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Полтавська державна аграрна академія       
 

 З'ясовано вплив мікродобрива реаком і бактеріальних препаратів (альбобактерин та полі-

міксобактерин) на формування врожайності і якості насіння соняшнику протягом 2014–2016 рр.  

Встановлено, що позакореневе підживлення посівів соняшнику мікродобривом реаком зумовлювало 

поліпшення морфологічної структури рослин, підвищення їх продуктивності, як результат  – значне 

збільшення виходу олії з одиниці площі. При цьому ефект від використання мікродобрива в дозі 4,5 

та 6,0 л/га був приблизно однаковим. 

 Ключові слова: соняшник, гібрид, сорт, бактеріальні препарати, мікродобриво, урожай-

ність, якість, вихід олії. 
 

 У сільському господарстві постійно ведуться широкомасштабні роботи із запровад-

ження різних методів прискорення процесів росту і розвитку рослин, підвищення врожай-

ності та якості продукції. Важливе значення у сучасних технологіях має біологізація сіль-

ськогосподарського виробництва. 

Однією з основних проблем вирощування соняшнику в Україні є низька і нестабільна 

за роками врожайність. За цих умов виробництво соняшнику із високорентабельного для 

більшості господарств часто стає збитковим. Прибутки за врожайності соняшнику 1,0 т/га і 

менше не покривають витрат на його вирощування, урожай 1,5 т/га виводить виробників на 

середній рівень рентабельності, і лише за врожайності 2,0 т/га та більше культура забезпечує 

розрахунковий рівень прибутку [1, 2].   

Відомо, що у ґрунті міститься значна кількість мінеральних елементів, але певна  

частина з них недоступна рослинам і може бути використана лише штамами бактерій. 

 Наявні зараз  мінеральні добрива не повною мірою задовольняють потреби рослин в   

елементах живлення. Проте у разі використання мікродобрив рослинний організм може 

отримати  необхідні для  нього елементи живлення. Науковці вважають, що використання 

мікродобрив та біопрепаратів зменшує залежність урожаю від факторів оточуючого середо-

вища [3, 4].  

Мета і завдання досліджень – підвищити ефективність вирощування сорту і гібридів 

соняшнику різних груп стиглості та господарського призначення за рахунок використання 

біопрепаратів, мікродобрива та мінеральних добрив і встановити їхній вплив  на формування 

врожайності та якості насіння. 

Експериментальна частина досліджень виконувалась впродовж 2014–2016 рр. на 

полях ПСП «Нагода» Новосанжарського району Полтавської області. Ґрунт дослідного поля 

представлений чорноземом опідзоленим важкосуглинковим на лесі, який характеризується 

зниженим  вмістом  гумусу – 3,07–3,23 %,  рН становить 5,7–6,8,  гідролітична  кислотність – 

4,37–4,9 мг-екв., сума поглинутих основ – 24,2–29,7 мг-екв. на 100 г ґрунту; ступінь наси-

чення  ґрунту основами – 84–87 %, вміст  азоту  сполук, що лужно гідролізуються, – 8–11 мг, 

рухомих  сполук фосфору і калію – відповідно 9–12 та 12–16 мг/100 г ґрунту. Глибина заля-

гання ґрунтових вод – 20–22 м. Клімат області помірно теплий з нестійким і недостатнім 

зволоженням. Максимум прямої сонячної радіації припадає на липень, мінімум – на грудень. 

Стійкий перехід середньодобових температур повітря через 5 °С спостерігається 7 квітня та 

26 жовтня. Тривалість теплого періоду року становить 237–255 діб. Середня багаторічна 

температура –  6,8 °С. Максимальна глибина промерзання ґрунту дорівнює 135 см, середня – 

75, найменша – 30 см. Мінімальна температура взимку досягає -38 °С, максимальні її 

показники влітку – 40 °С. 

 У ході досліджень застосовували рекомендовану для умов Полтавської області агро-

техніку вирощування соняшнику. Сівбу на дослідних ділянках проводили за стійкого про-

грівання грунту на глибині 10 см до 10–12 
о
С. Насіння  висівали сівалкою СПЧ-6, глибина 
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загортання  5–6 см, спосіб сівби – широкорядний (70 см). 

