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Проаналізовано стан вологозабезпечення осушуваного дерново-підзолистого ґрунту
впродовж вегетаційного періоду 2018–2019 рр. Встановлено, що вже в літній період
загальні запаси продуктивної вологи в 0–100 см шарі ґрунту зменшилися до критичних
показників (до 60 мм), а рівень ґрунтових вод знизився до 2,5–3,0 м (глибина закладки
дрен — 1,1 м). Наведено результати впливу різних рівнів удобрення на врожайність
та якість насіння соняшнику, що розміщувався в чотирипільній сівозміні після пшениці
озимої. Встановлено, що в умовах дефіциту вологи в ґрунті, дві системи удобрення — рекомендована для зони Полісся норма мінеральних добрив (N60P60K90) на фоні
40 т/га підстилкового гною та підвищена в 1,5 раза норми (N90P90K135) на фоні 4,0 т/га
соломи були рівнозначними. За їх використання отримано однакову врожайність насіння — на рівні 2,30–2,33 т/га. При застосуванні рекомендованої норми мінеральних
добрив сумісно з соломою попередника відмічено зниження виходу насіння в середньому
на 14,0%. Дворазове підживлення посівів мікродобривом Ярило істотно збільшило врожайність соняшнику на варіантах без внесення мінеральних добрив та за використання
N60P60K90 на фоні соломи. Вміст олії в насінні становив 47,9–50,1%, істотної залежності від системи удобрення не відстежено. Відмічено найбільш ефективну систему
удобрення — N60P60K90 сумісно з соломою і мікродобривом Ярило, за якої врожайність
насіння соняшнику становила 2,3 т/га та рівень рентабельності 43,5%. Дослідження
в цьому напрямі потребують подальшого продовження і можуть бути використані в
розробці інтенсивних технологій вирощування соняшнику в різноротаційних сівозмінах
на осушуваних ґрунтах.
Ключові слова: вологозабезпечення, сівозміна, теплолюбні культури, система удобрення, мікродобриво, урожайність, якість, рентабельність.

