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У статті наведено статистичні та розрахункові показники щодо обсягів вирощування 

олійних культур, досліджено вплив мінерального удобрення при вирощуванні олійних культур 
на інтенсивність надходження до грунтів важких металів. Аналіз вирощування олійних 
культур на Вінниччині показав, що їх загальна посівна площа станом на 2021 рік складала 
351,5 тис. га, з яких 81,6% – соняшнику, 17,7% – ріпаку озимого та 0,6% – ріпаку ярого.  

Посівні площі й обсяги виробництва насіння соняшнику на Вінниччині за всіма 
категоріями господарств складала 300,8 тис/га та 10053,4 тис.ц відповідно. 

В умовах підприємств посівні площі під соняшником становили 95,4%, а обсяги 
виробництва – 96,4%, тоді як у господарствах населення дані показники були в межах 4,5% і 
3,6%. Посівні площі та обсяги виробництва насіння ріпаку озимого на Вінниччині склали 62,8 
тис/га і 2103,3 тис.ц відповідно. В умовах підприємств площі під вирощування озимого 
ріпаку склала 99,2%, а в господарствах населення – 0,8%, обсяги виробництва відповідно – 
99,4% і 0,6%. Ріпак ярий в умовах підприємств займав площі 87,5%, а в умовах господарств 
населення – 12,5%. Обсяги виробництва насіння ріпаку ярого в умовах підприємств склали 
92,6%, в господарствах населення – 7,3%. Встановлено, що найвища кількість надходження 
в ґрунти свинцю і кадмію спостерігалась при вирощуванні ріпаку озимого. Так, при 
вирощуванні ріпаку озимого з мінеральними добривами в ґрунти потрапляє більше свинцю і 
кадмію у 2,0 раза і 2,4 раза відповідно порівняно із соняшником. При вирощуванні ріпаку 
ярого в ґрунти з мінеральними добривами потрапляє менше свинцю у 1,7 раза та кадмію у 
1,75 раза порівняно з ріпаком озимим. 

Ключові слова: ґрунти, олійні культури, насіння, соняшник, ріпак, 
виробництво,підприємства. 

Табл. 2. Рис. 1. Літ. 17. 
 

Постановка проблеми. Продукція олійних культур займає важливе місце 
серед продовольчої сировини, попит на яку як у нашій країні, так і в цілому 
світі з року в рік зростає. Високий попит на олію на ринку збуту сприяє 
підвищенню ефективності вирощування олійних культур та розширенню 
посівних площ під їх вирощування [1].  

На даний час в умовах Вінниччини олійні культури в структурі посівних 
площ займають одне з перших місць. Стрімке зростання вирощування олійних 
культур за сучасної обмеженої сівозміни супроводжується деякими і 
негативними наслідками, серед яких можна відмітити високе навантаження на 
ґрунти, їх виснаження, забруднення різними токсикантами. 

Обробіток ґрунтів при вирощуванні олійних культур включає велику 
кількість технологічних операцій, що зумовлює високе механічне навантаження 
на них. До головних операцій обробітку ґрунтів при вирощуванні олійних 
культур необхідно віднести: лущення стерні, оранку глибоку (30 см), весняну  
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культивацію з попереднім боронуванням (закриття вологи). Так, в період 
вирощування соняшнику застосовують на пухких ґрунтах коткування, досходове 
боронування, післясходове боронування, міжрядне розпушування. Внаслідок 
інтенсивного винесення з ґрунтів поживних речовин з урожаєм соняшник 
потребує їх компенсації, що відбувається переважно за рахунок збільшення 
кількості мінеральних добрив [2]. 

При вирощуванні олійних культур, зокрема, соняшнику кожного року з 
ґрунтів виноситься 120 кг азоту, 45 кг фосфору та 235 кг калію за урожайності 
21 ц/га насіння [3]. 

