
Практичне заняття №14 

Тема: Інтенсивна та інтегрована технологія вирощування соняшнику  

Мета: Сформувати вміння аналізувати існуючи технології вирощування 

соняшнику, розробляти елементи технології, спрямовані на зниження 

собівартості насіння. 

Завдання: 

- проаналізувати біологічні особливості соняшнику та їх вплив на 

елементи інтенсивних технологій її вирощування 

- охарактеризувати роль сорту або гібриду як фактора інтенсифікації 

технології вирощування соняшнику; 

- визначити місце соняшнику в сівозміні  та систему обробітку грунту; 

- проаналізувати і вибрати найбільш ефективні напрями підготовки 

насіння до сівби, строків сівби, технології сівби в інтенсивних та 

інтегрованих технологіях вирощування соняшнику; 

- обгрунтувати систему удобрення соняшнику; 

- охарактеризувавти найбільш ефективні способи захисту соняшнику від 

шкідливих організмів.  

1. Теоретична частина 

Місце в сівозміні 

Найкращими попередниками для соняшнику є: пшениця, ячмінь 

кукурудза, бавовник, картопля. На колишнє місце соняшник в сівозміні 

можна повертати не раніше ніж через 8-10 років. Це пов’язано з тим, що 

часте повернення соняшнику на колишнє місце сприяє накопиченню в ґрунті 

хвороб — несправжньої борошнистої роси і гнилей. До числа рослин-

господарів збудника цієї хвороби відносяться, ріпак та інші хрестоцвіті, а 

також зернобобові, тютюн і багато овочевих культур. Їх частка в сівозміні не 

повинна перевищувати 20%. Багаторічні бобові трави, які залишають у ґрунті 

багато азоту, затягують дозрівання соняшнику. Не можна висівати цю 

культуру після сої, оскільки вони уражаються спільною хворобою фомопсис. 

Також небажані попередники цукрові буряки, люцерна та суданська трава, 



так як вони сильно і глибоко висушують ґрунт. Після вирощування цих 

культур в недостатньо зволожених районах, кількість опадів в яких становить 

менше 500 мм на рік, соняшник висівають не раніше, ніж через два — три 

роки, а в зонах з опадами більше 500 мм на рік — через 1-2 роки. Для 

вирощування соняшнику виключаються регіони з високою вологістю 

повітря, особливо в період цвітіння і дозрівання, через небезпеку ураження 

білою і сірою гнилями. 

1.2 Підготовка ґрунту 

Головне завдання підготовки ґрунту під соняшник є створення 

сприятливих умов для проростання насіння і розвитку рослин, забезпечення 

оптимального водно-повітряного і поживного режиму.При підготовці ґрунту 

під соняшник потрібно врахувати те, що в період вегетації застосовуються 

гербіциди для боротьби з однодольними бур’янами, тому дуже важливо 

максимально знищити бур’яни до посіву. Обробіток залежить від 

засміченості поля, попередника і починається після його збирання. Якщо 

поля засмічені багаторічними бур’янами, то після їх відростання необхідно 

застосовувати гербіциди суцільної дії. Після знищення бур’янів проводиться 

оранка і культивації. На чистих від багаторічних бур’янів полях обробіток 

ґрунту включає лущення стерні або чизелювання після збирання 

попередника, зяблеву оранку і, по можливості, дві культивації у міру появи 

бур’янів; навесні — культивацію з боронуванням при настанні фізіологічної 

стиглості ґрунту і передпосівний обробіток на глибину загортання насіння (4-

5 см). 

1.3 Система удобрення 

Соняшник має потужну, добре розвинену кореневу систему, тому він 

відносно стійкий до посухи і добре використовує елементи живлення. 

Соняшник висуває відносно високі вимоги до наявності в ґрунті поживних 

речовин, особливо калію. На утворення одиниці врожаю (100 кг) він 

поглинає, залежно від генотипу і місця вирощування, 4-6 кг N, 2-3 кг Р2О5, 



10-12 кг К2О, близько 1,7 кг MgO і 3,0 кг SO4. З мікроелементів йому 

необхідно значна кількість бору. 

