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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ
ЗА ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ
Анотація
В останні роки, незважаючи на значне розширення посівних площ і високий рівень
рентабельності, спостерігається зменшення врожайності соняшнику, що обумовлює актуальність
досліджень з пошуку ефективних і маловитратних заходів збільшення його продуктивності, одним з
яких є застосування регуляторів росту.
Метою наших досліджень є визначення економічної ефективності застосування регуляторів
росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» для передпосівної обробки насіння соняшнику гібридів НК Бріо та
НК Роккі в умовах Лісостепу Західного.
В дослідженнях проаналізовано ефективність застосування регуляторів росту «Вермимаг»,
«Вермийодіс» для передпосівної обробки насіння соняшнику гібридів НК Бріо і НК Роккі та встановлено,
що найбільший умовно чистий дохід становить 16459 грн./га, а рівень рентабельності – 104,9 %,
найнижча ж собівартість 4587 грн/т була на варіанті, де проводили передпосівну обробку насіння
соняшника гібриду НК Бріо регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 5 л/т.
Проведені дослідження засвідчують, що застосування біопрепаратів проводиться в бакових
сумішах з гербіцидами, що не потребує додаткових витрат на внесення та сприяє не лише збільшенню
валового виробництва продукції, але й зменшенню її собівартості, а це особливо важливо за ринкових
умов.
Ключові слова: економічна ефективність; соняшник; гібриди; рентабельність; чистий дохід;
собівартість.

Вступ. Соняшник є однією із високорентабельних культур, тому що з року в рік
закупівельні ціни на насіння змінюється в незначному діапазоні, що забезпечує
стабільний прибуток при його вирощуванні.
Результатом стабільності є зацікавлення українських аграріїв цією культурою і
підтвердженням цьому слугує збільшення площ посіву соняшнику майже в 2 рази за
останні 10 років. Однак, в останні роки, незважаючи на значне розширення посівних
площ і високий рівень рентабельності, спостерігається зменшення врожайності цієї
культури.
Серед ефективних і найбільш маловитратних заходів збільшення продуктивності є
регулятори росту і розвитку рослин [1, 2, 3, 4]. Серед них і регулятори росту виробництва
ПП «Біоконверсія» - «Вермимаг» та «Вермийодіс» [10,11].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо застосування
регуляторів росту рослин в технології вирощування сільськогосподарських культур,
зокрема соняшнику є предметом наукових пошуків значного кола вчених.
________________
Сендецький В.М., 2017
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Вагомий внесок у цих дослідженнях зробили А.І. Горова, С.П. Пономаренко,
М.П. Присяжнюк, І.П. Мельник, О.Б. Тимофійчук, І.І. Клименко, Ю.С. Огурцов та ін. [1,
2, 3, 4, 5, 6].
Вчені інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААНУ (Ю. Буряк, О. Чернобаб,
Ю. Огурцов, І. Клименко) 2014-2015 рр. виконували дослідження з вивчення впливу
регулятора росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» на врожайність насіння
батьківських форм та гібридів соняшнику і отримали результати, що свідчать про високу
рентабельність їх застосування [7].
Однак досліджень по вивченню ефективності застосування регуляторів
«Вермимаг», «Вермийодіс» в технологіях вирощування соняшнику в умовах Західного
Лісостепу виконано недостатньо.
Категорія «ефективність» трактується як результативність певного процесу, дії, що
вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що
його спричинили. Сутність категорії ефективності повніше розкривається за умови
виокремлення різних форм її вияву. У науковій літературі викладено дослідження
економічної, соціальної, екологічної та технологічної ефективності процесів. Однак, у
вітчизняній теорії і практиці найчастіше послуговуються поняттям економічна
ефективність за одночасного розгляду тих чи інших її видів. Враховуючи досліджувані
проблеми, ми визначали саме економічну ефективність запропонованих інновацій, яка
узагальнює кінцеві результати застосування гумінових препаратів [10].
Мета наших досліджень встановити економічну ефективність застосування
регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» для передпосівного оброблення насіння
соняшнику гібридів НК Бріо та НК Роккі в умовах Лісостепу Західного.
Методологія дослідження. В процесі досліджень використовувалися методи
економічно-статистичного досліду, експериментальний та розрахунково-конструктивний
[11, 12].
Економічну ефективність елементів технології вирощування соняшнику
(застосування регуляторів росту) розраховували за технологічними картами вирощування
соняшнику та «Методичними вказівками по визначенню економічної оцінки
вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями (1999р.)».
Результати. Економічну ефективність застосування гумінових препаратів
(«Вермимаг», «Вермийодіс») у технологіях вирощування соняшнику визначено на основі
результатів дослідження їхнього впливу на врожайність дернових підзолистих середньосуглинкових ґрунтах ПФ «Богдан і Ко» Івано-Франківської області за результатами
польових дослідів у середньому за роки досліджень.
Розрахунки здійснено за методиками та загальноприйнятими методичними
підходами, які ґрунтуються на порівнянні результатів від застосування агрозаходу з
витратами на його виконання. З цією метою до аналізу долучено показники економічної
ефективності: собівартість одиниці продукції, прибуток, рівень рентабельності
виробництва.
Під час розрахунку витрат, пов'язаних із застосуванням гумінових препаратів,
враховано зміну не лише тих показників, які безпосередньо пов'язані з внесенням
препаратів (прямі витрати: вартість препарату, витрати на оброблення насіння, витрати
на обприскування і транспортування додаткового врожаю та ін.), а також і зміну
накладних витрат, які у процесі калькуляції собівартості продукції розподіляють
пропорційно прямим витратам. З цією метою розраховано повну собівартість продукції,
оскільки прибуток, який передусім і цікавить споживача препарату, є різницею між
ціною та повною собівартістю продукції. Такий методологічний і методичний підхід
дещо підвищує розрахунковий рівень витрат на застосування гумінових препаратів, але
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Умовночистий дохід,
грн./га