Така особливість щодо мінерального живлення в умовах сучасних 
сівозмін, яка характеризується наявністю 3-4 культур, вимагає підвищеного 
використання мінеральних добрив, що призводить до ряду проблем в 
екологічному відношенні [4]. Поряд з цим необхідно відмітити ще одну 
проблему при вирощуванні олійних культур в умовах Вінниччини, яка 
пов’язана із проведенням їх десикації [5]. 

Отже, інтенсивне вирощування в сучасній сівозміні олійних культур 
супроводжується цілою низкою екологічних проблем. Адже важкі метали, 
нітрати та десиканти є високо небезпечними речовинами, які можуть активно 
включатись в колообіг, нагромаджуватись в організмі людини й викликати цілу 
низку порушень [6-7]. 

Тому виробництво соняшнику в Україні потребує постійного контролю та 
удосконалення його вирощування з урахуванням екологічних наслідків як для 
ґрунтів, так і продукції, яка є продовольчою сировиною та від безпеки якої 
залежить здоров’я людей.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соняшник, як олійну 
культуру, вирощують понад 150 років, хоча про дану культуру було відомо в 
Європі ще у 1510 році. Батьківщиною даної культури є Північна Америка. В 
Україні соняшник розпочали вирощувати із середини дев’ятнадцятого століття. 
На даний час посіви соняшнику в Україні стрімко зростають. Відомо, що 
насіння високоолійних сортів соняшнику містить до 55% олії, в якій міститься 
до 90% ненасичених жирних кислот, з яких до 60% лінолевої та до 35% 
олеїнової. Соняшникова олія містить також велику кількість вітаміну Е, який 
вважається одним із важливих природних антиоксидантів [8]. 

Окрім харчової приналежності соняшникову олію використовують в 
промисловості для виробництва водонепроникаючих тканин, 
електроіонізуючих матеріалів та ін. Відходи від виробництва соняшникової олії 
(макуха, шрот) є високобілковим кормом для тварин [9]. 

Лушпиння соняшнику використовують для виробництва етилового спирту, 
кормових дріжджів та фурфуролів для виробництва пластмас. Такий спектр 
використання соняшникової продукції і визначає його зацікавленість 
виробництва. Озимий ріпак серед олійних культур родини капустяних займає 
одне із перших місць за вмістом олії в насінні (45-50 % слабовисихаючої олії з 
йодним  числом 94-112). Крім того, в насінні міститься до 20 % білка і понад  
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17 % вуглеводів [10]. У складі ріпакової олії є значна кількість шкідливої для 
організму  ерукової   кислоти,   яка   знижує  її  харчові якості. Останнім часом 
виведено сорти озимого ріпаку, в олії яких майже зовсім немає ерукової 
кислоти, а вміст олеїнової кислоти доведено до 60-70 %, що значно підвищує її 
харчові властивості та наближає за якістю до соняшникової олії. Ріпакову олію 
без ерукових сортів широко використовують у харчуванні населення, а також у 
кондитерській, консервній, харчовій промисловості; олію звичайних сортів 
ріпаку – лише після рафінування. Застосовують олію ріпакову у миловарній, 
текстильній, металургійній, лакофарбовій та інших галузях промисловості [11].  

З ріпакової олії виробляють пальне – біодизель, який є більш 
екологічнішим ніж продукти переробки нафти [12]. 

Макуха і шрот озимого ріпаку – високобілковий концентрований корм для 
тварин. Шрот безерукових сортів ріпаку містить до 0,5 % шкідливих 
глюкозинолатів (замість 6-7 % у звичайних сортів) і за кормовими якостями 
прирівнюється до соєвого. Макуху і шрот звичайних сортів також згодовують 
тваринам невеликими дозами; 1 кг макухи прирівнюється до 1 кормової 
одиниці. [13].  

Озимий ріпак як високоврожайну культуру з коротким вегетаційним 
періодом широко використовують для вирощування раннього зеленого корму. 
В 100 кг його зеленої маси міститься до 4 кг протеїну, 14-16 кормових одиниць. 
На 1 кормову одиницю в зеленій масі ріпаку припадає 180-190 г протеїну [14].  

