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У 2010 році  на ланах Липковатівського аграрного коледжу здійснені 

дослідні роботи з вивчення впливу препарату «Наномікс» на  культуру 

соняшника.  

Дослідження  виконувались  згідно методики польового досліду 

Держсортовипробування (2002).  

Типовий грунт дослідної ділянки - потужний середньогумусний 

чорнозем. Вміст гумусу в орному шapi - 5,15 - 5,35 %; рН сольової 

витяжки - 6,1 - 6,6. Перед закладанням дослідів рівень вмісту азоту в 

ґрунті становив 14,0; рухомого фосфору –12,5; обмінного калію –13,2 мг-

екв на 100 г ґрунту.  

Провідний обробіток ґрунту включав оранку на глибину 20-22 см 

плугом ПЛН-3-35 відразу після збирання попередника – ярого ячменя.  

В ранньовесняний період з настанням фізичної стиглості грунту 

проведено боронування зябу боронами БЗТС - 1,0 з метою закриття 

вологи. Потім була проведена передпосівна культивація на глибину 

загортання насіння. Сівбу проводили сівалкою   СУПН-6 з наступним 

прикочуванням котками ЗККШ-6. 

Норма висіву насіння соняшнику становила 50 тис.шт/га. Попередник – 

ярий ячмінь. Схема чергування культур сівозміни: горох – пшениця озима – 

буряки - ячмінь ярий – соняшник.  

Засоби хімічного захисту посівів та інсектициди не використовували.  

Збирання врожаю проводили поділяночно з послідуючим зважуванням 

та перерахунком на стандартну вологість і 100% чистоту. 

У цілому весняна погода 2010 року мало відрізнялася від 

середньостатистичної для  даної   місцевості, однак, тепло прийшло з 

невеликим запізненням. Остання декада травня й початок червня принесли на 

дослідні поля коледжу  аномальну спеку (29,7-34,6
о
С проти 16,2-20,0

о
С в 

нормі) і посуху (33,0 мм опадів проти 43,9 мм та 22,5 мм проти 64,5мм в 

нормі відповідно). 
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Несприятливі погодні умови 2010 рр. погано відбилися на врожайності 

досліджуваних агрокультур. 

Дію препарату «Наномікс-соняшник» на культуру соняшника 

випробовували на ранньостиглому трилінійному гібриді першого покоління 

Ясон. Сівбу проводили в оптимальний для соняшника строк - 25 квітня. 

Повторність в дослідах 3 кратна, загальна площа обробки 72 га. 

Випробування засвідчили, що  позакоренева підгодівля соняшнику 

препаратом «Наномікс-соняшник» на всіх етапах обробки приводить до 

статистично достовірного підвищення врожайності (табл.1).   

                                                                                              Таблиця 1 

Урожайність ранньостиглого трилінійного гібриду соняшника Ясон 

залежно від фону живлення   та позакореневої підгодівлі препаратом 

«Наномікс-соняшник»,  ц/га,  площа обробки 72 га  

 Різновид обробки  

(Б) 

Фон мінерального живлення (А) 
Середня 

урожайність Без добрив 
Карбамид, 5 кг/га,  

 обприскування 

Контроль 19,6 22,0 20,8 

 Наномікс-соняшник  

сходи,  2 л/га 
21,8 23,5 22,7 

Наномікс-соняшник  

  8-10 листків, 2 л/га 
22,7 25,4 24,1 

Наномікс-соняшник  

(2+2) л/га, сходи +  

8-10 листків  

24,5               28,4 26,5   

Збільшення 

врожайності 

(2+2) л/га  к 

контролю) 

ц/га 4,9  6,4 5,7  

% 24,9 29,1 27,0  

НІР05 А-0,21; Б-0,17; АБ-0,47 

 

Навіть в умовах одноразового позакореневого живлення   соняшника  

«Наноміксом» в дозі 2 л/га в розведенні 1:100 середній врожай гібрида Ясон  

підвищився з 20,8 ц/га в контролі до 22,7-24,1 ц/га. Кращий результат на 

пізнішій стадії однократної обробки  ймовірно пов'язаний  з  обприскуванням 

більшого об'єму вегетуючої маси.  
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Двократна обробка  рослин у стадії сходів та бутонізації  дозволила 

збільшити врожай гібридного соняшнику Ясон в середньому до 26,5 ц/га. 

Середній приріст урожайності цього гібриду склав 5,7 ц/га або 27,0%.   

Ефективність використання препарату  «Наномікс-соняшник» при 

вирощуванні цієї культури статистично достовірно виявляється  на різному 

фоні мінерального живлення як без додаткових добрив, так і при 

обприскуванні карбамідом. В цих умовах рівень продуктивності гібриду 

Ясон склав  24,9% та  29,1% відповідно.  

Представляє інтерес провести подальші розширені випробування 

препарату Наномікс-соняшник на тлі попередньої обробки насіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


