17,7 52,6 54,3 
Вітастар, 2 кг/га  169,1 18,5 53,8 55,5 
Вітастар, 3 кг/га 170,0 19,2 54,5 56,0 
N15P15K15 172,2 19,9 55,5 56,9 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 172,4 20,1 56,4 57,3 

N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 173,9 20,2 56,6 57,4 
N30P30K30 175,3 20,8 57,8 58,1 
N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 177,1 20,9 58,5 58,4 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 178,0 21,1 58,7 58,4 

Передпосівна обробка насіння препаратом АКМ 

Контроль (без добрив) 168,7 18,3 53,7 54,6 

Вітастар, 2 кг/га  170,2 19,3 54,7 55,7 
Вітастар, 3 кг/га 173,3 19,8 55,5 56,5 
N15P15K15 174,8 20,5 57,1 57,3 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 176,1 21,2 57,4 57,8 
N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 176,9 21,8 57,8 58,0 
N30P30K30 177,2 22,1 58,9 59,3 

N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 178,7 22,7 59,5 60,2 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 179,9 22,7 59,5 60,1 

Передпосівна обробка насіння препаратом деймос 

Контроль (без добрив) 168,4 20,1 54,7 55,5 
Вітастар, 2 кг/га  168,7 20,2 55,4 55,9 
Вітастар, 3 кг/га 170,3 20,4 56,0 56,4 

N15P15K15 172,5 20,8 57,3 57,5 
N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 176,2 21,5 58,3 58,6 
N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 178,2 22,3 58,4 59,1 
N30P30K30 177,9 22,5 59,9 60,9 
N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 179,1 22,7 60,4 61,2 
N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 179,6 22,9 61,1 61,5 

     НІР 0,05 1,1   0,3      0,5     0,6 
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         Аналіз одержаних експериментальних 

даних свідчить, що висота рослин соняшнику 

у фазі повної стиглості була найбільша у ва-

ріантах досліду, де застосовували передпо-

сівну обробку насіння препаратом АКМ, і ва-

ріювала в межах від 168,7 до 179,9 см. Так, 

найбільший приріст рослин у висоту був у 

варіанті з передпосівним внесенням в ґрунт 

мінеральних добрив у дозі N30P30K30 та  віта-

стару, 3 кг/га і обробкою насіння  АКМ  – 

16,4 см, або 10,03 % порівняно з контролем 

(без внесення добрив і обробки насіння). 

        Разом з тим слід відмітити, що на фор-

мування елементів структури урожайності 

соняшника значно більший вплив (порівняно 

з препаратом АКМ ) здійснювала обробка на-  

сіння деймосом. Так, у варіантах використан-

ня останнього простежувалося збільшення ді-

аметра кошика, маси насіння з кошика і маси 

1000 насінин. Найбільші показники  елемен- 

тів структури урожайності соняшника  були 

у варіанті, що передбачав передпосівне вне-

сення в ґрунт як мінеральних  добрив  у  дозі 

N30P30K30,  так  і препарату вітастар, 3 кг/га  

та  обробку  насіння  демосом – відповідно 

5,2 см, або 29,38 %; 8,5 г, або 16,16 % та 7,2 г, 

або 13,26 % порівняно з контролем (без вне-

сення добрив і обробки насіння). 

         Вищу урожайність соняшнику сформу-

вав у варіантах з передпосівною обробкою 

насіння препаратом АКМ – 2,59–3,15 т/га, 

тимчасом як за обробки  його деймосом  вона  
 

4. Урожайність гібрида  Ясон залежно від використання препаратів вітастар, АКМ 

 і деймос на різних фонах мінерального живлення, т/га (2016–2018 рр.) 
 

Варіант   2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Середнє  

за  2016–2018 рр. 

