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БІЛОЇ В УМОВАХ СУХОГО СТЕПУ 

О.Г.ЖУЙКОВ – кандидат с.-г. наук, доцент 
ДВНЗ Херсонський ДАУ 

Постановка проблеми. Еколого-географічні 
особливості розміщення основних посівних площ гір-
чиці білої в Україні, з їх тяжінням в бік північно-
західних та центральних районів країни, зумовили 
аналогічну тенденцію щодо територіально-
адміністративного підпорядкування вітчизняних нау-
кових установ, котрі займаються роботою із селекції 
та інтродукції нових сортів культури. На час прове-
дення досліджень, в Реєстрі сортів для вирощування 
в Україні знаходилися 9 сортів білої гірчиці, з них 
один – закордонної селекції (сорт Луна, заявник – П. 
Х. Петерсон Заатцухт Лундегеард, Німеччина). Дер-
жавні селекційні установи були представлені ТОВ 
«АНДІ» Аграрний науково-дослідний інститут (є ори-
гінатором сорту Юлія), ТОВ «НДВАП Українська гір-
чиця» (сорт Борівська), Національний науковий 
центр «Інститут землеробства НААН» (Еталон), Ін-
ститут кормів НААН (Кароліна), Інститут олійних ку-
льтур НААН (Талісман), ПСП «Агротехсервіс» (Сві-
тязь), Івано-франківський інститут агропромислового 
виробництва НААН (Підпечерецька), Хмельницький 
інститут агропромислового виробництва (Подолян-
ка). 

Цілком зрозуміло, що зазначені сорти гірчиці 
білої в першу чергу відповідають екологічним особ-
ливостям агрокліматичної зони, в якій розташована 
установа-оригінатор, тому, гіпотетично, умовам Су-
хого Степу, в першу чергу, буде відповідати лише 
сорт Талісман запорізької селекції. Разом з цим, за 
більшістю сортів культури, подана інформація і щодо 
рекомендованого вирощування, крім Полісся та Лі-
состепу, і в Степовій зоні. А зважаючи на високу еко-
логічну пластичність культури, значний рівень толе-
рантності до комплексу несприятливих абіотичних і 
біотичних факторів, скоростиглість, нами був зроб-
лений висновок про необхідність проведення агробі-
ологічної оцінки всього сучасного сортового складу 
гірчиці білої в умовах Півдня України з метою вста-
новлення найбільш перспективних сортів для вклю-
чення у зональну ресурсозаощаджуючу технологію 
виробництва товарного насіння культури. 

Стан вивчення проблеми. На сьогодні відсутні 
результати всебічної перевірки сучасного сортового 
складу гірчиці білої в умовах Сухого Степу, котра б 
включала в себе комплекс екологічних, біолого-
морфологічних, фенологічних та господарсько-цінних 
критеріїв відповідності того чи іншого сортозразку 
вимогам зональної ресурсо-енергозаощаджуючої те-
хнології вирощування. 

Завдання і методика досліджень. До завдань 
досліджень відноситься: встановлення відповідності 
сучасного сортового складу культури агрокліматич-
ним особливостям зони Південного Степу, насампе-

ред рівень толерантності щодо комплексу несприят-
ливих абіотичних і біотичних факторів агрофітоцено-
зу; визначення реальних рівнів насіннєвої продукти-
вності та якості рослинної сировини в контексті хар-
чового використання і відповідності вимогам євро-
пейського та світового ринків. Зазначені завдання 
реалізувалися шляхом закладання польових дослідів 
у господарствах Херсонської області, що спеціалізу-
ються на виробництві товарного насіння гірчиці білої 
(ФГ «Зоря», ФГ «Вікторія» Білозерського та ВАТ 
«Сіт-Релайн» Горностаївського району), з проведен-
ням супутніх досліджень і спостережень за загально-
прийнятими методиками (фаза росту і розвитку куль-
тури фіксувалася за настання її у 50% рослин, висо-
та рослин вимірювалася мірною лінійкою, стійкість 
до пошкодження блішками, вилягання та обсипання 
насіння – візуально за 5-ти бальною шкалою, коефі-
цієнт виживання – шляхом обліку густоти стояння 
рослин на період сходів і перед збиранням, структу-
рні показники врожаю – аналізом снопового матеріа-
лу, біологічна врожайність – ручним обмолотом рос-
лин з 1 м2) і піддаванні отриманих результатів дис-
персійному аналізу. 