Органічні добрива доцільно вносити під попередник, в дозі 30-40 т/га. При 

внесенні їх безпосередньо під соняшник з’являється небезпека надмірного 

розвитку вегетативної маси і подовження вегетаційного періоду. 

Застосування мінеральних добрив під соняшник є обов’язковою умовою. На 

ґрунтах з середнім і високим вмістом фосфору і калію фосфорно-калійні 

добрива необхідно вносити в дозі Р60-70К90-100. При низькому вмісті дозу 

фосфору збільшують до 90 кг/га, а калію до 150 кг/га. Доза азотних добрив 

при вирощуванні соняшнику на легких ґрунтах повинна становити 90 кг/га 

д.р., а на важких при вмісті гумусу більше 2% або при застосуванні 

органічних добрив під попередник — не більше 60-70 кг/га д.р. При 

збільшенні доз азотних добрив посилюється розвиток вегетативних органів, 

зменшується діаметр кошика, маса тисячі насінин. При надлишку азотного 

живлення погіршується запилення і зростає кількість пустозерного насіння. 

Хлористий калій слід вносити восени, фосфорні добрива — навесні під 

оранку, а азотні — під передпосівну культивацію у формі аміачної селітри, 

сечовини або КАС. 

Соняшник чутливий до нестачі мікроелементів, що негативно впливає на 

процеси цвітіння, виповненість кошика та стійкість до інфекційних хвороб. З 

цією метою необхідно проводити два позакореневих підживлення рослин 

органо-мінеральним добривом «Фурор» (5 л/га) у фазу 5-7 справжніх листків 

та у фазі бутонізації. При достатньому вмісті сірки в ґрунті (6,0 мг/кг ґрунту і 

більше) вносити сірковмісні азотні добрива (сульфат амонію) під соняшник 

не рекомендується. 

Ефективним агроприйомом є застосування борної кислоти в фазу 

формування листків при висоті рослин 15-20 см в дозі 500-600 г/га. 

1.4 Сівба 

Сьогодні селекціонерами створені високоолійні, стійкі до гербіцидів 

(Гранстар та Євролайтінг), панцирні (мають додатковий шар, який захищає 



від шкідників) посухостійкі гібриди соняшнику. Олійність нових сортів і 

гібридів досягає — 50-54%, лужистість — 19-24%. Гібриди соняшнику 

вирівняні за висотою та діаметром кошика, одночасно цвітуть і дозрівають, 

що полегшує збирання. 

Для сівби потрібно використовувати добре відкаліброване насіння з 

масою 1000 насінин не менше 50 г і схожістю, для гібридів — не менше 85%, 

для сортів добазового та базового — не менше 92%, сертифікованого — не 

менше 87%. 

Перед сівбою насіння протруюють одним із препаратів: Фундазол (3 кг/т); 

Ровраль (4 кг/т) у поєднанні з біостимулятором «Фурор». Протруювання 

насіння забезпечує захист проростків від інфекції, а також від ряду ґрунтових 

збудників грибкових хвороб. Витрата розчину — 3 л на 1 т насіння. Вибір 

оптимальних строків сівби для соняшнику, як і для інших культур — дуже 

важливий агрозахід. Посів соняшнику слід починати при прогріванні ґрунту 

на глибині загортання насіння до +8-10°С. Кращим строком сівби в умовах 

південних областей є перша і друга декада квітня, а для північних — друга — 

третя декади. Посів в ці терміни забезпечує найвищі врожаї. Запізнення із 

сівбою призводить до затягування періоду вегетації, пізніх строків збирання і 

зниження врожайності. 