Приріст урожаю 

т/га % 

Без обробки насіння 

Контроль (без добрив) 2,62 2,31 2,61 2,51 – – 

Вітастар, 2 кг/га  2,69 2,35 2,72 2,59 0,08 3,05 

Вітастар, 3 кг/га 2,78 2,40 2,78 2,65 0,14 5,71 

N15P15K15 2,88 2,51 2,80 2,73 0,22 8,76 

N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 3,00 2,53 2,89 2,81 0,30 11,82 

N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 2,93 2,55 2,90 2,79 0,28 11,29 

N30P30K30 3,15 2,64 2,99 2,93 0,42 16,60 

N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 3,20 2,66 3,05 2,97 0,46 18,33 

N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 3,16 2,69 3,08 2,98 0,47 18,59 

Передпосівна обробка насіння препаратом АКМ 

Контроль (без добрив) 2,62 2,46 2,69 2,59 0,08 3,19 

Вітастар, 2 кг/га  2,70 2,50 2,81 2,67 0,16 6,37 

Вітастар, 3 кг/га 2,83 2,54 2,83 2,73 0,22 8,90 

N15P15K15 2,95 2,61 2,85 2,80 0,29 11,69 

N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 3,11 2,67 2,94 2,91 0,40 15,80 

N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 3,08 2,69 3,10 2,96 0,45 17,80 

N30P30K30 3,23 2,74 3,26 3,08 0,57 22,58 

N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 3,30 2,76 3,30 3,12 0,61 24,30 

N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 3,24 2,79 3,42 3,15 0,64 25,50 

Передпосівна обробка насіння препаратом деймос 

Контроль (без добрив) 2,63 2,50 2,58 2,57 0,06 2,39 

Вітастар, 2 кг/га  2,79 2,53 2,65 2,66 0,15 5,84 

Вітастар, 3 кг/га 2,84 2,55 2,71 2,70 0,19 7,57 

N15P15K15 3,10 2,66 2,69 2,82 0,31 12,22 

N15P15K15 + вітастар, 2 кг/га 3,12 2,69 2,76 2,86 0,35 13,81 

N15P15K15 + вітастар, 3 кг/га 3,11 2,72 2,83 2,89 0,38 15,01 

N30P30K30 3,26 2,77 2,94 2,99 0,48 19,12 

N30P30K30 + вітастар, 2 кг/га 3,32 2,79 3,16 3,09 0,58 23,11 

N30P30K30 + вітастар, 3 кг/га 3,26 2,83 3,24 3,11 0,60 23,90 

        НІР 0,05, т/га 0,06 0,04 0,06 – – – 
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була дещо нижчою – на рівні 2,57–3,11 т/га, а 

у варіантах без обробки насіння – лише 2,51–

2,98 т/га. Встановлено, що ефективнішою 

була передпосівна обробка насіння  препара-

тами  АКМ  і  деймосом  на  фоні  внесення 

мінеральних добрив у дозі  N30P30K30 та при 

застосуванні вітастару, 2–3 кг/га (див. табл. 

4). 

Таким чином, використання   вітастару, 

2–3 кг/га  на фоні без мінеральних добрив за 

передпосівної обробки насіння препаратами, 

що досліджувались, сприяло підвищенню 

урожайності соняшника на 0,08–0,14 т/га. 

Значно більші прибавки урожайності насін-

ня відносно контролю були одержані також у 

варіантах без добрив, але з використанням  

препаратів АКМ  і  деймос на  фоні застосу-

вання препарату вітастар, 2–3 кг/га – 0,16–

0,22 т/га. 

Слід відмітити позитивну дію на уро-

жайність  соняшника  препарату  вітастар, 2–

3 кг/га на фоні внесення мінеральних добрив 

у дозах N15P15K15 та N30P30K30. Прибавка уро-

жайності насіння   відносно контролю в цих 

варіантах становила 0,28–0,64 т/га, в той час 

як внесення тільки мінеральних добрив за-

безпечило приріст 0,22–0,57 т/га. 