У досліді вивчали вплив бактеріальних препаратів альбобактерин, поліміксобактерин 

і мікродобрива реаком на формування врожайності та якості насіння соняшнику. Дослід 

закладали на трьох фонах живлення: без добрив (контроль), фон + N30P30K30, та фон + 

N60P60K60. Площа  посівної ділянки  становила 18 м
2
, облікової – 12,6 м

2
.   

Вихідним матеріалом  слугували: гібрид олійний Сюжет, сорт кондитерський Онікс та 

високоолеїновий  сорт Кадет. Всі вони занесені до Державного реєстру рослин України для 

зони Лісостепу та поширюються у виробничих умовах регіону. 

Обробляли насіння мікродобривом та біопрепаратами відповідно до інструкцій підпри-

ємств виробників на відкритому повітрі, в тіні (за 24 години до  висіву в полі), за допомогою 

ранцевого обприскувача  робочою сумішшю, яка становила 1 % від його маси; після  змочування  

насіння негайно перемішували. Норму препарату встановлювали виходячи з її розрахунку на 

гектарну площу посіву соняшнику – 100 мл/10 кг насіння соняшнику. Після бактеризації насіння  

насипали  шаром завтовшки 4–5 см  і просушували до повітряно-сухого стану. Насіння контроль-

ного варіанта обробляли лише водою. Рекомендована доза використання препарату реаком 

для позакореневого підживлення 4–5 л/га. 

Польові досліди закладали у триразовій повторності; розміщення ділянок система-

тичне. Попередник – ячмінь ярий.  

Соняшник належить до культур із високим рівнем потенційної насіннєвої продук-

тивності. Так, за даними А. К. Фурсової [6], в разі оптимальних умов в одному суцвітті може 

сформуватись близько 2,0–2,5 тис. квіток і відповідна кількість насіння. Проте А. О. Дмит-

рівська [5], яка вивчала насіннєву продуктивність рослин в умовах північно-східної частини 

Лісостепу України, відзначає, що фактично в одному кошику в середньому формується 

1300–1500 насінин, оскільки насіннєві зачатки центральної частини суцвіття здебільшого 

абортуються практично відразу після утворення зиготи. 

У наших дослідах потенційна та фактична насіннєва продуктивність рослин при 

позакореневому підживленні підвищувалась порівняно з контрольними (без добрив) за раху-

нок збільшення розміру кошиків, щільності розміщення квіток у суцвітті та частини квіток, 

які сформували повноцінне насіння. За результатами аналізу встановлено, що в контролі 

мінімальна кількість насіння у середньому за роками коливалась від 517 шт.  у  сорту Кадет  

до 559 та 667 шт. відповідно у сорту Онікс та гібрида Сюжет (табл. 1). У той  же час в конт-

ролі мінімальна кількість квіток у середньому за роками коливалась від 747 шт. у  Кадета до 

816 та 751 шт. відповідно у Онікс та Сюжет. 

При зміні дози внесення добрив фактична насіннєва продуктивність рослин гібрида 

Сюжет варіювала в межах 13–15 %, а сортів Онікс і  Кадет – відповідно 19–34 та  9–18 % 

порівняно з контролем.  

Досить високі значення були одержані при позакореневому підживленні рослин 

реакомом у дозі 3,0 л/га та внесенні  N60P60K60 – максимальна кількість насінин у кошику 

рослин гібрида Сюжет була 904 шт., сортів Онікс і Кадет – 775 та 726 шт. відповідно. Щодо 

потенційної кількості насіння, то для гібрида Сюжет вона становила 1058 шт., сортів Онікс  і 

Кадет – відповідно 1155 та 1069 шт. 

