ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ СОНЯШНИК
ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ
114-118 днів

За останній рік в Україні спостерігається значний ріст ринку високоолеїнового соняшникa, обумовлений виплатами агровиробникам додаткових грошових премій. У 2020 році
цей тренд залишатиметься, але зі збільшенням кількості пропозицій по високоолеїновому
соняшнику, ми будемо спостерігати зниження ціни за рахунок перенасичення ринку та
підвищення вимог переробників до якості насіння і показників олійності.

Ключові фактори, що впливають на вміст олеїнової кислоти
1. Просторова ізоляція – 150-200 м. Різниця між
високоолеїновим та класичним соняшником полягає у кількості олеїнової кислоти в олії, понад
85%, для високоолеїнового соняшника. Для
забезпечення високих показників олійності необхідно уникати будь-яких перехресних запилень
із сусідніми полями класичного соняшнику, які
можуть знизити вміст олеїнової кислоти врожаю
та вплинути на якість продукту.

Чим вища середня мінімальна добова
температура під час фази наливу зерна,
тим більший вміст олеїнової кислоти в олії
% олеїнової кислоти відповідно до середньої мінімальної
добової температури протягом фази наливу зерна
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Дата
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10 днів Період з 10 по 30 день 30 днів
після дати цвітіння після
після
цвітіння
цвітіння
Критична фаза
для наливу зерна

Поради фахівців MAS Seeds:
Для уникнення ризиків низьких середніх мінімальних денних температур під час фази наливу зерна у Північних
областях України, слід дотримуватися наступних порад:

2
СІЙТЕ
високоолеїнові
гібриди в першу
чергу

Вміст олії:
Вміст олеїнової кислоти:
Маса 1000 зерен (г):
Цвітіння:
Висота рослини:
Форма кошика:
Нахил кошика:
Стартовий ріст:
Стійкість проти вилягання:
Посухостійкість:
Вовчок:

Високоолеїновий соняшник більш технічний
порівняно з класичним соняшником і дає
кращі результати в південних регіонах

Дотримуючись цих порад, Вам вдасться отримати цвітіння на початку липня та завершити фазу наливу зерна до
другої половини серпня, тим самим отримавши хорошу
якість олії.
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РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 2018-2019 р.

50.3
39.3
37.0

Несправжня борошниста роса:
Фомопсис:
Склеротиніоз (кошика):
Склеротиніоз (стебла):

Рекомендована
зона вирощування

55.3

RM9
7
8
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59.8

Умови з достатнім
зволоженням

Умови з нестійким
зволоженням

60-65 000

50-55 000

Полісся, Лісостеп, Північний Степ

26.9

59,8 ц/га
11,7%

45.2

44.0

46.0
42.8

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована
густота до збирання
(рослин/га)

28.6
43.1

32.0
27.7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ
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Середня мінімальна добова температура
протягом фази наливу зерна
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АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ОБИРАЙТЕ
гібрид з раннім
або середньораннім
цвітінням
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ВИСОКОУРОЖАЙНА ГЕНЕТИКА
ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКУ

поєдання урожайності та високоолеїнового
типу олії
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ТАЄМНА ЗБРОЯ
ДОСВІДЧЕНИХ АГРОНОМІВ

ПЕРЕКОНЛИВІ ПОКАЗНИКИ
МАРЖИНАЛЬНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ

1

y = 1.2895x + 68.856

92

MAS 86.OL
гібрид, що гарантує агроному виконання плану
врожайності соняшнику

2. Висока мінімальна добова температура після
цвітіння. Якість високоолеїнового соняшнику та
вміст олеїнової кислоти визначається, по-перше,
генетичними властивостями гібриду, по-друге,
кліматичними умовами, а саме середньою
мінімальною добовою температурою під час
фази наливу зерна.

Дослідження, що були проведені Terres Inovia у Французькому інституті досліджень олійних культур свідчать:

BESTSELLER

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКА

46.3

25.7

Урожайність соняшнику в перерахунку
на стандартну вологість 7%
Вологість соняшнику при збиранні

25.0