Результати досліджень. З метою дослідження 
відповідності Занесених до реєстру сортів гірчиці бі-
лої агроекологічним умовам зони Сухого Степу, нами 
в першу чергу вивчалися фенологічні показники су-
часних сортів культури, зокрема тривалість окремих 
фаз росту та розвитку і вегетаційного періоду в ціло-
му. Зроблений висновок, що за показником загальної 
тривалості вегетаційного періоду всі сорти культури 
відповідають вимогам до розміщення в ланці сіво-
зміни «озима пшениця – гірчиця біла – озима пшени-
ця» за вирощування в умовах Півдня України. Крім 
фенологічних показників сортового складу культури, 
нами також були проаналізовані такі господарсько-
цінні ознаки як висота рослин, стійкість до вилягання 
та обсипання насіння – фактори, що напряму зумов-
люють спосіб, режими і якість комбайнового збиран-
ня культури. У гірчиці білої стійкість до осипання і 
вилягання мають набагато більшу біологічну зумов-
леність, ніж у сизої гірчиці: по-перше, стручки білої 
гірчиці при достиганні взагалі не відкриваються, що 
значно покращує стійкість культури до обсипання, і 
поряд з цим, стебло має вигляд порожнистої соло-
мини, не заповненої губчастою паренхімою, як у са-
рептської гірчиці, тому стійкість до вилягання остан-
ньої вище (табл. 1).  

З метою визначення сортів білої гірчиці, котрі б 
характеризувалися найменшими втратами під час 
механізованого збирання, ці ознаки приймалися на-
ми за першочергові (табл. 2). 
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Таблиця 1 – Основні фенологічні показники сучасних сортів гірчиці білої ВАТ «СІТ-Релайн», 
Горностаївський район Херсонської області,  
(середнє за 2006-2011 рр.) 

Сорт 

Тривалість міжфазних періодів, діб 
Сходи – 
перша 
пара ли-
стків 

Перша 
пара – 
розетка 
листків 

Розетка 
листків – 
стеблу-
вання 

Стеблу-
вання – 
бутоніза-

ція 

Бутоні-
зація – 
цвітіння 

Цвітіння 
– утво-
рення 
стручків 

Утворен-
ня струч-
ків – 
МВС 

МВС – 
повна 

стиглість 
насіння 

Вегета-
ційний 
період 

Борівська 7 8 6 5 13 25 10 7 81 
Еталон 7 7 6 5 12 26 10 7 80 
Кароліна 6 8 5 5 12 24 9 8 77 
Луна 7 8 7 6 13 25 11 8 85 
Світязь 7 8 6 5 14 26 10 8 84 
Підпечерецька 7 8 7 6 13 25 10 8 84 
Подолянка 7 8 6 5 15 25 11 8 85 
Талісман 5 7 6 5 11 23 10 7 74 
Юлія 7 7 6 5 14 24 10 9 82 

Таблиця 2 – Оцінка сортового складу гірчиці білої за стійкістю до вилягання, обсипання 
насіння та висотою рослин ВАТ «СІТ-Релайн», Горностаївський район 
Херсонської області, (середнє за 2007-2009 рр.) 