Більш високі значення були одержані у варіанті позакореневого підживлення у дозі 

4,5 л/га та  N60P60K60 – максимальна кількість насінин у гібрида Сюжет становила 910 шт.,    

сортів Онікс і Кадет – відповідно 787 та 730 шт. Потенційна кількість насіння дорівнювала 

1106 шт. – гібрид Сюжет і 1247 та 1138 шт. –  сорти Онікс і Кадет відповідно (табл. 1). 

Подібні до попереднього варіанта дані були одержані у варіанті з позакореневим під-

живленням у дозі 6,0 л/га та внесенням мінеральних добрив у дозі N60P60K60 – максимальна 

кількість насінин становила: Сюжет  – 913 шт.,  Онікс та Кадет – відповідно 803  і 733 шт. 

при значеннях потенційної кількості насіння 1020 шт. – Сюжет, 1280 та 1145 шт. –  Онікс і 

Кадет відповідно. 

Погодні умови 2014–2016 рр. були досить сприятливими для вирощування соняш-

нику, про що свідчить його урожайність – 1,78–2,07 т/га на контрольних ділянках з внесен-
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ням N60P60K60. Динаміка показників урожайності насіння сортів і гібрида соняшнику у варі-

антах досліду наведена в таблиці 2. 
 

1. Потенційна та фактична насіннєва продуктивність рослин соняшнику залежно 

            від позакореневого підживлення і доз мінеральних добрив (2014–2016 рр.) 
 

Варіант 

позакореневого 

підживлення, л/га 

Без добрив N30P30K30 N60P60K60 

кількість, шт. 

квіток насінин квіток  насінин  квіток насінин 

Сюжет 

Контроль 751 667 910 780 950 876 

  3,0 1054 680 995 804 1058 904 

  4,5  1055 700 1099 810 1106 910 

  6,0  1056 705 1107 815 1120 913 

Онікс 

Контроль 816 559 870 698 905 738 

  3,0   1060 706 1105 737 1155 775 

  4,5   1159 712 1200 775 1247 787 

  6,0   1189 716 1206 788 1280 803 

Кадет 

Контроль 747 517 895 670 900 711 

  3,0   980 553 1050 675 1069 726 

  4,5   1005 555 1125 698 1138 730 

  6,0   1020 567 1140 700 1145 733 

НІР0,05 134 151 117 143 115 172 
 

Максимальний рівень урожайності сортів був у помірно теплий із рівномірним розпо-

ділом опадів 2016 р., а мінімальний – у теплий та сухий 2015 р. При цьому рівень прибавки 

урожаю за роками становив у середньому 0,19 т/га. 

Обробка посіву мікродобривом (3,0 л/га) в середньому забезпечила урожайність 

насіння на рівні 1,80 т/га  – гібрид Сюжет і 1,98  та 1,74 т/га – сорти Онікс і Кадет відповідно. 

При позакореневому підживленні  посівів соняшнику препаратом реаком в дозі 4,5 л/га вро-

жайність насіння в середньому досягала 1,88 т/га – Сюжет і 2,00 та 1,77 т/га  – Онікс і Кадет 

відповідно. 

Найвища урожайність  насіння була у варіанті з позакореневим підживленням  в  дозі 

6,0 л/га: Сюжет – 1,96 т/га, Онікс – 2,02 т/га  (табл. 2). 

Щодо ефективності окремо взятих препаратів, то прибавка від  мікродобрива у вигля-

ді позакореневого підживлення (3,0 л/га) в середньому  становила:  4 % – гібрид Сюжет, 6 та 

10 %  – відповідно  сорти Онікс і Кадет, порівняно з контролем. Позакореневе підживлення  

в дозі 4,5 л/га зумовлювало збільшення прибавки урожаю: по 8 %  – Сюжет та Онікс, 12 %  – 

Кадет. Подібним до попереднього варіанта був ефект від  позакореневого підживлення в дозі 

6,0 л/га – прибавка врожаю  становила: по 9 %  –  Сюжет та Онікс, 14 %  –  сорт Кадет. 