Отже, внесення під передпосівну куль-

тивацію мінеральних добрив у дозах 

N15P15K15 та N30P30K30 забезпечує підвищення 

урожайності соняшника на 8,76–22,58 %, до-

даткове використання  вітастару, 2–3 кг/га – 

11,29–18,59 %, передпосівна обробка насін-

ня препаратом АКМ, або деймос – на 13,81–

25,50 %. 

За температурним режимом та кількіс-

тю вологи 2016–2018 рр. були несприятливи-

ми для розвитку та поширення хвороб. У 

досліді відмічали незначні  ураження  рослин  

фузаріозом, вовчком,  несправжньою  борош- 

нистою росою, фомозом і плямистостями 

листя: септоріозом, церкоспорозом, білою і 

сірою  гнилями  та  поодинокі  пошкодження 

довгоносиками, медляками, попелицями, сту-

пінь та характер прояву яких залежав від по-

годних умов у роки проведення досліджень, 

не змінювався під впливом варіантів досліду 

та не перевищував рівень ЕПШ. 

Висновки. Результати проведених уп-

родовж 2016–2018 рр. досліджень дають 

можливість зробити наступні висновки: 

1. Погодні умови  2016–2018 рр. за кіль-

кістю вологи і температурними показниками   

були середньосприятливими для проростання 

насіння і розвитку рослин гібрида  Ясон, 

2. Препарати АКМ, деймос для обробки 

насіння перед сівбою та вітастар для внесен-

ня під передпосівну культивацію на різних 

фонах мінеральних добрив   помітно не впли-

вали на строки настання і тривалість основ-

них фенологічних фаз розвитку рослин гіб-

рида соняшника Ясон. 

3. Використання в технології вирощу-

вання гібрида Ясон препаратів АКМ, дей-

мос, вітастар на фоні без добрив та в разі 

удобрення у дозах N15P15K15 і N30P30K30 

позитивно вплинуло на ріст і розвиток рос-

лин й формування елементів структури вро-

жаю. 

4. Вищу урожайність  гібрид Ясон  фор-

мував за внесення під передпосівну культи-

вацію мінеральних добрив у дозі N30Р30К30 і 

вітастару, 3 кг/га. Без обробки насіння уро-

жайність соняшника в цьому варіанті стано-

вила 2,98 т/га, а в разі його обробки  препа-

ратом АКМ – 3,15 т/га,  деймосом  – 3,11 т/га, 

що  вище за контроль на 0,47; 0,64 і 0,60 т/га, 

або 18,6; 25,5 і 23,9 % відповідно. 
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Исследованы особенности роста, развития, накопления сухого вещества и формирования 

элементов структуры урожайности подсолнечника гибрида Ясон в зависимости от применения 

отдельно и комплексно регуляторов роста (деймос и АКМ), минерально-органического комплекса 

аминокислот, глицерина, макро- и микроэлементов (витастар) на разных фонах минерального пи-

тания в условиях северной Степи Украины.  

Результаты расчетов и наблюдений свидетельствуют, что удобрения и препараты вита-

стар, деймос и АКМ, использованные соответственно схеме опыта, на сроки наступления и 

длительность основных фенологических фаз роста и  развития растений подсолнечника не влияли. 

Доказано, что использование в технологии выращивания гибрида Ясон препаратов АКМ, 

деймос, и витастар на фоне без удобрений и с удобрениями в дозах N15P15K15   и  N30P30K30   положи-

тельно влияет на рост и развитие растений,  формирование элементов структуры урожая.  
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Установлено, что  урожайность подсолнечника была выше в вариантах с предпосевной 

обработкой семян  препаратом АКМ – 2,59–3,15 т/га. Более эффективной была  предпосевная об-

работка семян подсолнечника препаратами АКМ и деймос в варианте с внесением  минеральных  

удобрений  в  дозе  N30P30K30 и применением препарата витастар (2–3 кг/га). 