Чим довший період від сівби до появи сходів, тим більше небезпека 

пошкодження мишами, птахами і збудниками хвороб. Тому потрібно вибрати 

не пізній, але й не ранній термін. Численні спостереження в різних регіонах 

вирощування соняшнику свідчать про те, що при пізніх строках (у травні) 

врожайність соняшнику знижується. Однією з найважливіших передумов 

отримання високого врожаю є створення оптимальної густоти. Рівномірна 

густота стояння у соняшнику більш важлива, ніж для інших культур, так як 

від неї залежить висота рослин, розмір кошиків, стійкість рослин до 

вилягання, маса тисячі насінин і, в кінцевому підсумку, врожайність та вміст 

олії. 



Сіяти соняшник слід пунктирним способом з міжряддями 70 см сівалками 

точного висіву зі змінними дисками з отворами 2-3 мм. Розкладка насіння 

повинна бути рівномірною по одній насінині. Швидкість руху посівного 

агрегату не повинна перевищувати зазначену в інструкції з експлуатації. На 

одному гектарі до збирання повинно бути для ранньостиглих гібридів і сортів 

70 тис. рослин/га, а для гібридів і сортів високорослих і більш пізньостиглих 

45-50 тис. рослин/га, тобто при ширині міжрядь 70 см на 1 погонному метрі 

повинно бути 4 рослини. 

Для досягнення такої густоти необхідно розрахувати норму висіву 

соняшнику з урахуванням посівної придатності насіння і польової схожості, 

яка складає 80-90%, вона повинна бути збільшена на 10-20% залежно від цих 

показників і температури ґрунту при сівбі. Насіння соняшнику має невисоку 

потребу у волозі для проростання. При нормальному стані насіннєвого ложа і 

достатньому зволоженні глибина загортання повинна становити на важких 

ґрунтах 4-5 см, а на легких – 5-6 см. 

При нерівномірному висіванні насіння, розтягується період появи сходів і 

вегетаційний період, а також затримується збирання. Тому треба добре 

вирівнювати ґрунт і при сівбі постійно контролювати глибину загортання 

насіння. Для ущільнення і вирівнювання поверхні поля, ґрунт коткують. У 

результаті прикочування більш точно витримується задана глибина 

загортання насіння при сівбі; досягається кращий контакт насіння рослин з 

твердою фазою ґрунту, внаслідок чого насіння швидше набухає і проростає; 

поліпшується тепловий режим поверхневого шару ґрунту. Головне завдання 

прикочування полягає не в тому, щоб ущільненням підтягти вологу ближче 

до поверхні ґрунту, а в тому, щоб в посушливих умовах якомога повніше 

зберегти вологу від фізичного випаровування. 

1.5 Інтегрована система захисту 

Отримати високий урожай без боротьби з бур’янами, навіть такій добре 

конкуруючій культурі як соняшник неможливо. Засмічення посівів в 

початкові фази росту не тільки знижує її врожайність на 40-50%, але і сприяє 



розвитку інфекційних хвороб. Багато бур’янів (осот рожевий і жовтий, 

щириця, лобода біла, редька дика, суріпиця) чутливі до білої та сірої гнилі. 

Вони є джерелами інфекції, розсадником багатьох шкідників, створюють в 

посівах більш вологий мікроклімат, а також сприяють розвитку гнилей. 

Своєчасне знищення бур’янів захищає соняшник від цих хвороб. Тому 

необхідно, щоб посівна площа цієї культури, перші 40 днів після сівби була 

чистою. Після утворення п’ятої пари листків і змикання рядів соняшник 

пригнічує бур’яни. 

При низькій засміченості посівів соняшнику достатньо проведення 

агротехнічних заходів. Для ефективного проведення досходового 

боронування, важливе значення має завершення сівби в стислі строки (1-2 

дні) та оптимальна глибина загортання насіння. При цих умовах борона 

максимально знищує бур’яни і мінімально пошкоджує проростки соняшнику. 

Хід зубів борони повинен бути вище верхівки паростків соняшника. 

