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УРАЖЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКА 
ХВОРОБАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

ЖИВЛЕННЯ 
 

У статті наведені результати досліджень із вивчення впливу мінеральних добрив на 
уражуваність рослин соняшника хворобами. Встановлено, що сорт Прометей та гібрид 
Запорізький 28 на удобреному фоні уражуються хворобами більше, ніж на фоні без добрив. 
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В статье приведены результаты исследований из изучения влияния минеральных 
удобрений на урожайность растений подсолнечника болезнями. Установлено, что сорт 
Прометей и гибрид Запорожский 28 на удобренном фоне поражаются болезнями больше, 
чем на фоне без удобрений. 
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Results of the studies are brought In article on study of the influence of the mineral fertilizers 
on plants of the sunflower disease. It Is Installed that sort Prometheus and hybrid Zaporozhskiy 28 
on fertilized background are struck disease blushed, than on background without fertilizers. 
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Соняшник уражується більш ніж 80 видами 
збудників хвороб грибного, бактеріального та вірусного 
походження, із яких більше 40 виявлено в Україні [1]. 

Багато авторів [2] стверджує, що біла, сіра 
гнилі та несправжня борошниста роса є найбільш 
розповсюдженими та шкодочинними хворобами 
соняшника в багатьох країнах світу. Так у 
Тамбовській області Росії встановлена залежність 
втрат урожаю культури від щільності склероціїв 
збудника білої гнилі в ґрунті [3]. 

За даними Ілюхіної М.К. [2], при ураженні 
кошиків збудником білої гнилі, наприклад рослин 
сорту Єнісей, відмічалося зменшення маси 
1 000 насінин на 15 %, олійності – на 20 %. При цьому 
кислотне число олії підвищилося у 123 рази (з 0,3 
до 37,0), а лушпинність насіння – на 35 %. При 
ураженні коренестеблевою формою білої гнилі 
спостерігалося значне зменшення розмірів кошика 
(на 24,7-31,8 %), а також маси 1 000 насінин (до 
34 %), їх лабораторної схожості (на 30,7-46,5 %) 
та олійності [3]. 

У центральних районах Передкавказзя, за даними 
Чумакова А.Е. [3], особливо велика кількість щуплого 

насіння відмічена при ураженні соняшника 
вертицильозом (29,8 %), сухою гниллю (22,6 %) 
та склеротініозом (20,7 %), а порожнього насіння 
з кошиків рослин, уражених борошнистою росою, – 
80,3 %. За наявності в посівному матеріалі від 
25 % до 50 % насіння, зібраного з уражених сірою 
гниллю кошиків соняшника, врожайність знижується 
на 0,25-0,35 т/га в основному за рахунок зменшення 
польової схожості насіння [3]. 

Польові експерименти виконувалися на 
дослідному полі Миколаївського інституту АПВ 
УААН упродовж 2007-2008 рр. Об’єкт дослідження – 
сорт соняшника Прометей та гібрид Запорізький 
28, удобрення – без добрив, на заплановану 
врожайність (N78Р85К42). Повторність досліду – 
трьохразова. Розміщення варіантів – послідовне. 

Проведений нами облік ураженості посівів 
соняшника білою та сірою гнилями показав, що в 
цілому удобрення ґрунту призводить до збільшення 
кількості ушкоджених рослин порівняно з 
неудобреними ділянками (табл. 1-2). 

Таблиця 1 
Ураженість рослин соняшника білою гнилизною при різному удобренні, % 

Удобрення 
Термін визначення 

22.05 08.06 25.06 14.07 
Сорт Прометей 

Без добрив (контроль) 0,7 1,1 0,9 0,7 
На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

0,8 0,7 0,9 0,8 



52 

 
Наукові праці. Том 107. Випуск 94 

Ураженість рослин сорту Прометей на 
удобреному фоні білою гнилизною мала тенденцію 
до зростання і на початку вегетації соняшника 
була на 1,0 % більшою, ніж у контролі (табл. 1). 
Протягом вегетаційного періоду соняшника сорту 
Прометей кількість уражених білою гнилизною 
рослин на фоні з добривами була відповідно на 
5,0 % більшою, ніж у варіанті без добрив. 

Нами також помічено, що кількість уражених 
білою гнилизною рослин соняшника гібриду 
Запорізький 28 дещо зростає під дією добрив. 
Протягом вегетації рослин соняшника гібриду 
Запорізький 28 указаний показник у варіантах з 
унесенням добрив був більшим, ніж у контролі 
на 0,5-1,9 %. Хоча ураженість в усіх варіантах не 
перевищувала 15,5 %, це не могло не вплинути 
негативно на продуктивність рослин соняшника, 
що призвело до зменшення врожайності культури. 

З фази початку утворення кошиків соняшника 
кількість уражених рослин білою гнилизною 
збільшувалася за всіма варіантами удобрення, але 
найбільшою вона була у гібриду Запорізький 28. 

Але внаслідок високої стійкості рослин соняшника 
сорту Прометей та гібриду Запорізький 26 до 
хвороби, вони значного впливу на ріст і розвиток 
культури не здійснили. 

