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Постановка проблеми. У нинішніх економі-
чних умовах усе більшої актуальності набуває 
питання зменшення й раціонального викорис-
тання енерґетичних ресурсів у технологіях ви-
рощування сільськогосподарських культур, у 
тому числі соняшнику. До цього спонукає порів-
няно високий рівень цін на основні види матері-
ально-технічних ресурсів, які використовуються 
в технологіях вирощування польових культур 
(пально-мастильні матеріали, мінеральні добри-
ва, пестициди, сільськогосподарська техніка та 
запасні частини до неї).  
Слід зауважити, що у загальному технологіч-

ному циклі й нині головною складовою залиша-
ється основний обробіток, на здійснення якого 
використовується близько 70 % від загальних 
витрат пального та коштів, призначених на об-
робіток ґрунту впродовж усього веґетаційного 
періоду культури [2].  
Це свідчення того, що обробіток ґрунту є од-

ним із тих місць у технології вирощування куль-

тури, де існують можливості скорочення енерґо-
ресурсних витрат.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв`язання проблеми. 
Про можливість мінімалізації основного обробі-
тку ґрунту під соняшник свідчать результати 
досліджень ВНДІОК [6]. Так, у середньому за 
1971-1974 роки урожайність соняшнику на варі-
антах оранки на 20-22 см і лемішного лущення 
на 12-14 см була однаковою – 30,5 ц/га. На фоні 
дискового лущення на глибину 8-10 см було 
одержано 29,6 ц/га насіння соняшника, тобто, 
лише на 0,9 ц/га менше порівняно з оранкою. 
Результати досліджень Інституту олійних 

культур УААН свідчать, що вирощування соня-
шника з шириною міжрядь 22,8 см, за поверхне-
вого обробітку, навіть при збільшенні рівня за-
сміченості забезпечувало практично однакову, 
порівняно з оранкою, урожайність сорту Проме-
тей, – відповідно, 19,4-19,8 і 20,5 ц/га [1]. 
Водночас окремі дослідники вважають, що 

соняшник краще реагує на глибокий обробіток 
ґрунту [3, 4, 5]. 
Метою досліджень було вивчити вплив осно-

вного та передпосівного обробітків ґрунту різ-
ними ґрунтообробними знаряддями на форму-
вання продуктивності соняшнику та показники 
економічної ефективності його вирощування в 
умовах недостатнього зволоження Лівобережно-
го Лісостепу України.  
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на дослідному полі Полтавського інституту 
АПВ ім. М.І. Вавилова протягом 2008-2010 ро-
ків. Ґрунт земельної ділянки – чорнозем типовий 
малоґумусний важкосуглинковий із вмістом ґу-
мусу в горизонті 0-20 см 4,9-5,2 %. 
Метод проведення досліджень – польовий, 

доповнений лабораторними аналізами. Повтор-
ність – триразова, розміщення варіантів і повто-
рень – систематичне. Посівна площа ділянки – 
500 м2, облікова – 56 м 2. Попередник – пшениця 
озима. (Повна схема досліду наведена в табли-
ці 1). 

Результати досліджень Полтавського інституту 
АПВ ім. М.І. Вавилова НААНУ, одержані на чорно-
земі типовому малоґумусному важкосуглинковому 
протягом 2008-2010 років, свідчать про рівнознач-
ність основного обробітку ґрунту, проведеного 
плугом ПЛН-3-35 на глибину 20-22 см та мілкого 
розпушування аґреґатами АГ-4 „Скорпіон - 2”, 
КПЄ-3,8, КПП-2,2 на глибину 12-14 см за впливом 
на рівень продуктивності соняшнику. Різниця в 
урожайності соняшнику по варіантах основного 
обробітку ґрунту становить лише 0,17-0,26 т/га, 
а по фонах передпосівного розпушування – 0,04-

0,11 т/га, тобто величину, яка, за даними диспер-
сійного аналізу, знаходиться в межах помилки до-
сліду. Економічна оцінка варіантів вказує на помі-
тну перевагу основного обробітку ґрунту АГ-4 
„Скорпіон - 2” на глибину 12-14 см. При цьому, 
порівняно з оранкою, собівартість 1 т насіння 
зменшується на 8,2 %, а рівень рентабельності 

зростає на 3,3 %.  
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Метеорологічні умови в роки проведення до-
сліджень мали певні відхилення порівняно із се-
редніми багаторічними їх значеннями. Так, веґе-
таційний період 2008 року характеризувався по-
мірним температурним та гідрологічним режи-
мами. В 2009 році формування продуктивності 
культури відбувалося за високої температури 
повітря й дефіциту опадів у першій половині, а в 
2010 році – практично протягом усієї веґетації 
культури.  
Результати досліджень. Середні результати 

досліджень протягом 2008-2010 років із визна-
чення впливу експериментальних варіантів ос-
новного та передпосівного обробітків ґрунту на 
продуктивність соняшнику свідчать: за цим по-
казником немає суттєвої переваги жодного з ва-
ріантів (табл. 1). Різниця в урожайності соняш-
нику по варіантах основного обробітку ґрунту 
становить лише 0,17-0,26 т/га, а по фонах перед-
посівного розпушування – 0,04-0,11 т/га, тобто 
величину, яка, за даними дисперсійного аналізу, 

знаходиться в межах помилки досліду. Це вказує 
на рівноцінність способів основного обробітку 
ґрунту і різних знарядь для передпосівної куль-
тивації, за впливом на формування продуктивно-
сті соняшнику.  
Економічна оцінка варіантів показала, що 

проведення мілкого основного обробітку ґрунту 
під соняшник забезпечує зниження виробничих 
витрат по технології вирощування культури (по-
рівняно з оранкою) на 170-213 грн./га, або 6,5-
8,2 % (табл. 2). Верхнє значення цього показника 
при застосуванні для обробітку комбінованого 
ґрунтообробного аґреґату АГ-4 „Скорпіон - 2”, а 
нижнє – при використанні плоскоріза КПП-2,2. 
Найнижча собівартість 1 т насіння соняшнику – 
1068 грн., за основного обробітку АГ-4 „Скорпі-
он - 2” на глибину 12-14 см. Розпушування ж 
ґрунту аґреґатами КПЄ-3,8, КПП-2,2, ПЛН-3-35 
зумовило збільшення собівартості 1 т зерна, від-
повідно, на 1,8 %, 5,6 %, 1,2 %. 

