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2015
*
 3854 3909 7763 

2016
*
 3704 3375 7079 

2017
*
 3566 3103 6669 

2018
*
 3298 2822 6120 

2019
*
 3374 2612 5986 

 без урахування АР Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.  
 

 

Поголів’я свиней в Україні за даними ДССУ (таблиця 2) з 2010 року по 2015 рік зростає 

в сільськогосподарських промислових господарства, а присадибний сектор в цей період 

істотно скоротився від 56,4 % до 46,4 % за рахунок економічної складності і африканської 

чуми. Але при цьому в промислових господарствах є деяке збільшення поголів’я. Це 

говорить про початок позитивної динаміки. 

Дана ситуація вимагає від виробників акцентування уваги на біобезпеці, що дозволить не 

допустити на ферму і інші хвороби. На території України в 2017 році була зареєстрована 

рекордна кількість випадків африканської чуми свиней. У 2018 році ситуація пішла на спад 

[5]. 

 Сьогодні свинина по споживанню є другим продуктом після курятини. Це яскраво 

видно з таблиці 3, де представлена порівняльна структура споживання та виробництва м’яса 

в Україні за 2018 рік. 

Таблиця 3 

Порівняльна структура споживання та виробництва м’яса в Україні в 2018 році 

Вид продукції 
Виробництво Споживання 

тис. тонн % тис. тонн % 

Свинина 744 32 864 39 

Яловичина і телятина 330 14 288 13 

М’ясо птиці 1256 53 1055 47 

Інше м’ясо 27 1 25 1 

 

Таким чином, для досягнення нарощування обсягів виробництва у галузі свинарства 

досягається завдяки впровадженню у виробництво науково-обґрунтованих та енергоощадних 

технологій, а також модернізації обладнання на свинарських підприємствах. Сучасний стан 

розвитку економіки України передбачає ведення підприємницької діяльності на засадах 

імплементації нормативно-правових актів до міжнародних стандартів якості та безпечності 

харчових продуктів, які передбачають гуманне ставлення та забезпечення комфорту тварин з 

метою повного розкриття їх біологічного потенціалу, а також створення свинарських ферм 

модульного типу, що дає можливість багатопланового використання їх у племінних, 

товарних, фермерських та особистих господарствах громадян. 
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УДК 633.854.78 

Юрій Шкатула  

(Вінниця, Україна) 

 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ В АГРОЦЕНОЗАХ СОНЯШНИКУ 

 

Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його біологізація. 

За обробки насіння біопрепаратом Мікофренд в нормі витрати 6 л/т врожайність насіння 

соняшнику була вищою на 0,24-0,3 т/га ніж на контрольних ділянках. Найвищий показник 

урожайності насіння соняшнику був відмічений на тих ділянках де біологічний препарат 

Мікофренд в нормі витрати 100 мл/га вносили у рядок при посіві соняшнику. Врожайність 

гібриду соняшнику в середньому за два роки була в межах 2,87 т/га. 

Ключові слова: соняшник, технологія, біологічні препарати, насіння, урожайність. 

 

One of the strategic directions for the development of modern agriculture is its biologization. 

With the treatment of seeds with the biological product Mikofrend at a rate of 6 l/t, the yield of 

sunflower seeds was higher by 0,24-0,3 t/ha than in the control areas. Sunflower yields averaged 

over 2,87 t/ha over two years. 

Key words: sunflower, technology, biological preparations, seeds, yield. 

 

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та міжнародної 

асоціації соняшнику (NAS)  посівна площа під соняшником у світі в 2016 році становила 25,2 

млн га. За останні 10 років площі під соняшником збільшилися на 3,97%, за 20 років – на 

18,3%, а за 30 років – на 38,9%. Збільшення посівних площ під соняшником, свідчить про 

високий рівень її економічної привабливості [4].  

Однією із основних олійних культур на полях України впродовж багатьох років 

беззмінно залишається соняшник. Останнім часом значно збільшились його посівні площі, 

найбільша частка яких традиційно зосереджена в центральних та південних областях. В 2015 

р. під посівами соняшнику в Україні було зайнято 5104,6 тис. га. Головним фактором росту 

валового збору насіння соняшнику повинно бути підвищення врожайності. За останні шість 

років середній урожай насіння культури  у Лісостеповій зоні не перевищував 13-15 ц/га, що 

не більше 45-50% потенціальної врожайності.   