Значними були зміни середніх значень урожайності для сортів у варіантах без вне-

сення добрив. Найвищий рівень урожайності  у сорту Онікс встановлено в контролі – у се-

редньому 1,71 т/га, а в гібрида Сюжет – 1,65 т/га. У сорту Кадет в контрольному варіанті  

урожайність насіння у середньому становила 1,48 т/га. Таке розташування зразків соняш-

нику  простежувалось у варіантах із внесенням 30 та 60 кг діючої речовини NPK. 

 Отже, найвищі абсолютні значення врожайності насіння порівняно з контролем  

були у варіантах з позакореневим підживленням та внесення N60P60K60. Урожайність на цих 

ділянках становила 2,06 т/га – Сюжет, 2,20 і 1,97 т/га  – Онікс і Кадет відповідно. Найбільш 

ефективним виявилося позакореневе підживлення в дозі 4,5 і 6,0 л/га, у цих варіантах при-

бавка врожаю в сортів у середньому становила 0,2 т/га. 

Якість насіння соняшнику головним чином визначається вмістом у ньому олії. Тому
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2. Урожайність соняшнику залежно від позакореневого підживлення, т/га (2014‒2016 рр.) 

 

Варіант 

позакореневого 

підживлення, л/га 

Без добрив N30P30K30 N60P60K60 

2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

Сюжет 

Контроль 1,68 1,57 1,71 1,65 1,89 1,80 1,96 1,88 1,96 1,81 2,03 1,93 

  3,0  1,79 1,78 1,84 1,80 1,92 1,86 2,02 1,93 2,05 1,88 2,12 2,01 

  4,5   1,85 1,82 1,98 1,88 1,98 1,87 2,11 1,98 2,08 1,89 2,18 2,05 

  6,0   1,99 1,83 2,07 1,96 1,99 1,88 2,13 2,0 2,10 1,90 2,19 2,06 

Онікс 

Контроль 1,7 1,63 1,81 1,71 2,06 1,83 2,15 2,01 2,18 1,79 2,26 2,07 

  3,0  1,93 1,91 2,12 1,98 2,15 1,84 2,25 2,08 2,22 1,88 2,32 2,14 

  4,5   1,95 1,92 2,15 2,0 2,20 1,86 2,29 2,11 2,25 1,95 2,34 2,18 

  6,0   1,99 1,93 2,16 2,02 2,22 1,87 2,31 2,13 2,28 1,97 2,36 2,20 

Кадет 

Контроль 1,50 1,40 1,55 1,48 1,72 1,66 1,81 1,73 1,79 1,68 1,88 1,78 

  3,0  1,75 1,67 1,82 1,74 1,84 1,78 1,97 1,86 1,93 1,80 2,02 1,91 

  4,5   1,78 1,70 1,85 1,77 1,90 1,80 2,03 1,91 1,97 1,82 2,07 1,95 

  6,0 1,82 1,71 1,87 1,8 1,94 1,83 2,08 1,95 1,98 1,84 2,10 1,97 
                                                                        

                                                                       2014 р.               2015 р.         2016 р. 

НІР0,05    для: сортів                                                               0,08                    0,1                0,11 

                     препаратів                                 0,09                   0,11               0,12 

                     мінерального живлення           0,15                   0,17               0,18 
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при впровадженні у виробництво сучасних препаратів, важливо знати не тільки рівень уро-

жайності нових сортів та гібридів, але й вміст і збір олії, кислотне число, лушпинність та  

варіювання цих показників під впливом умов вирощування. За даними О. І. Кушніренко [11], 

технологічні властивості насіння соняшнику залежать від погодних умов року в період веге-

тації культури. У таблиці 3 наведені дані щодо вмісту олії в насінні соняшнику і його луш-

пинності у розрізі варіантів із різними дозами позакореневого підживлення.   

Вміст олії в насінні гібрида Сюжет варіював від 46,8  (контроль) до 49,0 % (позакоре-

неве підживлення в дозі 6,0 л/га), сорту Онікс – від 43,2  (контроль)  до 45,6 %  (4,5 л/га), 

сорту   Кадет – від 48,2  (контроль)  до 49,0 % (6,0 л/га) (табл. 3). 
 

