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У 2009–2011 роках на кафедрі рослинництва Сум-
ського НАУ було проведено польові досліди з різними 
генотипами соняшника. Матеріалом для досліджень 
були районовані для зони Лісостепу сорти та гібрид 
соняшнику: сорт олійного напряму використання – 
Сумчанин, сорт кондитерського використання – 
Онікс та високоолеїновий гібрид Еней. Попередника-
ми були: пар, сидерат (редька олійна), пшениця ози-
ма, ячмінь ярий та кукурудза на силос. За результа-
тами досліджень встановлено, що застосування доб-
рив на посівах соняшнику обумовило зменшення ви-
трат на формування одиниці продукції азоту та ка-
лію. Внесення N30P30K30 сприяло зменшенню витрат 
азоту на 0,9 кг/га, а калію на 6,1 кг/т. Застосування 
N60P60K60 зменшило витрати азоту на 0,9 кг/га, а 
калію на 8,8 кг/т, порівняно з контролем. Витрати 
фосфору майже не змінювались.  

Ключові слова: соняшник, сортові особ-
ливості, попередники, добрива, азот, фосфор, 
калій, винос елементів живлення.  

Постановка проблеми. Дослідженнями бага-
тьох вчених відзначено, що дані про винос азоту, 
фосфору та калію рослинами та їх витрати форму-
вання одиниці продукції врожаю потребують по-
стійного оновлення та коригування. За сучасних 
умов вирощування соняшнику така необхідність 
обумовлюється появою у виробництві нових сортів 
та гібридів, що в поєднанні зі зміною кліматичних 
умов робить ці дослідження актуальними.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вітчизняні та іноземні вчені наводять досить 
суперечливі дані відносно виносу азоту, фосфо-
ру і калію з урожаєм соняшнику. Для умов Мол-
давії винос на чорноземах звичайних за урожай-
ності 11,5−18,6 ц/га коливаються по азоту від 
82,4 до 132,2 кг/га, фосфору – 22,9−36,3 кг/га, а 
калію – 177,0−341,6 кг/га. Для чорноземів кар-
бонатних вони становлять 93,9−128,2; 20,1−31,5 
та 97,4−175,2 кг/га відповідно [1, 2]. Тобто, по-

казники для двох ґрунтових відмін по азоту і фос-
фору приблизно однакові, а для калію різниця 
становить 1,8−2,0 рази. За даними Р. Ф. Мака-
рова та Р. І. Фролової [3] на глибоких чорнозе-
мах Тамбовської області винос азоту з урожаями 
насіння в 15,8−19,0 ц/га становив 85,1−120,7 кг/га, 
фосфору – 22,6−29,9 кг/га, а калію практично 
стільки ж, як і азоту (83,3−110,9 кг/га). Для умов 
Воронезької області на типових чорноземах кон-
статували, що з урожаєм соняшнику в 13,0–29,5 ц/га 
виносилось 73,4−150,8 кг/га азоту, 34,5−58,6 кг/га 
фосфору і 111,2−174,6 кг/га калію [4]. У дослід-
женнях О. Є. Турчинова на чорноземах глибоких 
слабовилугованих Харківської області встанов-
лено, що за урожайності насіння у 23−27 ц/га по-
казники виносу азоту становили 86−115 кг/га, фос-
фору – 41−49 кг/га, калію – 130−160 кг/га [5]. Ви-
щенаведені дослідження свідчать про велике варію-
вання в показниках, яке залежить як від рівня вро-
жаю насіння, так і від хімічного складу основної та 
побічної продукції. Тому розрахунок виносу елемен-
тів живлення для конкретних сортів і гібридів у пев-
них природно-кліматичних умовах є важливим кро-
ком для встановлення оптимальних доз добрив.  
Метою досліджень було визначення сортових 

особливостей формування продуктивності со-
няшнику та встановлення найбільш ефективних 
норм добрив після різних попередників в умовах 
північно-східного Лісостепу України.  
Завдання – виявити особливості споживання 

азоту, фосфору та калію залежно від сортових 
особливостей соняшнику, попередників та норм 
мінеральних добрив. 
Умови і методика проведення досліджень.  