Підвищити врожайність площ, зайнятих під вирощування цієї культури, можливо двома 

способами: агротехнічним та селекційним. Нові гібриди соняшнику мають відповідати 

сучасним вимогам, а саме: бути екологічно пластичними, адаптивними й стабільними за 

будь-яких умов вирощування [3].  

Сучасна технологія включає застосування районованих гібридів, зональної агротехніки, 

оптимальних доз добрив та засобів захисту рослин, сучасного комплексу машин, високої 

технологічної  дисципліни. 

Аграрне виробництво потребує заходів, які забезпечують найбільш реальний рівень 

продуктивності культур, високу якість врожаю при одночасному зменшенні витрат на їх 

вирощування. Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його 

біологізація – використання біологічних засобів для відтворення родючості ґрунту і 

отримання якісної продукції рослинництва [5].   

Широке використання біологічних факторів в інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва має не лише екологічний, але й у більшості випадків, економічний пріоритет. 

При цьому, чим складніші ґрунтово-кліматичні і погодні умови, тим важливіша роль 

біологізації в технологіях вирощування культур. Тому доцільність застосування 

біопрепаратів для покращення живлення рослин і підвищення якості продукції не викликає 

сумнівів. 
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Головною метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка адаптивних технологій 

вирощування соняшнику. 

Сучасні технології виробництва конкурентоспроможної рослинницької продукції 

сільськогосподарських культур є способом функціонування сталих систем землеробства. 

Підвищення ефективності і стабільності галузі рослинництва можливо лише за 

впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Сучасні 

технології сприяють більш ефективному використанню потенційних можливостей сортів та 

гібридів, забезпечують підвищення урожайності та їх якості. Дані технології сприяють 

оптимізації виробничих витрат з урахуванням екологічної безпеки навколишнього 

середовища та підтримують відносну рівновагу агроекосистем [2]. 

Різні елементи в технологіях вирощування сільськогосподарських культур (застосування 

регуляторів росту рослин, різних норм мінеральних добрив, густота стояння та ін.) мають не 

однаковий вплив на біометричні показники розвитку рослин. Тому, на сьогодні, є 

актуальним питання з вивчення змін біометричних показників рослин соняшника залежно 

від обробки насіння мікоризо утворюючим біопрепаратом Мікофренд та його надходженням 

в рядок при посіві. 

Продуктивність гібридів і сортів соняшнику є визначальним фактором у формуванні 

урожайності та залежить як від їх біологічних особливостей, так і від метеорологічних умов і 

застосовуваних технологій вирощування. Необхідно зазначити, що від формування 

репродуктивних органів гібридів і сортів соняшнику, таких як розмір кошика, маса 1 000 

насінин, рівень лушпинності залежатиме урожайність насіння і його якість [1].  

До найважливіших морфологічних ознак соняшника, що визначають формування його 

продуктивності, належать висота або довжина стебла, діаметр кошика, величина листкової 

поверхні. Ці показники вказують на характер взаємодії між генотипом культури та умовами 

її вирощування, відображаючи стан розвитку рослин. Соняшник відноситься до рослин, у 

стеблостої яких створюються певні повітряний, водний і світловий режими. 

Внутрішньовидову конкуренцію за фактори життя в агроценозі, визначає комплекс 

вищезазначених факторів, які впливають на продуктивність культури. У зв’язку з цим, 

завдяки створення оптимальної площі живлення рослин можна сподіватися на отримання 

максимальних показників урожайності зі збереженням високої якості. При збільшенні висоти 

рослин за загущення посівів соняшника, в умовах достатнього зволоження спостерігається 

дія інших (крім вологи) лімітуючих чинників, зокрема, світла та елементів живлення. 

Попередні дослідження засвідчують, що густота посівів має вплив на висоту рослин у 

відповідності з умовами зволоження: у вологі роки спостерігається її зростання в міру 

загущення, в посушливі – зменшення. З цього варто зробити висновок, що зріджені посіви 

соняшника порівняно із загущеними краще використовують опади другої половини вегетації. 