Озимий ріпак – добрий медонос, з 1 га його посіву можна отримати до 100 
кг меду [15]. Він мало висушує ґрунт і рано звільняє поле, тому є добрим 
попередником для озимих і ярих зернових культур. Кореневі рештки ріпаку 
після мінералізації залишають у ґрунті 60-65 кг/га азоту, 32-36 фосфорної 
кислоти і 55-60 кг/га калію. Оптимальне забезпечення поживними речовинами 
позитивно впливає на зимостійкість рослин, стійкість до ураження хворобами, а 
значить і на врожайність. Проте максимальна потреба в поживних речовинах 
спостерігається з початку вегетації весною до кінця цвітіння. Необхідно  
враховувати, що основний винос поживних речовин часто відбувається при 
низьких температурах ґрунту, адже ріпак є однією з культур, які рано 
закінчують зимовий спокій. Фосфор у першу чергу сприяє розвитку кореневої 
системи ріпаку, тобто має виключне значення для відновлювальної здатності й 
здатності засвоювати поживні речовини. Калій сприяє активізуванню обмінних 
процесів в рослинах, формуванню великої кількості насіння, збільшує масу 
1000 насінин та вмісту олії, покращує стійкість до вилягання та зимостійкість, 
сприяє стійкості проти грибкових захворювань. Азот сприяє росту рослин, 
інтенсивному формуванню вегетативної маси та зернової продукції, а також 
посилює процес онтогенезу [3, 16]. 

Метою досліджень було вивчення обсягів вирощування олійних культур, 
виробництва їх насіння та впливу мінерального удобрення ґрунтів на 
накопичення в них важких металів. 
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Матеріали і методи досліджень. Аналіз вирощування і виробництва 
насіння соняшнику та ріпаку проводили на основі статистичних даних 
2021 року. 

Інтенсивність накопичення важких металів у ґрунтах за їх мінерального 
удобрення при вирощуванні олійних культур розраховували виходячи із 
середньої рекомендованої під вирощування соняшнику, ріпаку озимого та ярого 
фізичної маси аміачної селітри, суперфосфату простого, калію хлористого та 
вмісту в них свинцю і кадмію. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз вирощування олійних 
культур на Вінниччині (табл. 1) показав, що загальна посівна площа їх станом 
на 2021 рік складала 351,5 тис/га, з яких 81,6% соняшнику, 17,7% ріпаку 
озимого та 0,6% ріпаку ярого.  

Площа посіву та обсяги виробництва насіння соняшнику на Вінниччині на 
всіх категоріях господарств складала 300,8 тис/га та 10053,4 тис/ц відповідно. 

Таблиця 1 
Виробництво насіння олійних культур в умовах Вінниччини станом на 

2021 рік 
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Соняшник 287,1 9696,3 33,8 13,7 357,1 26 300,8 10053,4 33,4 
Ріпак озимий 62,3 2090,8 33,5 0,5 12,5 24,0 62,8 2103,3 33,4 

Ріпак ярий 2,1 65,7 24,0 0,3 5,2 20,2 2,4 70,9 30 
Джерело: сформовано на основі першоджерела [17]. 

 

В умовах підприємств площа під вирощування соняшнику складала 95,4%, 
а обсяги виробництва – 96,4%, тоді як у господарствах населення дані 
показники були в межах 4,5% і 3,6%. Площа посіву та обсяги виробництва 
насіння ріпаку озимого на Вінниччині склали 62,8 тис/га і 2103,3 тис. ц 
відповідно. В умовах підприємств площа вирощування соняшнику склала 
99,2%, а в господарствах населення – 0,8%, обсяги виробництва відповідно 
99,4% і 0,6%. Ріпак ярий в умовах підприємств займав площі 87,5%, а в умовах 
господарств населення – 12,5%. Обсяги виробництва насіння ріпаку ярого в 
умовах підприємств склали 92,6%, в господарствах населення – 7,3%. 