3. Якість насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення 

(у середньому  за 2014–2016 рр.) 
 

Варіант позакореневого 
підживлення, л/га 

Вміст олії,  
% 

Кислотне число, 
мг КОН на 1 г олії 

Лушпинність, 
% 

Сюжет 
Контроль 46,8 1,12 22 

  3,0 48,2 1,10 22 
  4,5   49,1 1,04 23 
  6,0   49,0 1,04 24 

Онікс 
Контроль 43,2 1,07 25 

  3,0   45,2 1,05 26 
  4,5   45,6 1,04 26 
  6,0  45,0 1,04 28 

Кадет 
Контроль 48,2 1,22 22 

  3,0  48,5 1,14 22 
  4,5   49,8 1,15 23 
  6,0   49,0 1,15 24 

 

Численні дослідження свідчать, що споживання соняшником з ґрунту елементів міне-

рального живлення значною мірою залежить від особливостей сорту чи гібрида, тривалості 

їхнього вегетаційного періоду, асиміляційної активності листків, погодних умов. Тобто здат-

ність соняшнику поглинати і засвоювати поживні речовини визначається природними умова-

ми, а також можливістю людини регулювати й контролювати певні чинники [8–10].  
 

4. Вихід олії з одиниці площі, т/га (2014–2016 рр.) 
 

 Варіант 
позакореневого 

підживлення, л/га  

Вихід олії, т/га 

Без добрив N30P30K30 N60P60K60 

Сюжет 

Контроль 0,77 0,87 0,90 

  3,0 0,86 0,93 0,96 

  4,5   0,92 0,97 1,01 

  6,0   0,96 0,98 1,01 
Онікс 

Контроль 0,73 0,86 0,89 
  3,0 0,89 0,94 0,96 
  4,5   0,91 0,96 0,99 
  6,0 0,90 0,95 0,99 

Кадет 
Контроль 0,71 0,83 0,85 

  3,0  0,84 0,90 0,92 
  4,5   0,88 0,95 0,97 
  6,0 0,88 0,95 0,96 
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Вихід олії з одиниці площі у різних варіантах досліду коливався у таких межах:   

Сюжет – від 0,77 (контроль) до 0,96 т/га (позакореневе підживлення  в дозі 6,0 л/га), Онікс –  

від 0,73  до 0,90 т/га,  Кадет  –  від 0,71 до 0,88 т/га  (див. табл. 4). 

На ділянках з  внесенням мінеральних добрив і відповідним збільшенням урожайнос-

ті насіння спостерігалось пропорційне підвищення  показника виходу олії – в середньому на 

8 % при внесенні N30P30K30. При суттєвому збільшенні дози добрив, а саме до N60P60K60,     

вихід олії порівняно до контролю збільшувавсь на 9–10 %, а з попередньою дозою добрив – 

на 3,0–3,5 %. Ця тенденція простежувалася щодо обох сортів. 

Отже,  позакореневе підживлення посівів соняшнику мікродобривом реаком зумов-

лювало поліпшення морфологічної структури рослин, підвищення їхньої продуктивності, що 

в кінцевому підсумку призводило до збільшення виходу олії з одиниці площі. При цьому 

ефект від використання мікродобрива в дозах 4,5 та 6,0 л/га був приблизно однаковим. 
 

Висновки 

Встановлено, що прибавка урожаю насіння від мікродобрива, внесеного у вигляді 

позакореневого підживленні (3,0 л/га), порівняно з контролем у середньому становила 4 % 

для гібрида Сюжет, 6 та 10 % – сортів Онікс і Кадет відповідно.  За рахунок позакореневого 

підживлення (4,5 л/га) прибавка врожаю насіння гібрида Сюжет і сорту Онікс збільшувалась 

на 8 % відповідно, сорту Кадет – на 12 %. Подібним до попереднього варіанта був ефект від 

позакореневого підживлення в дозі  6,0 л/га – прибавка врожаю збільшувалась: по 9 % – 

гібрид Сюжет та сорт Онікс, 14 %  – сорт Кадет. 
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