У 2009–2011 роках на кафедрі рослинництва Сум-
ського НАУ було проведено низку польових дослі-
дів із різними генотипами соняшника, що вирощу-
валися після попередників поширених у виробни-
чих умовах регіону. Матеріалом для досліджень 
були районовані для зони Лісостепу сорти та гібрид 
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соняшнику: сорт олійного напряму використання 
Сумчанин; сорт кондитерського використання 
Онікс та високоолеїновий гібрид Еней. Попередни-
ками були: пар, сидерат (редька олійна), пшениця 
озима, ячмінь ярий та кукурудза на силос. Добриво 
нітроамофоска вносилася весною під культивацію 
(N30P30K30). Площа облікової ділянки – 50 м2. Роз-
міщення ділянок – систематичне, повторення – 
4-кратне.  
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий гли-

бокомалоґумусний слабо змитий крупнопилувато-
важкосуглинковий. Орний шар ґрунту на початок 
проведення досліду мав такі показники: вміст ґу-
мусу за Тюріним – 3,89 %, рН сольове – 5,5. Гідро-
літична кислотність становила 3,3 мг-екв/100 г ґрун-
ту, сума ввібраних основ – 24,2 мг-екв/100 г ґрун-
ту. Вміст легкогідролізованого азоту за Корнфіл-
дом становив 88,0 мг/кг, ґрунту рухомих сполук 
фосфору та обмінного калію за Чириковим, відпо-
відно, 62,0 мг/кг ґрунту та 103 мг/кг ґрунту. 
Перед сівбою і після збирання врожаю в ор-

ному шарі ґрунту визначали вміст азоту за мето-
дом Грандваль-Ляжу (нітратний) та з реактивом 
Неслера (аміачний), рухомі форми фосфору та 
калію – за Чириковим. У зразках насіння і лист-
костеблової маси визначали вміст елементів мі-
нерального живлення: азоту − на апаратах 
К’єльдаля, фосфору – за Лебедянцевим, калію – 
на полуменевому фотометрі. 
Фенологічні спостереження проводили в 

основні фази росту і розвитку рослин та оці-
нювали врожайність і її структуру згідно з 
«Методикою державного сортовипробування 
сільськогосподарських культур» [6]. 
Результати досліджень. Серед досліджува-

них сортів максимальний винос азоту 
(131,7 кг/га) був у кондитерського сорту Онікс. 
Мінімальну кількість азоту було винесено гібри-
дом Еней (116,0 кг/га). Серед досліджуваних по-
передників найбільшу кількість азоту було вине-
сено з урожаєм та побічною продукцією за попе-
редника пар. Так, цей показник був на рівні 
142,5, 134,8 та 150,6 кг/га у Сумчанина, Енея та 
Онікса відповідно.  
Найменшу кількість азоту було винесено за по-

передника кукурудза на силос (101,7−115,7 кг/ га). 
Встановлено вплив добрив на винос азоту з ґрунту. 
Внесення N60P60K60 сприяло підвищенню цього 
показника у сорту Сумчанин на 12−24 кг/га, гіб-
рида Еней на 11−21 кг/га, сорту Онікс – на 
13−26 кг/га порівняно з контролем.  
За виносом фосфору лідером був гібрид Еней 

(67,6 кг/га), дещо меншу кількість було винесено 
рослинами сорту Сумчанин (64,5 кг/га). Міні-
мальним цей показник був у сорту Онікс 

(59,6 кг/га). Найбільшу кількість фосфору було 
отримано за попередника пар. Вищенаведений 
показник був на рівні 76,4, 79,1 та 71,5 кг/га у 
Сумчанина, Енея та Онікса відповідно. Най-
меншу кількість фосфору було винесено з уро-
жаєм за попередника кукурудза на силос 
(49,4−58,3 кг/га). 
Фактор «добрива» мав також вплив на вели-

чину виносу фосфору з ґрунту. В середньому 
внесення N30P30K30 сприяло підвищенню цього 
показника на 8,2 кг/га, а внесення N60P60K60 – на 
11,6 кг/га. Так, у сорту Сумчанин цей показник 
підвищувався на 7,8 та 11,5 кг/га; гібрида Еней – 
на 8,6 та 12,3 кг/га; сорту Онікс – на 8,3 та 
11,0 кг/га відповідно за застосування N30P30K30 та 
N60P60K60, порівняно з контрольним варіантом.  
Найбільший винос калію врожаєм та побіч-