Боронування проводитися протягом 1-2 днів упоперек або під кутом до 

напрямку рядків. При точному висіві насіння проводити боронування по 

сходам небажано, оскільки це призводить до зрідження посівів і зниження 

врожайності. В системі догляду за посівами дуже важливе місце займають 

міжрядний обробіток. При розпушуванні міжрядь ґрунт швидше 

прогрівається, посилюється газообмін, активізується мобілізація поживних 

речовин, знижуються капілярні втрати вологи та інфільтрація води. Це 

сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи. 

Міжрядний обробіток проводять стрілчастими лапами на глибину 6-8 см, 

що сприяє не тільки знищенню бур’янів в міжряддях, а й підвищує стійкість 

рослин до вилягання. Операцію слід проводити з великою обережністю, щоб 

не допустити пошкодження коренів. Не слід проводити міжрядний обробіток 

на перезволожених ґрунтах. Дуже жорсткі рослини соняшнику легко 

ламаються, що потрібно враховувати при другій і третій обробках, які 

найкраще проводити в сонячну погоду у другій половині дня, коли тургор 

ослаблений. 



Проти злакових бур’янів можна застосовувати гербіцид Арамо 45 (1,2-2,3 

л/га). Соняшник дуже чутливий до гербіцидів, синтезованих на основі 

ростових речовин. Це слід враховувати при обробці зернових, якщо вони 

знаходяться поруч. При виборі поля під соняшник необхідно враховувати 

післядію гербіцидів, які застосовували на попередній культурі.  

   Одним із головних факторів, що знижує продуктивний потенціал 

соняшнику є хвороби. Серед численних гнилей на соняшнику найбільше 

економічне значення у всіх регіонах вирощування культури мають біла і сіра 

гнилі. Значної шкоди посівам завдають вугільна та бура гнилі, альтернаріоз, 

фомопсис і фомоз. Проти гнилей соняшнику найбільш економічно вигідним 

заходом є створення та впровадження у виробництво нових стійких гібридів і 

сортів. Використання таких гібридів і сортів заощаджує витрати на 

фунгіциди та зменшує небезпеку забруднення продукції токсичним 

речовинами. На насінницьких посівах необхідно дотримуватись усіх умов 

агротехніки і своєчасно видаляти уражені хворобами рослини.  

Першу фітопрочистку проводять у фазу 3-4 пар справжніх листків, другу 

– перед цвітінням, третю – перед збиранням урожаю. Ефективним заходом 

обмеження розвитку хвороб в посівах соняшнику є його повернення на 

попереднє поле сівозміни не раніше ніж через 8-10 років. Якщо господарство 

займається вирощуванням одночасно соняшнику і ріпаку, то 

найефективнішим фітосанітарним заходом проти гнилей є розміщення 

кожної культури в окремій спеціалізованій сівозміні. Проти збудників хвороб 

обов’язковим є протруєння насіння одним із дозволених фунгіцидів у 

поєднанні з біостимулятором «Фурор» (3 л/т). 

 

 

 

 

 

 



Хвороби соняшнику, шкодочинність 

Хвороба  Джерело інфекції  Шкодочинність 

Несправжня 

борошниста роса 

Насіння, рештки, 

ґрунт 

Зрідження сходів, 

карликовість. Урожай < до 

50%. Зниження схожості 

насіння 

Біла гниль Насіння, ґрунт 

Зрідження сходів. Урожай 

<25-60%. Вміст олії <10%. 

Зниження схожості насіння. 

Погіршення якості олії 

Сіра гниль 
Насіння, рештки, 

ґрунт 

Зрідження сходів. Урожай 

<25%. Вміст олії <10%. 

Зниження схожості насіння. 