Сорт Висота рослин, см Стійкість, бал 
вилягання обсипання 

Борівська 174 3,9 5,0 
Еталон 163 4,6 5,0 
Кароліна 166 4,7 5,0 
Луна 176 3,6 5,0 
Подолянка 175 4,2 5,0 
Підпечерецька 173 4,1 5,0 
Світязь 170 4,4 5,0 
Талісман 161 4,8 5,0 
Юлія 168 4,6 5,0 

 
Зроблений висновок, що за показником загаль-

ної тривалості вегетаційного періоду всі сорти куль-
тури відповідають вимогам до розміщення в ланці сі-
возміни «озима пшениця – гірчиця біла – озима пше-
ниця» за вирощування в умовах Півдня України. Крім 
фенологічних показників сортового складу культури, 
нами також були проаналізовані такі господарсько-
цінні ознаки як висота рослин, стійкість до вилягання 
та обсипання насіння – фактори, що напряму зумов-
люють спосіб, режими і якість комбайнового збиран-
ня культури. У гірчиці білої стійкість до осипання і 
вилягання мають набагато більшу біологічну зумов-
леність, ніж у сизої гірчиці: по-перше, стручки білої 
гірчиці при достиганні взагалі не відкриваються, що 
значно покращує стійкість культури до обсипання, і 
поряд з цим, стебло має вигляд полої соломини, не 
заповненої губчастою паренхімою, як у сарептської 
гірчиці, тому стійкість до вилягання останньої вище. 
З метою визначення сортів білої гірчиці, котрі б хара-
ктеризувалися найменшими втратами під час меха-
нізованого збирання, ці ознаки приймалися нами за 
першочергові (табл. 2). 

Показник стійкості рослин до обсипання насіння 
не змінювався залежно від сорту культури і за всіма 
варіантами досліду характеризувався максимальним 
показником 5,0 балів. Стійкість до вилягання, навпа-
ки, значно коливалася за сортами гірчиці білої – від 
високої (4,8-4,6 бали у сортів Талісман, Кароліна, 
Еталон і Юлія) до задовільної (3,6 бали за сортом 
Луна). Зроблений висновок, що стійкість рослин до 

вилягання знаходиться у зворотній залежності від 
показнику середньої висоти рослин. За всіма варіан-
тами досліду висота рослин задовольняла вимогам 
до якісного проведення комбайнового збирання (не 
перевищувала 175 см), що давало можливість хеде-
ру і мотовилу зернозбирального комбайна працюва-
ти у нормальному режимі. 

Дуже показовим чинником, що ілюструє відпо-
відність того чи іншого сорту культури екологічним 
умовам зони вирощування, на нашу думку, є коефі-
цієнт виживання рослин – синтетичний показник, що 
враховує загибель певної кількості особин культури 
впродовж вегетаційного періоду за рахунок впливу 
несприятливих агроекологічних факторів, шкодочин-
них організмів (бур’янів, шкідників, хвороб), а також 
внутрішньовидової конкуренції. За нашими даними, 
зазначений показник істотно коливався залежно від 
індивідуальних особливостей сорту (рис. 1). 

За показником відсотку рослин гірчиці білої, що 
вижили впродовж вегетаційного періоду, сорти Талі-
сман і Кароліна вигідно вирізнялися з-поміж інших, а 
сорти Світязь і Еталон характеризувалися достатнім 
рівнем толерантності до комплексу несприятливих 
факторів, серед яких визнано такими, що зумовлю-
вали найбільший відсоток втрат рослин культури на-
ступні: капустяні блішки, ранньовесняні приморозки 
на ґрунті й у повітрі, ґрунтова та повітряна посуха, 
бур’яни і вилягання. 
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Рисунок 1. Коефіцієнт виживання рослин (% рослин, що вижили) сортів гірчиці білої  

(ВАТ «СІТ-Релайн», Горностаївський район Херсонської області,  
середнє за 2007-2009 рр.) 

За нашими даними, коефіцієнт виживання рос-
лин культури в першу чергу зумовлювався їх стійкіс-
тю до несприятливих погодних чинників (в першу 
чергу, весняних приморозків і ґрунтової та повітряної 
посухи), а також рівнем толерантності до капустяних 
блішок – основного шкідника сходів культури. І якщо 
перший показник, гіпотетично, можна спрогнозувати, 
знаючи фенологічні особливості того чи іншого сор-
ту, то з метою встановлення стійкості культури до 
зазначеного ґрунтомешкаючого шкідника необхідні 
спеціальні дослідження (рис. 2). 

