
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 

 

 

 

 

 

 
МАТЕРІАЛИ 

VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ 

ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2019 РОКУ 

 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ТОМ І 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мелітополь 2019 



VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів 

ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. 

конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 52 с. 

 

 

 

У збірнику представлено виклад тез доповідей і повідомлень поданих на  

VII Всеукраїнську науково-технічну конференцію магістрантів і студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

 

 

 

Тези доповідей та повідомлень подані в авторському варіанті. 

Відповідальність за представлений матеріал несуть автори та їх наукові 

керівники. 

 

 

 

Матеріали для завантаження розміщені за наступними посиланням: 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/rada-molodyh-vchenyh-ta-studentiv/ - сторінка 

Ради молодих учених та студентів ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovi-vydannja/ - «Наукові видання» ТДАТУ 

 

 

 

Відповідальний за випуск к.т.н. ст.викладач Колоій О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, 2019 

 



43  

АНАЛІЗ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА 

                                

Новосельцев Р.В. E-mail:ovoseltsev79@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Бугай Валентина, ЗОШ №8 

 

Через 35-40 днів після цвітіння у фазі жовтої стиглості завершується нагромадження 

олії в насінні. Далі відбувається фізичне випаровування води із сім'янки і настає фаза повної 

стиглості. 

Практично встановлюють три фази стиглості за зміною кольору корзинок. Жовта - 

листки і кошики лимонно жовтого забарвлення, вологість кошика 85-88%, насіння - 30-

40%. Бура - кошики темно бурі - вологість їх в межах 40-50%, насіння - 10-12%. Повна - 

вологість кошиків становить 18-20%, насіння - 7-10%. 

Збирання соняшнику починають при середній вологості насіння 12-14%, коли у 80-90% 

рослин кошики жовто-бурі, бурі та сухі, а у 10-20% вони лише жовті. Оптимальні умови для 

збирання складаються за вологості насіння 9-11% 

За умови, що в господарстві є сушильна техніка та велика площа посіву соняшнику, 

можна розпочинати збирання при вологості насіння 20-22%. Слід враховувати, що для 

тривалого зберігання придатне насіння з вологістю не більше 7-8%. За підвищеної вологості 

насіння окислюється і олія стає непридатною для харчування. 

Оптимальна тривалість збирання соняшника - 5-6 днів. Якщо соняшник починають 

збирати у фазі повної стиглості, то на п'ятий день втрати від осипання насіння збільшуються 

в 2 рази, а на 15 день у 12 разів. 

Тобто збирання в ранні строки призводить до збільшення витрат енергоносіїв на 

сушіння, а залишення соняшнику на пні до фази повної стиглості супроводжується втратами 

насіння. Тому для прискорення збирання і одночасного достигання посіви 

обробляють десикантами: баста (2 л/га), домінатор (3 л/га), гліфоган (3 л/га), реглон (2-3 

л/га), раундап (3 л/га). Використовують їх при вологості насіння 25-30%. Найкраще 

десиканти діють при середньодобовій температурі повітря 13-14°С. При цьому рослини 

припиняють вегетацію, одночасно достигають, збирання прискорюється на 7-8 днів. 

Зменшується ураження хворобами, підвищується продуктивність комбайнів, якість і 

врожайність насіння, збільшується вихід олії з 1 га, зменшуються витрати 

енергоносіїв. Починають збирати після обробки реглоном через 5—6 днів при вологості 12-

14%, коли 75-85% кошиків побуріє. При обприскуванні раундапом чи гліфоганом збирають 

через 11 днів. 

Збирають соняшник зернозбиральними комбайнами із спеціальними пристроями (ПСП-

1,5М, ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПСП-10) і подрібнювачами стебел. 

Післязбиральну обробку товарного насіння проводять на зерноочисно-сушильних 

комплексах типу КЗС або зерноочисних агрегатах типу ЗАВ. У господарствах, де відсутні ці 

комплекси, використовують ворохоочисні машини ОВП-20А, ОВС-25, МС-4,5. 
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