Заслуговує на увагу варіант без добрив, де 
кількість уражених рослин соняшника мала 
тенденцію до зменшення і упродовж досліджуваного 
періоду була на 0,2-2,0 % нижчою у порівнянні з 
удобреними ділянками. 

Сорт Прометей упродовж вегетаційного періоду 
виявився дещо кращим у порівнянні з гібридом 
Запорізький 26 за стійкістю рослин до сірої 
гнилизни. Так, кількість уражених рослин у гібриду 
Запорізький 28 протягом перших двох періодів 
визначення перевищувала даний показник щодо 
сорту Прометей майже на 50 % (табл. 2). 

У цілому ситуація була аналогічною до тієї, 
яка склалася при визначенні ураженості білою 
гнилизною. Більша ураженість рослин соняшника 
сорту Прометей та гібриду Запорізький 28 була 
відмічена у варіантах зі внесенням добрив на 
заплановану врожайність. 

Гібрид Запорізький 28 

Без добрив (контроль) 1,5 1,4 1,5 1,5 

На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

1,2 1,5 1,5 1,3 

НІР05, %: 0,12 0,12 0,14 0,15 

Закінчення таблиці 1 

Таблиця 2 
Ураженість рослин соняшника сірою гнилизною при різному удобренні, % 

Удобрення 
Термін визначення 

22.05 08.06 25.06 14.07 

Сорт Прометей 

Без добрив (контроль) 4,7 4,7 7,0 9,3 

На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

4,7 4,7 9,3 11,7 

Гібрид Запорізький 28 

Без добрив (контроль) 4,7 9,3 11,7 11,7 

На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

11,7 9,3 11,7 14,0 

НІР05, %: 1,58 2,04 1,94 2,08 

Добрива також вплинули на ступінь ураженості 
рослин соняшника іржею. Так під впливом добрив 
ураженість культури збудниками іржі упродовж 
вегетації була на 0,4-1,6 % більшою, ніж у варіантах 
без добрив (табл. 3). 

Якщо порівнювати між собою сорт Прометей 
та гібрид Запорізький 28, то тенденція аналогічна 
до тих, що мали місце при визначенні ураженості 
рослин білою та сірою гнилями. Рівень ураженості 
рослин сорту Прометей був дещо меншим і протягом 
двох перших термінів визначення не зростав. 
Кількість уражених іржею рослин соняшника 
гібриду Запорізький 28 зростала з першого до 
четвертого терміну визначення, тобто протягом 
всієї вегетації культури. 

У цілому розповсюдженість білої, сірої гнилей 
та іржі в усіх варіантах досліду хоча і була 
високою, але не носила характеру епіфітотії. 
Ураження патогеном відбувалося на більш пізніх 
етапах росту та розвитку культурних рослин, 
тому зниження продуктивності соняшника було 
незначним. 

Урожай – кінцевий результат будь-якого 
польового досліду, який визначається дією факторів 
навколишнього середовища і потенціальними 
можливостями культури. Чим повніше фактори 
життя задовольняють вимоги культури, обумовлені 
її біологічними особливостями, тим повніше 
реалізується продуктивність рослин. 
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Наші дослідження також підтвердили тезу 
про те, що основний обробіток ґрунту впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур, зокрема 
соняшника. З наведених у таблиці 4 даних видно, 

що формуванню найбільшої врожайності насіння 
соняшника сорту Прометей сприяв безполичковий 
основний обробіток ґрунту. 

Таблиця 3 
Ураженість рослин соняшника іржею при різному удобренні, % 

Удобрення 
Термін визначення 

22.05 08.06 25.06 14.07 

Сорт Прометей 

Без добрив (контроль) 10,7 10,7 13,0 15,3 

На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

10,8 10,8 15,3 17,7 

Гібрид Запорізький 28 

Без добрив (контроль) 10,7 15,3 17,7 17,7 

На заплановану 
врожайність 
(N78Р85К42) 

17,7 15,3 17,7 20,0 

НІР05, %: 1,58 2,04 1,94 2,08 

Таблиця 4 

Сорт, гібрид  Удобрення  Урожайність, ц/га 

Прометей 
Без добрив  18,6 

На заплановану врожайність (N78Р85К42)  20,1 

Запорізький 28 
Без добрив  19,7 

На заплановану врожайність (N78Р85К42)  21,0 

НІР05, ц/га                                                                                                                          1,1 

Урожайність соняшника сорту Прометей у 
варіантах з унесенням добрив з розрахунку на 
заплановану врожайність складала 20,1 ц/га, що 
більше, ніж у варіанті без добрив (контроль), на 
1,5 ц/га або 5,8 %. Це можна пояснити тим, що 
добрива сприяли формуванню оптимальних для 
соняшника показників поживного режиму ґрунту. 

Гібрид Запорізький 28 також формував найбільшу 
врожайність у варіантах з добривами. Прибавка у 
порівнянні з контрольним варіантом склала 1,3 ц/га. 

Середній рівень урожайності насіння соняшника 
в досліді був дещо менший, ніж це планувалося, 
через несприятливі погодні умови, які мали місце 
в 2007-2008 рр. 
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