Отже, аналіз виробництва насіння олійних культур на Вінниччині за 2021 
рік показує, що головним виробником даної рослинницької сировини є 
підприємства. Також необхідно відмітити те, що серед олійних культур, 
соняшник за обсягами виробництва насіння становить 81,8%. Характеризуючи 
обсяги виробництва насіння олійних культур в межах України (рис. 1)  
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Рис. 1. Порівняльна оцінка обсягів виробництва насіння олійних культур, 

тис.ц. 
Джерело: сформовано на основі першоджерела [17]. 

 

необхідно відмітити, що із валового виробництва на підприємства Вінниччини 
припадає 8,7% а на господарства населення – 1,7%. 

Аналіз обсягів виробництва насіння олійних культур показує, що в умовах 
підприємств і господарств населення Вінниччини переважно з Україною 
виробництво соняшнику складає 7,15% і 1,63% , ріпаку озимого 7,3 4,16% та 
ріпаку ярого 8,9,3,5% відповідно. При вирощуванні ріпаку ярого в ґрунти з 
мінеральними добривами потрапляє менше свинцю у 1,7 раза та кадмію у 1,75 
раза порівняно з ріпаком озимим.  

Таблиця 2 
Надходження важких металів з мінеральними добривами при 

вирощуванні олійних культур 

Олійні 
культури 

Площі 
посіву  
тис. га 

Використання мінеральних добрив у 
фізичній вазі, кг.га 

Надходження важких 
металів у ґрунт з 

мінеральними 
добривами, мг.га 

Аміачна 
селітра 

Суперфосфат 
простий 

Калій 
хлорестий Свинець Кадмій 

Соняшник 300,8 130 225 75 1453 407,5 
Ріпак озимий 62,8 340 350 230 2910 987 

Ріпак ярий 2,4 230 200 130 1730 561,5 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень. 

Підприємства 
України 

Підприємства 
Вінниччини 

Господарства 
населення України 

Господарства 
населення 

Вінниччини 

13
55

80
,7

 

96
96

,3
 

21
83

9,
6 

35
7,

1 

28
45

6,
6 

20
90

,8
 

30
0,

5 

12
,5

 

73
4,

8 

65
,7

 

14
,5

 

5,
2 

Соняшник Ріпак озимий Ріпак ярий 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз вирощування 
олійних культур в умовах Вінниччини станом на 2021 рік показав, що загальна 
площа їх складала 300,8 тис/га, а виробництво насіння – 10053,4 тис. ц. Серед 
олійних культур найвищими посівними площами та обсягами виробництва 
насіння на Вінниччині характеризувався соняшник, порівняно менше – ріпак 
озимий та ярий. При вирощуванні олійних культур в умовах Вінниччини в 
середньому на один гектар сільськогосподарських угідь з мінеральними 
добривами потрапляє 2031 мг свинцю та 652 мг кадмію. Найвища кількість 
свинцю і кадмію потрапляє з мінеральними добривами при вирощуванні ріпаку 
озимого, порівняно менше – при вирощуванні ріпаку ярого та соняшнику. 
Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу десикації соняшнику 
на якість насіння та продукти його переробки. 
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ANNOTATION 

GROWING OF OIL CROPS AND INTENSITY OF ACCUMULATION OF HEAVY 
METALS IN SOILS UNDER THEIR MINERAL FERTILIZATION IN THE CONDITIONS 

OF VINNICHNA REGION 
The article presents statistical and calculated indicators on the volumes of oilseeds 

cultivation,  the  effect  of mineral  fertilization  of soils during the cultivation of oilseeds on the  
intensity of the intake of heavy metals in them is investigated. An analysis of the cultivation of 
oilseeds in the Vinnytsia region showed that their total sown area as of 2021 was 351.5 thousand/ 
ha, of which 81.6% - sunflower, 17.7% - winter rape and 0.6% - spring rapeseed. 