Встановлено, що даний показник майже не за-
лежав від особливостей того чи іншого сорту культу-
ри, а його високий (за варіантами сортів Луна і Під-
печерецька – достатній) рівень пояснюється біологі-
чними особливостями гірчиці білої (товщий, у порів-
нянні із сарептською, кутикулярний шар на поверхні 
сім’ядольних листків, менша обводненість тканин на 
початкових фазах онтогенезу, специфічний хімічний 
склад клітинного соку і міжклітинної рідини). 

Біологічні особливості сортів білої гірчиці щодо їх 
реакції на агрокліматичні показники зони вирощування 
зумовлювали диференційований характер основних 
елементів урожайності культури, і, на нашу думку, за 
найбільш важливим із них – продуктивністю однієї рос-
лини, можна робити висновок щодо відповідності того 
чи іншого сорту умовам вирощування в зоні Південного 
Степу (табл. 3). За показниками, що мають принципо-
вий вплив на формування реальної насіннєвої продук-
тивності сортозразку (кількість плодів на одній рослині 
та кількість насінин у стручку) беззаперечну перевагу за 
роки проведення досліджень зафіксовано за варіанту 
сортів селекції ІОК НААН Талісман і селекції Інституту 
кормів НААН Кароліна, насіннєва продуктивність окре-
мих рослин котрих становила, в середньому, 2,01 і 
1,80 г відповідно.  

Враховуючи диференційований характер рівня 
стійкості різних сортів гірчиці білої до комплексу не-
сприятливих факторів упродовж вегетації, що фор-
мує значення коефіцієнту виживання рослин, загаль-
ний рівень біологічної врожайності сортозразків ку-
льтури показано на рис. 3. Наведені результати дос-
ліджень свідчать, що з-поміж сортів, що вивчалися, 
максимально пристосованими до агрокліматичних 
умов зони Південного Степу, котрі зумовлюють хара-
ктер і інтенсивність продуктивних процесів і, як на-
слідок, насіннєву продуктивність рослин культури, є 
сорти Талісман і Кароліна – їх перевага над іншими 
сортозразками щодо значення показнику біологічної 
врожайності мала постійний характер впродовж усіх 
років проведення досліджень і коливалася в межах 
73-126 г/м2 або 64,4-47,2%.  

Аналогічна тенденція, проте з урахуванням пе-
вного відсотку об’єктивних непродуктивних втрат ге-
неративної частини врожаю на останніх етапах онто-
генезу (насамперед, вилягання рослин і механічне 
пошкодження окремих стручків) та під час комбайно-
вого збирання, зберігалася і при проведенні аналізу 
рівня реальної (виробничої) врожайності сучасних 
сортів гірчиці білої, де вище зазначені сортозразки 
також вирізнялися максимальними значеннями дано-
го показника.  

За роки проведення досліджень серед сортоз-
разків, що вивчалися, за вирощування у господарст-
вах зони Сухого Степу, максимальну достовірну 
врожайність кондиційного насіння забезпечував сорт 
селекції ІОК НААН Талісман, перевищуючи за зазна-
ченим показником решту варіантів досліду на 1,4-
5,0 ц/га або 13,0-46,3%. Мінімальну продуктивність 
серед сортозразків, що вивчалися, відмічено за варі-
антом сорту закордонної селекції Луна – за роки 
проведення досліджень його середня врожайність не 
перевищувала 5,8 ц/га (табл. 4.). 



ЗЕМЛЕРОБСТВО, МЕЛІОРАЦІЯ, РОСЛИННИЦТВО 

97 

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Бо
рі
вс
ьк
а

Ет
ал
он

Ка
ро
лі
на

Лу
на

П
ід
пе
ча
ре
ць
ка

П
од
ол
ян
ка

С
ві
тя
зь

Та
лі
см

ан

Ю
лі
я

 
Рисунок 2. Стійкість сортів гірчиці білої до ураження капустяними блішками, бал (ФГ «Зоря», 

Білозерський район Херсонської області, середнє за 2010-2012 рр.) 