ною продукцією було встановлено у сорту Сум-
чанин (297,9 кг/га). Дещо меншу кількість калію 
було витрачено на формування врожаю у гібрида 
Еней (279,2 кг/га). Мінімальним виносом калію 
характеризувався сорт Онікс (249,5 кг/га). На 
нашу думку, менший винос рослинами сорту 
Онікс можна пояснити коротшим веґетаційним 
періодом у цього сорту, а, як відомо, калій погли-
нається рослинами весь період веґетації. Відпо-
відно його скорочення обумовлює зменшення 
кількості виносу калію. Аналогічно до виносу 
азоту та фосфору найбільший винос було вияв-
лено за попередника пар. Така тенденція була 
характерною для всіх сортів та гібрида соняш-
нику, які вивчалися: Сумчанина (321,5 кг/га), 
Енея (311,9 кг/га) та Онікса (301,7 кг/га). Най-
меншу кількість калію було винесено з урожаєм 
за попередника кукурудза на силос (216,3− 
262,0 кг/га). Внесення добрив сприяло збіль-
шенню виносу калію з врожаєм та побічною 
продукцією. Застосування N60P60K60 обумовило 
підвищенню цього показника у сорту Сумчанин 
на 18−45 кг/га; гібрида Еней на 15−39 кг/га; сорту 
Онікс – на 20−25 кг/га порівняно з контролем.  
Для точного використання добрив під час ви-

рощування соняшнику важливо знати не тільки 
загальний винос елементів живлення з урожаєм, 
але й у перерахунку на одиницю продукції. 
Оскільки побічна продукція залишається на полі, 
то слід виявити загальні витрати азоту, фосфору 
і калію на одиницю основної продукції. 

Серед науковців немає одностайної думки 
щодо точного числа виносу поживних речовин 
на 1 ц або 1 т насіння соняшнику. За результата-
ми досліджень Коваленко О. О., проведених у 
2000−2002 рр. в Інституті зернового господар-
ства НААНУ, встановлено, що витрати пожив-
них речовин на формування 1 т урожаю колива-
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ються по азоту від 49,8 до 67,6 кг/га, по фосфору 
– 20,9−27,6 кг/га, а калію – 122,0−175,3 кг/га [7]. 
Заслуговують на увагу дані Л. М. Державіна, 
Р. Н. Попової, Н. І. Дегтярьова [8], які проаналі-
зували результати кількох дослідів по Україні. 
Згідно з цими нормативами для формування 1 т 
насіння соняшник у середньому по Україні 
використовує 23,7 кг азоту, 10,4 кг фосфору і 
84,0 кг калію з коливаннями азоту в 22,9−26,0 кг, 
фосфору 10,1−12,3 кг, калію 77,1−97,5 кг. На 
формування 1 т насіння з відповідною кількістю 
побічної продукції витрати азоту становлять 42,8 кг, 
фосфору – 17,2 кг, калію – 104,3 кг з коливання-
ми в 41,8−50,5 кг по азоту, 16,7−22,4 кг – фосфо-
ру і 92,2−108,0 кг – калію. За цими даними 
співвідношення загальних витрат становлять 
2,5:1:6,1, тобто це те співвідношення, яке 
біологічно обумовлене самою культурою со-
няшнику. Проте воно може змінюватися залежно 
від умов вирощування культури, сортового і 
гібридного складу.  
За результатами наших досліджень виявлена 

залежність витрат азоту, фосфору та калію на 
формування 1 т насіння від сортового складу, 
попередників та норми застосування добрив.  
У середньому за три роки досліджень на фор-

мування 1 т насіння було витрачено: у Сумчани-
на − 45,1 кг азоту, 22,4 кг фосфору і 104,3 кг ка-
лію; у Енея − 42,6 кг азоту, 24,8 кг фосфору і 
102,9 кг калію; у Онікса − 48,6 кг азоту, 21,9 кг 
фосфору і 92,0 кг калію.  
Сорт Сумчанин витрачав максимальну кіль-

кість азоту на формування 1 т насіння за поперед-
ників сидерат та пшениця озима (46,1− 46,2 кг/т). 
Менші витрати були визначені за попередників 
пар та ячмінь ярий (43,6−44,0 кг/т). Максималь-
ну кількість фосфору на формування одиниці 
основної продукції було виявлено за попередни-
ків пшениця озима та пар (23,3−23,5 кг/т). Міні-
мальні витрати фосфору виявилися за попере-
дників − ячмінь ярий, пшениця та кукурудза на 
силос (21,5−21,7 кг/т). 
Аналогічно до азоту найбільші витрати калію 