Ключевые слова: подсолнечник, регуляторы роста, микроудобрения, минеральные удобрения, 

урожайность. 
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The features of growth, development, accumulation of dry matter and formation of structure 

elements of the sunflower yield of hybrid Yason depending on separate and complex application of growth 

regulators (Deimos and AKM), mineral-organic complex of amino acids, glycerin, macro- and 

microelements (Vitastar) on different backgrounds of mineral nutrition in the conditions of the Northern 

Steppe of Ukraine were investigated. 

Experimental researches were carried out in the experimental field of the laboratory of 

agrobiological resources of spring cereal and leguminous crops of the Erastivka experimental station of the 

SI The Institute of Grain Crops of the NAAS of Ukraine (SI IGC NAAN) of the Piatyhatky district of the 

Dnipropetrovsk region during 2016–2018 in grain-fallow-row-crop rotation after spring barley as a 

predecessor. Agricultural technology in experiments was common for the zone. A complex of preparations 

was applied by treatment of sunflower seeds before sowing and introduction into the soil before the pre-

sowing cultivation. Aqueous spray material of the investigational preparations were prepared on  the  day  of 

 application. For pre-sowing seed treatment, the recommended dose of preparations per 1 ton of seed was 

dissolved in 8 liters of water (semi-dry treatment method). Arrangement of variants was systematic, with 

three replications. The sown area of sunflower plots was 56 m
2
. 

The trial establishment, carrying out an experimental studies, records and observations, and sampling 

were carried out in accordance with the methodology of field experiment and the generally accepted 

methodical recommendations of the SI IGC NAAN. 

Weather conditions during the 2016–2018 for humidity and air temperature were moderately 

favorable for the germination of the seeds, growth and development of sunflower plants. 

The efficiency of growing sunflower of hybrid Yason in variants, which provided as separate and 

combined use of mineral fertilizers (N15P15K15 and N30P30K30) of the mineral complex of amino acids, 

glycerin, macroelements, as well as biogenic macro- and microelements for introduction into the soil 

(Vitastar, 2 and 3 kg/ha) seed treatment by plant growth regulator with fungicidal and antioxidant properties 

(Deimos) and semi-synthetic film-forming growth regulator of antioxidant effect (AKM). Other elements of 

agrotechnics were generally accepted for the zone of the Steppe. 

In the experiment, the sunflower hybrid Yason in 2016 sowed 5.05, in 2017 – 11.05, and in 2018 – 

7.05. The results of the records and observations indicated that the fertilizers and preparations Vitastar, 

Deimos and AKM, used in accordance with the experimental scheme, did not affect the onset time and the 

duration of the main phenological phases of growth and development of sunflower plants. 

As a result of conducted records and observations, it was discovered unessential defeat of plants by 

the diseases (fusariosis, sunflower broomrape, downey mildew, phomosis septoria, cercosporosis, white and 

gray rots) and isolated damage by the pests (weevils, blaps, aphids), which degree and kind of manifestation 

depends on the weather conditions in years of investigations, did not change within the variants of 

experiment and did not exceed the level of ETH. 

It has been proved that the use in the technology of growing sunflower hybrid Yason AKM, Deimos 

and Vitastar without fertilizers and at fertilization with doses of N15P15K15 and N30P30K30 positively affects 

the growth and development of plants and the formation of structure elements of the crop yield. 

It was established that the highest crop yield of sunflower seeds was obtained in variants, which 

provided the pre-sowing seed treatment with preparation AKM – 2,59–3,15 t/ha. It was revealed that the pre-

sowing seed treatment of sunflower seeds with AKM and Deimos preparations was more effective on the 

background of mineral fertilization  with  dose  of  N30P30K30  and  the  use  of  the  preparation  Vitastar  (2–

3 kg/ha). 

Key words: sunflower, growth regulators, microfertilizers, mineral fertilizers, crop yield. 