Таблиця 3 – Елементи структури врожаю сучасних сортів гірчиці білої за вирощування в 
умовах Сухого Степу (ВАТ «СІТ-Релайн», Горностаївський район Херсонської 
області, середнє за 2010-2012 рр.) 

Сорт  
Кількість гілок 
першого по-
рядку, шт. 

Кількість 
стручків на 

одній рослині, 
шт. 

Кількість насі-
нин в стручку, 

шт. 

Маса 1000 на-
сінин, г 

Маса насіння 
з однієї рос-

лини, г 

Відношення 
маси насіння 
до маси со-

ломи 
Борівська 7,1 75,4 4,0 4,9 1,48 1 : 5,0 
Еталон 5,9 77,7 3,8 5,0 1,48 1 : 4,7 
Кароліна 6,1 80,1 4,4 5,1 1,80 1 : 3,9 
Луна 7,6 69,3 3,5 4,1 0,99 1 : 5,7 
Подолянка 6,0 66,9 4,0 4,6 1,23 1 : 4,5 
Підпечерецька 7,4 70,7 3,9 4,6 1,27 1 : 4,4 
Світязь 6,3 74,3 4,4 4,8 1,57 1 : 4,8 
Талісман 5,8 82,3 4,7 5,2 2,01 1 : 3,3 
Юлія 7,5 68,2 4,5 4,9 1,50 1 : 5,1 
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Рисунок 3. Біологічна врожайність сортів гірчиці білої, г/м2 (ВАТ «СІТ-Релайн», Горностаївський 

район Херсонської області, середнє за 2007-2009 рр.) 
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Таблиця 4 – Насіннєва продуктивність сучасних сортів гірчиці білої в Південному Степу 
(середнє за 2006-2012 рр.) 

Сорт 

Урожайність, ц/га 
ФГ «Зоря», Білозерський 
район Херсонської облас-

ті 

ФГ «Вікторія Білозерський 
район Херсонської облас-

ті  

ВАТ «СІТ-Релайн», Гор-
ностаївський район 
Херсонської області 

Середнє 

Борівська 6,6 7,0 8,0 7,2 
Еталон 9,4 8,7 8,1 8,7 
Кароліна 9,2 10,2 8,9 9,4 
Луна 6,0 6,3 5,1 5,8 
Подолянка 7,2 7,0 8,2 7,5 
Підпечерецька 8,8 7,5 7,2 7,8 
Світязь 7,9 9,6 10,0 9,2 
Талісман 11,4 10,0 10,9 10,8 
Юлія 8,8 8,0 9,2 8,7 
НІР05, ц/га 0,88 0,81 0,73 1,07 

 
Приймаючи до уваги ту обставину, що більше 

75% товарного насіння білої гірчиці експортується за 
межі України (в першу чергу, в країни Західної та 
Центральної Європи), що пояснюється культурно-
історичними традиціями споживання продуктів пере-
робки культури та гастрономічними вподобаннями 
населення, на перший план у питанні об’єктивного 
оцінювання сортів гірчиці білої виходять якісні показ-
ники товарної сировини, в першу чергу олійність та 
ефірність насіння. Якщо перший критерій традиційно 
є обов’язковим і зумовлює цінність товарної партії в 
контексті харчового використання, то оцінювання на-
сіння за його ефірністю уведене до закордонних ста-
ндартів якості гірчичної сировини порівняно недавно, 
в першу чергу через інтенсивне використання ефір-
ної олії у косметичній промисловості. 