ВСТУП
Через проблему глобальних кліматичних змін, ареал вирощування теплолюбних
культур зміщується в зону більш стійкого
вологозабезпечення, тобто спостерігається перехід із традиційних зон вирощування у північні. На осушуваних ґрунтах в
умовах незадовільної роботи осушуваних
меліоративних систем стало можливим вирощування не типових для цього регіону
ринкових культур, зокрема, соняшнику
[1]. Метою досліджень було вивчити ефек©	О.І. Савчук, А.О. Мельничук, Г.М. Кочик,
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тивність застосування різних видів добрив
за вирощування соняшнику на дерновопідзолистому ґрунті, визначити обґрунтовану систему удобрення способом заміни
підстилкового гною місцевими органічними матеріалами в поєднанні з екологічно
безпечними нормами мінеральних добрив
та елементами біологізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Соняшник — одна з найбільш прибуткових та високоліквідних культур. А враховуючи те, що виробництво соняшнику на
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сільськогосподарських підприємствах не
завжди супроводжується інтенсифікацією,
а в основному ведеться шляхом екстенсивних технологій, то посівні площі під ним
останніми роками різко збільшились, що
зумовило порушення агрономічно обґрунтованої структури посівних площ у деяких
регіонах [2–4].
Розвиток ринку та підвищення попиту,
наявність нових високоврожайних екологічно пластичних, ранньостиглих гібридів
і сортів сприяли розширенню посівів соняшнику, зокрема і в зоні Полісся. Тільки
за останні 10 років площі під соняшником
в областях Поліського регіону збільшилися
в 3,5–4,0 рази до 15–18% у структурі посівних площ [5].
Така «подорож» соняшнику в зони, де
його раніше не було, має ряд переваг. На
нових місцях немає таких хвороб, як біла і
сіра гниль, фомопсис, вовчок. Окрім того,
сучасні гібриди і сорти соняшнику мають
100%-ву панцерність, високу стійкість до
вовчка та хвороб. Багато змін відбувається
в технології вирощування. Виробничники
переймають кращі світові практики, балансують мінеральне живлення відповідно до
ґрунтово-кліматичних умов даної місцевості [6; 7].
Американські вчені, насамперед, відзначають, що глибока коренева система культури виснажує запаси ґрунтової вологи. Як
не дивно, вони пропонують не 7–8-пільну
сівозміну, а з метою зниження проявів білої гнилі впроваджувати 3–4-пільну. При
цьому додаючи, що якщо на полі не було
проблем з хворобами, сівозміну можна скоротити, а якщо були — необхідно подовжити. А суворо застерігають вчені місцевих
фермерів тільки від висіву соняшнику на
одному полі два роки поспіль [8].
Традиційно існувала думка, що інтенсивне вирощування соняшнику та розширення його посівних площ у структурі
посівів виснажує ґрунт, знижує його родючість, призводить до погіршення структурованості ґрунту, а також до зменшення
кількості агрономічно цінних агрегатів.
Однак багато науковців і товаровиробників, керуючись своїм досвідом та спосте-
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реженнями, сумніваються у цих твердженнях. У середньому з листкостебловою масою соняшнику повертається у ґрунт 74%
азоту, 54 фосфору і 94% калію [9; 10].
Багато дослідників вважають, що вся
побічна продукція соняшнику є енергетич
ним матеріалом для культурного ґрунто
утворення і повинна бути загорнена в
ґрунт. Рівномірно розкидана по полю, вона
прискорює інфільтрацію вологи в ґрунт,
зменшує поверхневий стік, швидкість віт
ру біля поверхні ґрунту, знижує температуру ґрунту і цим зменшує втрати вологи
на випаровування, запобігає запливанню
ґрунту й утворенню поверхневої кірки, послаблює ерозію і, що не менш важливо,
поглинає залишковий недовикористаний
для формування урожаю азот, запобігаючи
його втратам та забрудненню ґрунтових
вод [11–13].
Однак, вирощування соняшнику набуває поширення без глибокого наукового
обґрунтування і є ризикованим із точки
зору вимогливості до ґрунту, вологозабезпечення та мінерального живлення. Свідченням цього є обмежена кількість досліджень і розробок елементів технології для
умов Полісся, зокрема осушуваних ґрунтів. Тому вирощування цієї комерційно
привабливої культури потребує особливої
уваги, а також розробки адаптивних складових технології відповідно до ґрунтовокліматичних умов регіону.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводились упродовж
2018–2019 рр. в Інституті сільського господарства Полісся НААН на осушуваному
гончарним дренажем дерново-підзолистому супіщаному ґрунті з одностороннім
регулюванням водно-повітряного режиму.
Ґрунт характеризується такими показниками: вміст гумусу — 1,27%, загального
азоту — 0,063, рухомого фосфору — 84%,
обмінного калію — 101 мг/кг ґрунту,
рНсол. — 5,2, гідролітична кислотність —
2,25 мг-екв. на 100 г ґрунту. Соняшник
вирощувався у чотирипільній сівозміні з
таким чергуванням культур: соя — пшениagroecological journal • No. 2 • 2021
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Якість насіння та структурні показники врожайності соняшнику
залежно від системи удобрення (середнє за 2018–2019 рр.)
№
вар.

Уміст
олії, %

Діаметр
кошика, см

Маса 1000
насінин, г

13,4
13,8
16,4
15,3
16,0

58
60
68
64
67

50,18
48,88
48,62
48,18
47,94

14,5
14,4
16,6
16,3
16,2

60
60
64
64
63

X±Sx

48,66±3,8

15,3±1,5

63,4±4,2

V, %

9

7,1

15,4

НІР05

8

1,7

14,2

Система удобрення

Без обробки
1
2
3
4
5

Контроль
Солома (3,5 т/га)
Гній 40 т/га + N60P60K90
Солома (4,0 т/га) + N60P60K90
Солома (4,0 т/га)+ N90P90K135

50,10
48,96
48,42
47,92
47,90

За обробки мікродобривом Ярило
1
2
3
4
5

Контроль
Солома (3,5 т/га)
Гній 40 т/га + N60P60K90
Солома (4,0 т/га) + N60P60K90
Солома (4,0 т/га)+ N90P90K135

Примітка: азотні добрива вносились у два прийоми.