на формування 1 т насіння за попередників − 
сидерат та пшениця озима (113,5−115,2 кг/т). 
Найменші витрати були визначені за попередни-
ків пар та ячмінь ярий (98,6−98,7 кг/т). Застосу-
вання добрив на посівах сорту Сумчанин обумо-
вило тенденцію до зменшення витрат на форму-
вання одиниці продукції азоту та калію. Внесен-
ня N30P30K30 сприяло зменшенню витрат азоту на 
0,7 кг/га, а калію на 5,8 кг/т. Застосування 
N60P60K60 зменшило витрати азоту на 1,0 кг/га, а 
калію на 8,3 кг/т, порівняно з контрольним варі-
антом. Витрати фосфору майже не змінювались, 

цей показник варіював від 22,2 до 22,6 кг/т. Гіб-
рид Еней витрачав максимальну кількість азоту 
на формування 1 т насіння за попередників си-
дерат та пар (44,2−45,8 кг/т). 
Витрати за попередників пшениця озима та 

кукурудза на силос становила 40,7−41,3 кг/т. 
Максимальну кількість фосфору на формування 
одиниці основної продукції була виявлена за по-
передників пшениця озима та пар (25,6− 
26,9 кг/т). Мінімальні витрати фосфору були за 
попередників ячмінь ярий та кукурудза на силос 
(23,4−24,4 кг/т). Найбільшу кількість калію було 
витрачено на формування одиниці врожаю після 
пшениці озимої (106,1 кг/т). Найменші витрати 
були визначені за попередників кукурудза на 
силос та ячмінь ярий (99,8−101,7 кг/т). Особли-
вістю гібрида Еней була тенденція лише до змен-
шення витрат калію на формування одиниці про-
дукції. Внесення N30P30K30 сприяло зменшенню 
його витрат на 7,6 кг/га, а N60P60K60 − на 8,3 кг/га, 
порівняно з контролем. Витрати азоту та фосфо-
ру майже не змінювались, вищенаведені показ-
ники варіювали 42,0−43,1 та 24,6−25,0 кг/т від-
повідно.  
Вище згадувалось, що для сорту Онікс було 

встановлено найбільші витрати азоту. На нашу 
думку, ця тенденція пояснюється тим, що цей 
сорт кондитерського використання з більшою 
інтенсивністю накопичення білка. А азот безпо-
середньо є основою для створення цієї сполуки. 
Онікс витрачав максимальну кількість азоту на 
формування 1 т насіння за попередника сидерат 
(49,7 кг/т). Менші витрати були визначені за по-
передників пар та кукурудза на силос 
(48,7−48,9 кг/т). Максимальну кількість фосфору 
на формування одиниці основної продукції було 
виявлено за попередника пар (23,1 кг/т). Міні-
мальні витрати фосфору виявилися за поперед-
ників сидерат, ячмінь ярий та кукурудза на силос 
(20,9−21,4 кг/т). Найбільші витрати калію на  
формування 1 т насіння за попередників пар та 
пшениця озима (93,1−93,6 кг/т). Найменші ви-
трати були визначені за попередника ячмінь 
ярий (90,6 кг/т). Застосування добрив на посівах 
сорту Онікс обумовило зменшення витрат на 
формування одиниці продукції азоту та калію. 
Внесення N30P30K30 сприяло зменшенню витрат 
азоту на 1,1 кг/га, а калію на 5,0 кг/т. Застосу-
вання N60P60K60 зменшило витрати азоту на 
1,1 кг/га, а калію на 6,9 кг/т порівняно з контро-
лем. Витрати фосфору майже не змінювались, 
даний показник варіював від 21,5 до 22,1 кг/т.  
Висновок. У середньому за три роки дослід-

жень застосування добрив на посівах соняшнику 
обумовило зменшення витрат на формування 
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одиниці продукції азоту та калію. Витрати фос-
фору майже не змінювались. Внесення N30P30K30 
сприяло зменшенню витрат азоту на 0,9 кг/га, а 
калію – на 6,1 кг/т. Застосування N60P60K60 змен-

шило витрати азоту на 0,9 кг/га, а калію – на 
8,8 кг/т порівняно з контролем. Витрати фосфо-
ру майже не змінювались.  
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