Під час аналізу якісних показників насіння сор-
тів гірчиці білої, нами відмічена перевага сорту Талі-
сман над іншими сортозразками за показником вміс-
ту в насінні жирної олії. Достовірної переваги за вміс-
том в насінні ефірної олії не зафіксовано за жодним 
із варіантів досліду. За показником еруковості рос-
линної олії жоден із сортів, що вивчалися, не задо-
вольняє вимогам ФАО до сировини харчового вико-
ристання, що дозволяє перевести її до категорії тех-
нічної з можливістю подальшої переробки. Підсумко-
вий синтетичний показник загального збору рослин-
ної олії та гірчичного шроту набував максимальних 
значень за варіантом сорту селекції ІОК НААН Талі-
сман, котрий за комплексом господарсько-цінних по-
казників визнаний за кращий з-поміж інших сортів, 
що вивчалися у сортовипробуванні (табл. 5). 

Таблиця 5 – Показники якості насіння сортів гірчиці білої ВАТ «СІТ-Релайн», 
Горностаївський район Херсонської області, (середнє за 2007-2009 рр.) 

Сорт Вміст у насінні олії, % Еруковість жир-
ної олії, % 

Загальний збір, ц/га* 
жирна ефірна сирий жир шрот 

Борівська 24,6 0,37 42,3 1,7 5,5 
Еталон 23,7 0,42 39,7 2,0 6,7 
Кароліна 26,0 0,39 39,6 2,3 7,1 
Луна 24,0 0,40 36,7 1,3 4,2 
Подолянка 23,4 0,51 39,0 1,7 5,8 
Підпечерецька 25,7 0,33 41,6 1,9 5,9 
Світязь 26,2 0,44 40,4 2,3 6,9 
Талісман 27,8 0,48 38,1 2,9 7,9 
Юлія 26,3 0,42 37,2 2,2 6,5 
НІР05, ц/га 0,89 0,24 1,21 0,58 0,94 
* за 4% невідокремлюваного залишку олії в шроті 

 
Висновки та пропозиції: 
– загальна тривалість вегетаційного періоду 

всіх сортів культури, що вивчалися, дозволяє розмі-
щувати їх у сівозмінах півдня України в якості попе-
редника для провідної культури зони – озимої пше-
ниці, разом з тим, термін настання повної стиглості 
гірчиці білої дає змогу вирощувати її в ланці «озима 
пшениця – гірчиця біла – озима пшениця», що пев-
ним чином зніматиме напруженість у питанні підбору 
попередників під озиму пшеницю; 

– висота рослин сучасних сортів гірчиці білої 
сприяє якісному механізованому збиранню культури 
у сприятливому діапазоні режимів роботи зернозби-
рального комбайна; 

– максимальні значення інтегрованого показни-
ка толерантності сортів по відношенню до комплексу 
несприятливих абіотичних і біотичних факторів аг-
рофітоценозу – коефіцієнту виживання рослин, зафі-
ксовані за сортами селекції Інституту кормів НААН 
Кароліна та ІОК НААН Талісман – 58,2 і 61,3 відпові-
дно; 

– переважна більшість варіантів вирізнялася 
високим рівнем стійкості до пошкодження капустя-
ними блішками, окрім сортів Луна (4,4 бали) і Підпе-
черецька (4,5 бали);  

– сорти Талісман і Кароліна характеризувалися 
найбільшими значеннями елементів структури вро-
жаю, і за підсумковим критерієм – продуктивністю 
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однієї рослини впевнено переважали решту сортоз-
разків (2,01 і 1,80 г відповідно) 

– при аналізі біологічної врожайності сортів ма-
ксимальні значення на рівні 22,2 та 18,9 ц/га відпові-
дно відмічені у сортів Талісман і Кароліна; 

– рівень врожайності кондиційного насіння ку-
льтури за сортами Талісман і Кароліна склав 10,8 та 
9,4 ц/га, що є найкращими значеннями з-поміж інших 
варіантів, аналогічна тенденція спостерігалася також 
і при аналізі загальних зборів сирого жиру та гірчич-
ного шроту; 

– за вмістом фізіологічно шкідливої ерукової 
кислоти у жирній олії жоден із сортів не відповідав 
вимогам ФАО до сировини харчового призначення. 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нуються перспективні дослідження щодо встанов-
лення рівнів толерантності різних сортів до комплек-
су шкідників генеративних органів і хвороб. 
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ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН СОНЯШНИКУ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ 
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

