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Провідною олійною культурою в Україні є со-
няшник. Насіння його районованих сортів та 
гібридів містить до 48,7% жиру, а вихід олії 
при переробці на заводах може становити 
майже 47%. Після переробки соняшниково-
го насіння, крім олії, одержують макуху або 
шрот, які є цінним кормом для худоби. 

Тому на сьогоднішній день ця культура залишаєть-
ся досить привабливою для кожного господаря, яко-
му незайвим є отримання якомога більшого врожаю. 
Та для реалізації такої цілі потрібно застосовувати до-
брива, тому що, як відомо з результатів досліджень ві-
тчизняних та закордонних дослідників, частка при-
росту врожаю від використання добрив становить від 
45% до 75%.

Урожайність соняшнику, безперечно, залежить від 
ґрунту, способів його обробітку та попередників. Але 
особливо вибагливий соняшник до поживних речовин. 
Йому необхідно вдвічі більше азоту, втричі – фосфору, 
в 10 разів – калію, ніж іншим зерновим культурам.

Існує багато альтернативних технологій, що вико-
ристовуються при вирощуванні соняшнику. Це поза-
кореневе живлення мікроелементами різних виробни-
ків, використання різних стимуляторів тощо. Перед 
початком нового сезону кожен виробник шукає опти-
мальний варіант, щоб правильно витратити кошти, 
застосувати надійні підходи для одержання гаранто-
ваного врожаю. Важливим сьогодні є підвищення ро-
лі біологічного фактору у землеробстві, яке веде за со-
бою зниження негативного впливу хімізації землероб-
ства, підвищення родючості ґрунту, збереження рівно-
ваги в екологічній системі грунт – рослина – тварина – 
людина. Відомо, що при застосуванні мінеральних до-
брив продуктивно, за призначенням використовується 
майже 30% елементів живлення, решта вимивається з 
дощами, випаровується, забруднюючи повітря, грунт, 
водні джерела або накопичується у тканинах сільсько-
господарських культур, що значно погіршує їх пожив-
ні властивості.

Застосування біопрепаратів на основі природних 
ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів та їх біоло-

гічно активних речовин (фітогормонів, вітамінів, фер-
ментів) значно покращує обмінні процеси у ткани-
нах рослин. Як наслідок – покращується стійкість до 
хвороб, розвиток та ріст рослин, накопичується біль-
ша кількість цукрів, жирів, протеїну, вітамінів. Без-
перечно, все це відбивається на якості та кількості 
продукції.

На практиці доведено, що спеціально розроблений 
біопрепарат Біокомплекс-БТУ для технічних культур 
при обробці насіння дозволяє зменшити кількість мі-
неральних добрив удвічі. Завдяки обробці насіння Бі-
окомплексом, коренева система збільшується в 1,3-1,5 
раза, рослини дуже швидко починають рости. Крім 
цього, обробка спеціальним Біокомплексом додатко-
во захищає насіння від патогенних грибів та бактерій. 
Азотфіксуючі бактерії, що входять до складу Біокомп-
лексу, фіксують молекулярний азот, фосформобіліза-
тори живлять рослину вкрай необхідним фосфором, 
адже він, як правило, знаходиться в ґрунті в нероз-
чинному стані, іде розчинення та засвоєння калію, ін-
ших необхідних для швидкого росту мікро- та макро-
елементів. Спостерігається зміцнення імунної системи 
рослин.

Враховуючи затяжні зими, пізні посіви зернових та 
технічних культур, дефіцит опадів та температуру по-
вітря вищу за норму, дуже важливо вчасно, в необхід-
ні фази розвитку, застосувати для стимуляції росту та 
живлення рослин позакореневе підживлення. Со-
няшник дуже позитивно реагує на позакореневе під-
живлення спеціальними біокомплексами.

Саме такі дослідження проводилися на дослід-
них полях центральної експериментальної бази та 
в лабораторії агрохімії Всеросійського НДІ олійних 
культур ім. В.С. Пустовойта (м. Краснодар, Росія) 
на високопродуктивному ранньостиглому триліній-
ному гібриді соняшнику Кубанський 930 селекції 
ВНДІОК.