ця озима — соняшник — гречка. Гібрид —
Ясон.
Системою удобрення передбачено: контроль (без добрив); солома попередника
(пшениці озимої); рекомендована для зони
норма мінеральних добрив (N60P60K90 + 40 т
гною); альтернативна (N60P60K90 + солома); підвищена в 1,5 раза (N90P90K135 + солома) (табл.). Площа посівної ділянки —
48 м2, облікової — 28 м2, повторність — триразова. У системі удобрення проводилося
застосування позакореневого підживлення
рослин комплексним хелатним мікродобривом Ярило [14] у два етапи: початок формування кошика і початок цвітіння рослин.
Дослідження проводилися згідно з загальноприйнятими методиками, розрахунки результатів — за Методом дисперсійного аналізу (Доспехов, 1985) і програмою
«STATISTICA».
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Однією з важливих умов, які забезпечують отримання стабільних урожаїв сіль2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

ськогосподарських культур, є оптимальне
забезпечення їх ґрунтовою вологою впродовж періоду вегетації [15; 16].
Спостереження, проведені за динамікою вологозапасів у 0–100 см шарі ґрунту
в 2018 р., засвідчили про їх зниження від
160 мм на початку весняно-польових робіт,
до 59 мм — у літній період, що є критичною
межею (рис. 1). За даними Алпатьєва А.М.
(1954, 1966), якщо на дерново-підзолистих
ґрунтах у метровому шарі запаси продуктивної вологи становлять менше 60 мм, то
такий стан є критичним. За цих умов рівень ґрунтових вод різко знизився до 2,5 м
(глибина закладки дрен — 1,1 м).
2019 р. характеризувався помірними вологозапасами у весняний період — 128 мм.
З настанням посушливого періоду (дефіцит опадів на фоні високої температури
повітря), найвищі втрати гравітаційної
вологи з агроландшафту відбуваються за
рахунок вологовідведення осушуваною
мережею односторонньої дії. Упродовж
літніх місяців витратна частина вологи в
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Рис. 1. Динаміка вологозапасів у дерново-підзолистому ґрунті впродовж вегетації соняшнику за 2018–2019 рр., мм

ґрунті поступово нарощувала свій дефіцит.
До кінця вегетаційного періоду загальна
кількість вологи вже становила 52 мм, при
цьому рівень ґрунтових вод поступово знизився до 3 м.
В умовах низького вологозабезпечення
дерново-підзолистого ґрунту, впродовж
двох років досліджень урожайність соняшнику була на одному рівні. У середньому,
вихід насіння на контрольному варіанті
становив 1,45 т/га, на фоні побічної продукції попередника — 1,72 т/га, або 18,6%
приросту (рис. 2).
За використання рекомендованої норми
добрив (N60P60K90) на фоні соломи отри-

мано 2,03 т/га насіння. Істотне збільшення
продуктивності відмічено на фоні гною за
внесення N60P60K90 — 2,35 т/га. Тобто, по
ефективності гній мав перевагу перед побічною продукцією.
Підвищений фон мінеральних добрив
(N90P90K135) у поєднанні з соломою, який
сприяв отриманню 2,33 т/га насіння, не
мав переваги над рекомендованою нормою
сумісно з гноєм. Ці дві системи удобрення
за впливом на врожайність культури є рівнозначними.
Застосування позакореневого піджив
лення посівів мікродобривом мало неодно
значний вплив на формування врожайності