Погіршення якості – олія 

непридатна 

Фомопсис Насіння, рештки 

Урожай <20-100%. Вміст 

олії <2-13%. Погіршення 

якості насіння 

Фомоз Насіння, рештки 
На ранніх стадіях – повне 

відмирання рослин 

Вугільна гниль Грунт 
Урожай <20-60%. Вміст 

олії 

Альтернаріоз Насіння 

Відсутність насіння, 

щуплість насіння. Зниження 

схожості 

  

 

 

 



Фунгіциди проти хвороб соняшнику 

Назва препарату 
Норма витрати 

(кг, л/га) 
Спектр дії Фаза внесення 

Піктор, к.с 0,5 
Біла гниль, фомоз, 

альтернаріоз 

Одне 

обприскування 

посівів в період 

вегетацій 

Дезорал 500 SC 1,5 

Біла та сіра гнилі, 

фомоз, несправжня 

борошниста роса 

Одне або два 

обприскування в 

період вегетації 

Коронет 300 SC 0,6-0,8 Сіра гниль, іржа 

Не більше 2 

обприскувань в 

період вегетації 

Пропульс 250 SЕ 0,8-0,9 
Біла та сіра гнилі, 

альтернаріоз 

Не більше 2 

обприскувань в 

період вегетації 

Консенто 450 SC 2,0 

Біла та сіра гнилі, 

фомоз, несправжня 

борошниста роса, 

фомопсис, 

альтернаріоз 

Не більше 3 

обприскувань в 

період вегетації 

Хорус 75WG 0,75 Сіра гниль 

Одне 

обприскування в 

період вегетації 

Танок 50, в.г. 0,4-0,6 

Біла та сіра гнилі, 

фомоз, несправжня 

борошниста роса, 

фомопсис, 

альтернаріоз 

Перше 

профілактичне 

обприскування у фазу 

4-6 листків або при 

висоті рослин 60-80 

см; друге на початку 

бутонізації 



Важливою складовою ефективного захисту соняшнику є завчасна 

профілактика зараження та розвитку збудників хвороб. В разі прогнозу 

ймовірного розвитку хвороб на посівах соняшнику слід провести 

профілактичні обприскування дозволеними фунгіцидами. З метою 

підвищення стійкості рослин до інфекцій слід додавати до робочих розчинів 

фунгіцидів біостимулятор росту «Фурор» (3 л/га). Соняшник в Україні 

пошкоджують близько 60 видів фітофагів, серед яких найпоширенішими є 

багатоїдні комахи. За характером пошкодження рослин їх поділяють на такі 

групи: 

• шкідники сходів – личинки коваликів, личинки чорнишів і пилкоїді, 

степовий цвіркун, довгоносики, кравчик-головач, коник шкідливий, гусениці 

підгризаючих совок, капустянка; 

• шкідники стебел – соняшниковий вусач, соняшникова шипоноска; 

• шкідники листків – лучний метелик, полинова та капустяна цикадка, 

люцернова, капустяна совки, павутиці, павутинний кліщ, саранові 

• шкідники кошиків та насіння – соняшникова вогнівка, клопи. 

Серед найпоширеніших шкідників переважають багатоїдні види (38) і 

тільки 3 види належать до спеціалізованих (соняшникова вогнівка, 

соняшниковий вусач і соняшникова шипоноска). У результаті недотримання 

науково-обґрунтованих сівозмін, спрощення системи обробітку збільшилась 

чисельність ґрунтових та ряду наземних шкідників соняшнику, які суттєво 

зріджують густоту рослин на посіві і унеможливлюють отримання високого 

врожаю без застосування засобів захисту. 