1. Вплив основного та передпосівного обробітків ґрунту на урожайність соняшнику  
(2008-2010 рр.), т/га  

Урожайність, т/га Основний обробі-
ток ґрунту 

Передпосівний 
обробіток  
знаряддями 2008 р. 2009 р. 2010 р. середнє за 

2008-2010 рр.
КПС - 4 2,38 2,42 2,44 2,41 

УСМК - 5,4 2,55 2,37 2,38 2,43 Оранка ПЛН-3-35 
на глибину  

20-22 см АГ - 4  
„Скорпіон - 1„ 2,32 2,39 2,46 2,39 

Середнє по варіанту 2,42 2,39 2,43 2,41 
КПС - 4 2,17 2,17 2,15 2,16 

УСМК - 5,4 2,13 2,09 2,11 2,12 
Мілкий обробіток 

плоскорізом  
КПП-2,2 на  

глибину 12-14 см 
АГ - 4  

„Скорпіон - 1„ 2,21 2,16 2,16 2,17 

Середнє по варіанту 2,17 2,14 2,14 2,15 
КПС - 4 2,13 2,32 2,18 2,21 

УСМК - 5,4 2,40 2,32 2,22 2,31 Мілкий обробіток 
КПЄ-3,8 на глиби-

ну 12-14 см АГ - 4  
„Скорпіон - 1„ 2,14 2,25 2,21 2,20 

Середнє по варіанту 2,22 2,30 2,20 2,24 
КПС - 4 2,17 2,36 2,19 2,24 

УСМК - 5,4 2,26 2,22 2,17 2,22 
Мілкий обробіток 
АГ-4 „Скорпіон - 

2” на глибину  
12-14 см 

АГ - 4  
„Скорпіон - 1„ 2,30 2,30 2,22 2,27 

Середнє по варіанту 2,24 2,29 2,19 2,24 

НІР 0,95 

фактор А – 
0,26 т/га; фак-
тор В – 0,21 
т/га; взаємодія 
факторів –  
0,41 т/га 

фактор А – 
0,27 т/га; фак-
тор В – 0,24 
т/га; взаємодія 
факторів –  
0,48 т/га 

фактор А – 
0,24 т/га; фак-
тор В – 0,21 
т/га; взаємодія 
факторів –  
0,42 т/га 

- 
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2. Економічна ефективність вирощування соняшнику в залежності  
від способів основного обробітку ґрунту (2008-2010 рр.) 

Основний обробіток ґрунту  
Вартість 
продукції, 
грн./га 

Виробничі 
витрати, 
грн./га 

Умовний 
чистий  

прибуток, 
грн./га 

Собівартість  
1 т насіння, 

грн. 

Рівень  
рентабель-
ності, % 

Оранка ПЛН-3-35 на глибину 
20-22 см 7230 2606 4624 1081 177,5 

Мілкий обробіток плоскорізом 
КПП-2,2 на глибину 12-14 см 6480 2436 4044 1128 166,0 

Мілкий обробіток КПЄ-3,8  
на глибину 12-14 см 6630 2401 4229 1087 176,1 

Мілкий обробіток АГ-4 „Скор-
піон - 2” на глибину 12-14 см 6720 2393 4327 1068 180,8 

 
Рівень рентабельності вирощування соняшни-

ку із застосуванням комбінованого аґреґату АГ-4 
„Скорпіон - 2” також був найвищий і становив 
180,8 %. За проведення основного обробітку 
ґрунту знаряддями КПЄ-3,8, КПП-2,2, ПЛН-3-35 
рівень рентабельності, порівняно з попереднім 
варіантом, був нижчим і дорівнював, відповідно, 
176,1 %, 166,0 %, 177,5 %. 
Висновки. Результати досліджень, що проводи-

лися протягом 2008-2010 років, свідчать про рівно-
значність основного обробітку ґрунту, проведено-
го плугом ПЛН-3-35 на глибину 20-22 см та мілко-
го розпушування аґреґатами АГ-4 „Скорпіон - 2”, 

КПЄ-3,8, КПП-2,2 на глибину 12-14 см, за впли-
вом на рівень продуктивності соняшнику. Різни-
ця в урожайності соняшнику по варіантах осно-
вного обробітку ґрунту становить лише 0,17-0,26 
т/га, а по фонах передпосівного розпушування – 
0,04-0,11 т/га, тобто величину, яка, за даними 
дисперсійного аналізу, знаходиться в межах по-
милки досліду. Економічна оцінка варіантів вка-
зує на помітну перевагу основного обробітку 
ґрунту АГ-4 „Скорпіон - 2” на глибину 12-14 см. 
При цьому, порівняно з оранкою, собівартість  
1 т насіння зменшується на 8,2%, а рівень рента-
бельності зростає на 3,3 %.  
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