Рис. 2. Урожайність насіння соняшнику залежно від системи удобрення, т/га (середнє за
2018–2019 рр.)
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соняшнику. На варіантах без мінеральних
добрив використання препарату Ярило
сприяло збільшенню виходу насіння на
8,1–9,6%.
Істотне підвищення врожайності за
використання мікродобрива відмічено на
фоні соломи сумісно з рекомендованою
нормою добрив — 2,30 т/га. На варіантах
із використанням гною та на підвищеному
фоні позакореневе підживлення посівів
було малоефективне.
Отже, альтернативою гною на фоні рекомендованої норми мінеральних добрив
(N60P60K90) є застосування побічної продукції попередника плюс обробіток посівів комплексним хелатним мікродобривом
Ярило, що сприяло отриманню насіння на
рівні підвищеної норми N90P90K135.
Показники структурних елементів урожайності деякою мірою залежали від системи живлення. Зокрема, відмічено вплив
удобрення на діаметр кошика і вагу насіння соняшнику. Середня величина діаметра
кошика збільшувалася у міру підсилення мінерального живлення: від 13,4 см на
контрольному варіанті, до 15,3–16,4 см —
на рекомендованій та підвищених рівнях
живлення (див. табл.).
Така сама закономірність спостерігалася щодо маси 1000 насінин. На контролі
цей показник становив 58 г, із збільшенням
дози добрив він істотно підвищувався до
64–68 г.

Уміст олії в насінні становив 47,9–
50,1%. Така олійність соняшнику за класифікатором належить до середнього рівня
[17], що вказує на те, що в посушливих
умовах дерново-підзолистого ґрунту формувалося насіння досить високої якості.
Експериментальні дані свідчать про зворотний зв'язок, оскільки внесення добрив
призвело до зниження рівня олійності
культури, що підтверджується іншими дослідженнями [18]. Порівняно до контро
лю вміст олії знизився на 1,1–2,2%, зміни
показника знаходяться в межах похибки
досліду. Тобто мінеральні добрива, в тому
числі мікродобриво Ярило, не забезпечило
підвищення олійності насіння, хоча зрозуміло, що збір олії з гектара площі збільшується у міру підвищення врожайності.
Рівень економічної діяльності вирощування культури є основним критерієм
результативності проведених досліджень.
Розрахунки економічної ефективності проводилися з метою визначення найбільш
оптимальної системи удобрення для культури з точки зору економічної доцільності.
Ці показники визначалися згідно з цінами
на насіння, пальне, добриво тощо, що склалися в 2019 р.
За різних рівнів удобрення та отриманих урожаїв маємо такі показники економічної ефективності вирощування соняшнику (рис. 3). За врожайності насіння від
1,45 до 2,33 т/га отримано умовно чистий

Рис. 3. Рівень рентабельності вирощування соняшнику залежно від системи удобрення, %,
(середнє за 2018–2019 рр.)
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прибуток на рівні 3,2–6,8 тис. грн/га та
рентабельність — 20,8–97,8%. Закупівельна
ціна насіння становила 8,0 тис. грн/т, а собівартість — 4,0–6,6 тис. грн/т.
Вирощування соняшнику було найбільш економічно вигідним на контроль
ному варіанті (без добрив) — за рівня
рентабельності 63% та за використання
побічної продукції — 98%. У посушливих
умовах при застосуванні мінеральних доб
рив їх вартість не окупилася приростом
урожайності (порівняно з контрольним
варіантом).
За умови внесення мінеральних доб
рив відзначено рекомендовану норму
(N60P60K90) сумісно з соломою і мікродоб
ривом Ярило, за якої рівень рентабельності
становив 43,5%.
Вирощування культури найбільш затратним і збитковим було за умови внесення 40 т/га гною на фоні рекомендованої
норми мінерального живлення.

ВИСНОВКИ
На осушеному дерново-підзолистому
ґрунті в умовах посушливого вегетаційного
періоду впродовж 2018–2019 рр., за рекомендованої для зони Полісся норми мінеральних добрив (N60P60K90) плюс 40 т/га
підстилкового гною; підвищеної в 1,5 раза
норми (N90P90K135) плюс 4,0 т/га соломи
та рекомендованої (N60P60K90) на фоні
соломи й позакореневого підживлення
комплексним хелатним мікродобривом
Ярило отримали врожайність насіння соняшнику на рівні 2,30–2,38 т/га. Вміст олії
в насінні становив 47,9–50,1%, відмінності
показників від чинників впливу не істотні.
Відмічено найбільш ефективну систему
удобрення — N60P60K90 сумісно з соломою і
мікродобривом Ярило, за якої врожайність
насіння соняшнику становила 2,3 т/га та
рівень рентабельності 43,5%.
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