В.В. БАЗАЛІЙ – доктор с.-г. наук, професор, 
В.Т. ГОНТАРУК 
Херсонський державний аграрний університет  

Постановка проблеми. При вирощуванні со-
няшнику велике наукове й практичне значення має 
встановлення впливу природних та технологічних 
чинників на площу листкової поверхні та показники 
фотосинтетичної діяльності посівів, оскільки тільки 
за рахунок оптимізації процесу фотосинтезу можна 
отримати високі та якісні врожаї сільськогосподарсь-
ких культур, в тому числі, й соняшника [1-3]. 

Стан вивчення проблеми. Головними складо-
вими елементами продуктивності рослин є інтенсив-
ність процесу фотосинтезу, який спрямований на по-
глинання сонячної енергії та поживних речовин з 
ґрунту та трансформацію їх в органічну рослинну ре-
човину. Першочерговими факторами, що визначають 
інтенсивність фотосинтетичної діяльності посівів є 
сонячна радіація та гідротермічний режим. Величина 
врожаю насіння соняшнику значною мірою визнача-
ється розміром площі листкової поверхні, яка забез-
печує акумуляцію сонячних променів у процесі фото-
синтезу та створення рослинної біомаси. Важливим 
показником, який віддзеркалює ефективність елеме-
нтів сортової агротехніки материнських ліній соняш-
нику на ділянках гібридизації є фотосинтетичний по-
тенціал посівів та чиста продуктивність фотосинтезу 
рослин. В літературних джерелах вказується на ве-
ликі коливання показників фотосинтетичної діяльно-
сті рослин, які змінюються залежно від впливу при-
родних та агротехнічних факторів [4-7]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
досліджень було вивчити вплив елементів технології 
вирощування на динаміку площі листкової поверхні 
та продуктивність фотосинтезу рослин материнських 
ліній соняшнику в умовах зрошення півдня України. 

Польові й лабораторні дослідження проведені 
протягом 2006-2008 рр. на зрошуваних землях 

ДПДГ “Каховське” Каховського району Херсонської 
області. 

В досліді вивчалися такі фактори: материнські 
лінії Сх-908 А, Сх-1006 А, Сх-2111 А, Сх-503 А, густо-
та стояння рослин (40, 50 і 60 тис. шт./га), строк сівби 
(ранній – 20 квітня; середній – 6 травня; пізній – 26 
травня). Батьківська лінія – відновлювач фертильно-
сті – Х-711 В.  

Досліди закладено за методом розщеплених 
ділянок згідно методичних рекомендацій з дослідної 
справи. Площа облікової ділянки четвертого порядку 
становила 55 м2. Повторність досліду – чотириразо-
ва. 

Згідно класифікації років за природним рівнем 
вологозабезпеченості роки досліджень розподіля-
лись таким чином: 2006 – середній; 2007 – сухий; 
2008 р. – середньовологий. Такі погодні умови обу-
мовили певні коливання рівня врожайності насіння 
материнських ліній соняшнику та впливали на якісні 
показники. 

Попередник – озима пшениця. Ґрунт – чорно-
зем південний середньо суглинковий. Вміст в орному 
шарі ґрунту гумусу складав 2,3%, рухомого фосфору 
2,3 мг, обмінного калію 30,5 мг на 100 г ґрунту. 

Агротехніка вирощування материнських ліній 
соняшника в польових дослідах була загальноприй-
нята для умов півдня України за виключенням дослі-
джуваних факторів. 

Показник площі листкової поверхні, фотосинте-
тичний потенціал посівів та чисту продуктивність фо-
тосинтезу встановлювали згідно методик [8, 9]. 

Результати і їх обговорення. Дослідженнями 
встановлено, що площа листкової поверхні істотно 
коливається залежно від материнських ліній, строків 
сівби та густоти стояння рослин. Найвища площа ли-
сткової поверхні на рівні 5245 см2/росл. була за тако-