Собівартість, грн./га

Рівень рентабельності, %

Контроль
Вермимаг – 6 л/т
Вермимаг – 7 л/т
Вермийодіс – 4 л/т
Вермийодіс – 5 л/т

Витрати, грн./га

1
2
3
4
5

Варіант

Вартість продукції,
грн./га

№ з/п

Урожайність,
т/га

водночас сприяє об'єктивнішій оцінці економічної ефективності даного агрозаходу.
Технологічні операції, витрати ресурсів і методику калькуляції продукції прийнято
за нормативами Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН з
включенням додаткових витрат, пов'язаних із застосуванням препаратів. Ціни на ресурси
і сільськогосподарську продукцію прийнято на середньому рівні 2016 р.
Виконані нами розрахунки економічної ефективності застосування регуляторів
росту рослин для передпосівного оброблення насіння соняшнику гібриду НК Бріо
показали високу ефективність застосування регуляторів росту «Вермимаг» та
«Вермийодіс» (табл. 1).
Таблиця 1. Економічна ефективність застосуванням регуляторів росту при
вирощуванні соняшнику за передпосівного оброблення насіння соняшнику гібриду
НК Бріо (сер. 2013-2016 рр.)

3,06
3,34
3,40
3,38
3,42

28764
31396
31960
31772
32148

15540
15652
15788
15671
15689

13224
15744
16289
16101
16459

5078
4686
4643
4812
4587

85,1
102
103,1
102,7
104,9

Витрати, грн./га

Умовночистий дохід,
грн./га

Собівартість, грн./га

Рівень рентабельності, %

1
2
3
4
5

Варіант

Вартість продукції,
грн./га

№ з/п

Урожайність,
т/га

Якщо видно із проведеного економічного аналізу найбільший умовно чистий
дохід, рівень рентабельності і найменша собівартість насіння соняшнику гібриду НК Бріо
був на варіантах, де проводили передпосівне оброблення насіння соняшнику
регуляторами росту «Вермимаг» (7 л/т) та «Вермийодіс» (5 л/т).
Так, при передпосівному обробленні насіння регулятором росту «Вермийодіс» (5
л/т) умовно чистий дохід становив 16459 грн. або на 3225 гр. більше до контролю, рівень
рентабельності 104,9 % або на 19,8 % більше порівняно до контролю, собівартість однієї
тонни насіння соняшнику становила 4587 грн. або на 491 гр. менше до контролю.
Економічна ефективність вирощування соняшнику гібриду НК Роккі за
застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» для передпосівного
оброблення насіння соняшнику гібриду НК Роккі наведена в таблиці 2.
Таблиця 2. Економічна ефективність застосуванням регуляторів росту при
вирощуванні соняшнику за передпосівного оброблення насіння соняшнику гібриду
НК Роккі (2013-2016 рр.)

Контроль
Вермимаг – 6 л/т
Вермимаг – 7 л/т
Вермийодіс – 4 л/т
Вермийодіс – 5 л/т

2,96
3,23
3,31
3,25
3,36

27824
30362
31114
30550
31584

15470
15583
15610
15589
15635

12354
14779
15504
14961
15949

5564
5226
4824
4796
4653

79,9
94,8
99,3
96,1
102,0
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Результати економічного аналізу показали, що найбільший рівень рентабельності
99,3 % був на варіанті де проводили передпосівне оброблення насіння соняшнику
гібриду НК Роккі регулятором росту «Вермимаг» в дозі 7 л/т та 102 % регулятором росту
«Вермийодіс» в дозі 5 л/т, відповідно на 19,4 % і 22,1 % більше порівняно до контролю.
На цих варіантах умовно чистий дохід порівняно з контролем був більший на 3150 гр/га і
на 3595 гр/га.
Собівартість однієї тонни насіння соняшнику відповідно була меншою на 740
гр/т і 911 гр/т порівняно до контролю.
Висновки і перспективи. Економічними розрахунками встановлено, що
передпосівне оброблення насіння соняшнику гібридів НК Бріо та НК Роккі регулятором
росту «Вермимаг» в дозі 7 л/т або «Вермийодіс» в дозі 5 л/т забезпечує найвищий приріс
урожайності насіння соняшнику, умовно чистий дохід, рівень рентабельності і найнижчу
собівартість.
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Abstract
The research problem for this study is to examine effective and low-cost sunflower cultivation
technologies based on application of plant growth stimulant. This issue is currently of great interest. It is
paradoxically, but expanding farmland and high profitability level result in a decrease in sunflower yield. The
purpose of our research is to establish the economic efficiency of Vermymah and Vermyiodis growth stimulants
for pre-sowing NK Brio and NC Rocky sunflower hybrid seed treatment on the territory of Western ForestSteppe. The author analysed the economic efficiency of Vermyiodis and Vermymah growth stimulant application
for pre-sowing treatment of NK Brio and NC Rocky sunflower hybrid seeds. The results indicate that the highest
net yield was 16459 UAH/ha, the profitability level was 104.9%, the lowest self-cost was 4587 UAH/t on the
basis of pre-sowing NK Brio hybrid sunflower seed treatment by Vermyiodis growth stimulant in proportion of 5
l/t. The study demonstrated that application of biologies with herbicides in tank mixes doesn’t require extra
costs, increases gross output and reduces self-costs.
Keywords: economic efficiency, sunflower, hybrids, profitability, net profit, cost, Vermymah, Vermyiodis
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