Це високопродуктивний, ранньостиглий гібрид ін-
тенсивного типу, період вегетації становить 84-86 
днів. У насінні накопичується до 53% олії. Висота рос-
лин 175-185 см. Стійкий до несправжньої борошнис-
тої роси, толерантний до фомопсису, фомозу, кошико-
вої та стеблової форм білої та сірої гнилей.

Як підвищити врожайність

сонЯшнику
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Внесення Біокомплексу-БТУ здійснювали у відпо-
відності зі схемою проведення досліду: по 0,3 л/га бі-
опрепарату вносили у фази – 6 та 10 листків, контр-
оль – без біопрепарату. За період з жовтня 2011 р. по 
квітень 2012 р. випало 363,9 мм опадів при кліматич-
ній нормі за цей період 373,0 мм. Середньодобова тем-
пература повітря за період з травня по вересень була 
вище кліматичної норми. У цілому погодні умови веге-
таційного періоду соняшнику гібриду Кубанський 930 
складалися сприятливо для його росту і розвитку, що 
дозволило отримати високий урожай насіння та збір 
олії. У середньому за варіантами досліду від застосу-
вання Біокомплексу-БТУ в насінні містилося 48,9% 
олії, що на 0,2% більше порівняно з контролем.

Важливим показником продуктивності соняшнику 
є вихід олії з 1 га, оскільки соняшник – олійна культу-
ра. Збір олії визначається врожайністю і вмістом олії 
в насінні. Підвищуючи врожайність насіння, біопре-
парат сприяв збільшенню олійності, вона зросла, в 
порівнянні з контролем, на 110 кг/га (9,0%). Біопре-
парат сприяв збільшенню маси 1000 насінин на 1,7 г 
(2,8%). В порівнянні з контролем кількість зерен в од-
ному кошику при внесенні Біокомплексу-БТУ збіль-
шилась на 59 штук (4,0%). Також збільшилась кіль-
кість виповнених насінин у кошику (на 63 шт. (5,4%) 
порівняно з контролем). Зав’язування насінин у ко-
шику становило в контролі 79%, у варіанті з препара-
том – 81% (рис).

Ефективність дії Біокомплексу-БТУ полягає в йо-
го поліфункціональності. Поліпшити загальний обмін 
речовин, мінеральне і особливо фосфорне та калійне 
живлення рослин, забезпечити пригнічення більшос-
ті фітопатогенної мікрофлори та санації ґрунтової мі-
кробіоти можливо завдяки комплексній обробці сіль-
ськогосподарських культур, а саме: передпосівній об-

робці насіння та обприскуванню рослин по вегетації. 
Це показано на прикладі вирощування соняшника у 
ФГ «Марухна Ю.Д.» (2011 р.), Вінницька обл. Насіння 
соняшнику перед посівом на площі 10 га було обро-
блене Біокомплексом-БТУ з додаванням прилиплюва-
ча Липосам. Пізніше вегетуючі рослини обприскали 
розчином цих самих біопрепаратів згідно з рекомен-
дованими нормами. Оброблені рослини суттєво відріз-
нялись ростом та розвитком, були менше пошкоджені 
хворобами, кошики були більші, з виповненим насін-
ням. Урожайність становила 2,25 т/га, приріст уро-
жаю – 0,45 т/га.

Таким чином, двократна обробка рослин со-
няшнику гібрид Кубанський 930 селекції ВНДІОК 
Біокомплексом-БТУ по вегетації сприяла підвищенню 
структурних елементів урожаю та врожайності зер-
на на 0,23 т/га, у порівнянні з контролем. Продуктив-
ність соняшнику за показником збору олії визначалась 
рівнем урожаю насіння, забезпечивши надбавку щодо 
контролю на 110 кг/га. Комплексна обробка біопрепа-
ратами, включаючи передпосівну обробку насіння, по-
закореневе підживлення по вегетації та дотримання 
необхідних агротехнічних заходів, забезпечила покра-
щення схожості насіння соняшнику, посилення розви-
тку кореневої системи, покращення фітосанітарного 
стану рослин та значну прибавку врожаю.
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Рис. Вплив Біокомплексу-БТУ 
на структурні елементи врожаю 
та врожайність соняшнику гібрид 
Кубанський 930 селекції ВНДІОК