 

 

 

 

 

 

 



Інсектициди проти шкідників соняшнику 

Назва препарату 

Норма 

витрати (кг, 

л/га) 

Спектр дії 

Семафор 20 ST, т.к.с. 2,0-2,5 л/т 

Комплекс ґрунтових і наземних 

шкідників сходів 

Гаучо, з.п. 10,5 кг/т 

Нупрід, к.с. 12 л/т 

Круізер 600 FS, т.к.с. 6 л/т 

Децис ф-Люкс, к.е. 0,3 л/га 
Соняшникова шипоноска, лучний 

метелик, попелиці, клопи 

Енжіо 247 SC, к.с. 0,18 л/га 
Геліхризова попелиця, шипоноска 

соняшникова, лучний метелик 

Сімітіон, к.е. 0,8-1,5 л/га Саранові 

Фцфанон 570, к.е. 0,6 л/га Клопи, попелиці 

 

1.6 Збирання 

До ознак, за якими судять про дозрівання соняшнику, відносять: 

пожовтіння тильного боку кошика, в’янення і опадання квіток, нормальне 

забарвлення насіння, затвердіння ядра, засихання більшості листя. За 

вологістю насіння і забарвленням кошиків розрізняють три ступені стиглості: 

жовту, буру і повну. При жовтій стиглості: листя і тильна сторона кошиків 

набувають лимонно-жовтого забарвлення, вологість насіння складає — 30-

40%; при бурій стиглості кошики темно-бурі, вологість насіння — 12-14%; 

при повній стиглості вологість насіння — 10-12%, рослини сухі, ламкі, 

насіння обсипається. Оптимальний термін збирання має велике значення для 

ефективного вирощування соняшнику. Здоровий, рівномірний посів з 

кошиками середнього розміру дає найменші втрати врожаю при збиранні. 

Щоб уникнути кількісних і якісних втрат, збирання слід проводити в стислі 

строки з оптимальною організацією всіх робіт. Починати збирати можна при 



вологості насіння менше 20%, що визначається побурінням тильного боку 

кошика (стебло в цей час ще зелене). 

Якщо вологість насіння вище зазначеної величини, зібраний урожай 

містить багато домішок, насіння важко відокремлюється від кошика. При 

вологості насіння 15% збирання відбувається з найменшими втратами. З 

метою прискорення дозрівання рослин, можна проводити передзбиральну 

десикацію: (Реглон супер — 2 л/га, Реглон супер — 1 л/га + Сечовина — 30 

кг/га, Баста — 2 л/га, Харвейд — 2 л/га) при вологості насіння 30-35% через 

35-45 днів після цвітіння, що дозволяє на 10-12 днів раніше починати 

збирання. Для збирання соняшника з низькими втратами необхідні спеціальні 

пристрої зернозбиральних комбайнів (ПСП-10, ПС-4, ПЗС-1). Без їх 

застосування втрати сягають до 50%. 

Обмолот соняшнику вимагає делікатної роботи молотильного апарату. 

Залежно від діаметру барабана встановлюють відповідну частоту його 

обертання: 300 об./хв. — при діаметрі 60 см, 500 об./хв. — при 45 см. 

Відстань між барабаном і підбарабанням вибирають залежно від діаметра 

кошиків: біля входу в молотильний апарат — 23-40 мм, біля виходу – 17-30 

мм. Якщо зустрічається занадто багато здавлених сім’янок, то слід збільшити 

відстань між барабаном і підбарабанням, а також знизити частоту обертання 

барабана. 

1.7 Післязбиральна доробка насіння 

Свіжозібране насіння соняшнику містить підвищену кількість вологи, 

органічні і мінеральні домішки, тому є нестійким матеріалом при зберіганні, 

а це, звичайно, диктує необхідність негайного доопрацювання. 

Доопрацювання включає наступні операції: очищення відходів насіння, його 

сушіння, вентилювання, в разі необхідності — сортування. Вологість насіння 

до збирання нижче, ніж вологість вороху на 8-10%. Тому зібраний ворох 

необхідно відразу ж очистити від домішок. Фермери — сільгоспвиробники 

відносно невеликих обсягів зерна можуть практикувати сонячно-повітряну 

сушку. Таке сушіння починається практично на стадії збирання врожаю, в 



процесі розміщення зернових мас на майданчиках, при очищенні, в ході 

навантаження-розвантаження. Природний спосіб сушіння особливо 

ефективний в умовах сухої і теплої погоди, яка зараз спостерігається в літній 

та осінній період. У ряді фермерських господарств свіжозібране насіння 

соняшнику з вологістю 10-12% розміщують у вигляді буртів з орієнтацією з 

південного сходу на північний захід для кращого нагрівання і провітрювання. 