The sown area and production volumes of sunflower seeds in the Vinnitsa region for all 
categories of farms amounted to 300.8 thousand/ha and 10,053.4 thousand/centner, respectively. 

Under the conditions of enterprises, the sown area under sunflower was 95.4%, and the 
volume of production - 96.4%, while in the households of the population these indicators were in 
the range of 4.5% and 3.6%. The sown area and production volumes of winter rapeseed seeds in 
the Vinnitsa region amounted to 62.8 thousand/ha and 2103.3 thousand/centner, respectively. In 
terms of enterprises, the area for growing sunflower was 99.2%, and in households - 0.8%, 
production volumes, respectively - 99.4% and 0.6%. Spring rape under the conditions of enterprises 
occupied 87.5% of the area, and in the conditions of households - 12.5%. The volume of production 
of seeds of spring rape in the conditions of enterprises amounted to 92.6%, in households - 7.3%. 

It was found that the highest amount of lead and cadmium entering the soil was observed 
during the cultivation of winter rapeseed. So, when growing winter rapeseed with mineral 
fertilizers, more lead and cadmium get into the soil 2.0 times and 2.4 times, respectively, compared 
to sunflower. When growing spring rapeseed in soils with mineral fertilizers, 1.7 times less lead and 
1.75 times less lead and cadmium, compared to winter rape, get into the soil. 

Key words: soil, oilseeds, seeds, sunflower, rapeseed, production, enterprise. 
Table 2. Fig. 1. Lit. 17. 
 

Інформація про авторів 
Гуцол Галина Василівна – кандидат сілськогосподарських наук, старший  

викладач    кафедри    екології     та     охорони    навколишнього     середовища  
Вінницького національного аграрного університету, (21008, м. Вінниця, 
вул. Сонячна, 3, e-mail: gucolg@ukr.net.)  

Мазур Ольга – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища Вінницького національного аграрного університету (21008, м. 
Вінниця, вул. Сонячна, 3; e-mail: vnau.eco@i.ua). 

225 

https://superagronom.com/articles/533-yak-rozpiznati-defitsit-pevnogo-elementu-jivlennya-na-ripaku
https://superagronom.com/articles/533-yak-rozpiznati-defitsit-pevnogo-elementu-jivlennya-na-ripaku


ISSN 2707-5826   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО   Екологія та охорона                                             №24                         
ТА ЛІСІВНИЦТВО                       навколишнього середовища                                                   2022 

 
Hutsol Halyna Vasylivna – Candidate of Agricultural Sciences, Senior 

Lecturer of the Department of Ecology and Environmental Protection, Vinnytsia 
National Agrarian University (21008, Vinnytsya, Soniachna Str. 3, еmail: 
gucolg@ukr.net.). 

Mazur Olha – postgraduate student of Department of Ecology and 
Environmental Protection of the Vinnytsia National Agrarian University (21008, 
Vinnytsia, Soniachna St.3; e-mail: vnau.eco@i.ua). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226 

mailto:gucolg@ukr.net

	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	Хелп Рост – 2 л/га
	Хелп Рост – 2 л/га + Органік Баланс – 1 л/т
	Хелп Рост – 2 л/га 
	Хелп Рост – 2 л/га 
	Хелп Рост – 2 л/га + Органік баланс – 1 л/т
	Хелп Рост – 2 л/га + Органік баланс – 1 л/т
	Список використаної літератури
	Перспективні напрями дослідження. Перспективними напрямами дослідження є стратегія розвитку територіальних громад на державному рівні, що передбачає централізоване управління, фінансування, впровадження сучасних «зелених» технологій, забезпечення квал...
	Список використаної літератури

	УДК 633/631.95
	6. Родніков Н.П., Крюків І.О. Овочівництво.  К: Урожай, 1973. С. 383−393.