Лiмiтуючим щодо висоти рослин фактором є кiлькiсть опадiв впродовж першої половини 

вегетацiї соняшника. 

Висота рослин середньораннього гібриду соняшнику П64ЛЕ121 на початку вегетації 

(фаза 4-5 пар справжніх листків) коливалась від 25,3 до 27,8 см. Найбільшу висоту мали 

рослини у середньому за дії біопрепарату Мікофренд, висота рослин була більшою за 

контроль на 1,9 см. Активний ріст рослин соняшнику у висоту спостерігали у період 

розвитку ВВСН 19-53 (бутонізація). На кінець цього періоду висота рослин контрольного 

варіанту збільшилась в середньому в 3,2 рази, а дослідних варіантів майже в 3 рази. Фаза 

цвітіння визначалась приростом висоти рослин в середньому в 2 рази, порівняно з фазою 

бутонізації. У фазу повної стиглості (ВВСН – 89-91) рослини усіх дослідних варіантів 

досягли найбільшої висоти. Рослини варіантів з обробкою насіння соняшнику та внесенням 

біопрепарату в рядок збільшилися у висоту в середньому за досліджувані роки на 4,6 см, тоді 

як рослини контрольного варіанту були в межах 160,2 см. Найвищі рослини соняшнику були 

на ділянках де біопрепарат вносився в рядок перед посівом соняшнику, рослини мали висоту 

за повної стиглості 170,3 см (Табл. 1). 
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Найбільший діаметр кошика соняшнику був відмічений на ділянках де вносили 

біопрепарат Мікофренд в нормі витрати 100 мл./га в рядки при посіві соняшнику, 19,8 см, що 

більше ніж на контрольних ділянках на  2,5 см. 

Таблиця 1 

Висота рослин соняшнику за передпосівної обробки насіння, см Мікофрендом (середнє 

за 2018-2019 рр.). 

Варіанти досліду Фаза розвитку рослин соняшнику 

4-5 пар 

справжніх 

листків 

Бутонізація Повне 

цвітіння 

Повна стиглість 

П64ЛЕ121 

Контроль 

(без обробки) 

25,3 80,2 152,0 160,2 

Мікофренд, 4 л/т  27,2 82,0 161,3 164,8 

Мікофренд, 6 л/т  26,4 83,5 163,4 168,4 

Мікофренд,100 мл/га 27,8 84,7 168,3 170,3 

 

Таким чином, застосування мікоризо утворюючого біопрепарата Мікофренд при обробці 

насіння та його внесення в рядок при посіві соняшнику сприяє зміні біометричних 

показників рослин культури. 

Формування високої продуктивних агрофітоценозів соняшнику передбачає наявність 

ресурсного забезпечення технологій його вирощування та сприятливих кліматичних умов. 

Слід також зазначити, що метеорологічні умови, що складаються під час вегетації культури, 

в значній мірі визначають ефективність технологічних заходів. Отримані результати 

досліджень щодо застосування біологічного препарату Мікофренд  на посівах соняшнику 

спрямовані на максимальну реалізацію біологічного потенціалу культури, якого неможливо 

досягти без урахування метеорологічних умов.  

В останні роки у виробництві з’явилося багато нових сортів і гібридів соняшнику, які 

відрізняються від тих, що вирощувалися раніше, скоростиглістю, морфобіологічними 

ознаками, підвищеною стійкістю проти затінення, хвороб, вилягання, вищою врожайністю та 

якістю продукції. 

Урожайність насіння соняшнику змінювалась як по роках, так і по варіантах досліду. За 

обробки насіння біопрепаратом Мікофренд в нормі витрати 4-6 л/т врожайність насіння 

соняшнику була вищою на 0,18-0,24 т/га ніж на контрольних ділянках. Найвищий показник 

урожайності насіння соняшнику був відмічений на тих ділянках де біологічний препарат 

Мікофренд в нормі витрати 100 мл/га вносили у рядок при посіві соняшнику. Врожайність 

гібриду соняшнику в середньому за два роки була в межах 2,87 т/га. 

В цілому, результати досліджень показали, що соняшник добре реагує на поліпшення 

умов вирощування, через покращення активізації рослинно-мікробної взаємодії біологічного 

препарату Мікофренд. 
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