Вологе насіння розсипають тонким шаром (15-20 см), регулярно 

перемішують, а на ніч підгортають в бурти і при необхідності вкривають. Як 

показує досвід, внаслідок природної сушки вологість насіння за добу 

знижується на 1,5-2% залежно від температури і інтенсивності 

провітрювання. Насіння соняшнику підсушують також завдяки пропуску 

його через навантажувачі, очисні машини, зерносепаратори.  

Після проходження через різні механізми вологість може знижуватися на 

0,5-0,8%. Очистку вороху проводять на установках ОВП-20, ОВС-25, МПО-5, 

К-527. Для цієї мети використовують решета з круглими і довгастими 

отворами, які підбирають залежно від розміру насіння: Б1 — кругле 7-8 мм, 

Б2 — кругле 9-10 мм, В — кругле 3-4 мм, Г — довгасте 1,5-2,6 мм. Після 

попереднього очищення насіння негайно піддають сушці на підлогових, 

барабанних або шахтних сушарках. Для насіннєвого матеріалу, температура 

нагрівання насіння не повинна перевищувати 43°С. Очищені партії насіння з 

чистотою 99% і вологістю 7%, зберігають у сухому приміщенні з відносною 

вологістю повітря не вище 60% і температурою нижче 25°С. Краще його 

зберігати в мішках (до п’яти ярусів) при вологості насіння до 10%. Насіння 

можна зберігати в попередньо просушених, очищених, знезаражених від 

комірних шкідників і добре провітрюваних приміщеннях. 

 

2. Практична частина 

Завдання 1. Розробити систему поверхневого обробітку грунту під 

соняшник.  Попередник ярий ячмінь . 



Завдання 2. Запропонувати комплексну систему підготовки насіння до 

сівби. Обгрунтувати строки і способи сівби, норми висіву соняшнику для  

південно – степової зони України. 

Завдання 3. Обгрунтувати систему удобрення соняшнику і розрахувати її 

агрономічну ефективність та екологічну беспечність. 

Завдання 4.Обгрунтувати інтегровану систему захисту соняшнику від 

шкідливих організмів. 

Завдання 5. На основі виконання завдань 1-5 розробити технологічну 

карту вирощування соняшнику за інтегрованою технологією.  

3. Контрольні питання 

1. Які біологічні особливості соняшнику слід враховувати при розробці 

технології вирощування? 

2.Дайте порівняльну характеристику інтенсивної та екстенсивної 

технології вирощування соняшнику. 

3. Вкажіть відмінності в інтенсивній, екстенсивній та інтегрованій 

технологіях вирощування соняшнику. 

4. Які попередники найбільш придатні для вирощування соняшнику за 

інтенсивною технологією? 

5. Яка система обробітку грунту найбільш придатна при вирощуванні 

соняшнику за інтенсивної та інтегрованої технологією? 

6. Основні принципи системи удобрення соняшнику на зрошенні.  

7. Які можливості корегування доз добрив забезчує грунтова та рослинні 

діагностика забеспеченності елементами живлення? 

8. Основні прмнципи енергозбереження при розробці оптимальної 

системи удобрення соняшнику? 

9. Які критерії визначення оптимального строку сівби, норми висіву, 

технології сівби соняшнику? 

10. В чому суть системи захисту посівів соняшнику від бур янів? 

11. В чому суть системи захисту посівів соняшнику від шкідників і 

хвороб? 



12.В чому переваги інтегрованої системи захисту посівів соняшнику перед 

хімічною системою захисту від шкідливих організмів? 

 

 

 


