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Анотація. Досліджено, що посівні площі соняш-
нику у радіоактивно забруднених районах Полісся Жи-
томирщини за останні п’ять років зросли у 13 разів. У
середньому за 2013-2017 роки тут висівали 11,7 тис. га
цієї культури, що становить 18,3% у структурі посівів со-
няшнику Житомирської області. Найбільші площі під
соняшником зосереджені в Овруцькому – 5,3% та На-
родицькому 4,7% районах, найменше – в Олевському
– 0,4%. 

Біологічний та фактичний медовий запас квіток со-
няшнику радіоактивно забруднених районів Полісся
був 714,8 і 357,5 тис. кг, що дає змогу утримувати до 2
979 бджолосімей.

Ключові слова: соняшник, посівні площі, радіо-
активне забруднення, медовий запас, бджолині сім'ї. 

Dynamics of Areas under Crops of Sunflower
within Radioactively Contaminated Territories of
Polesia in Zhytomyr Region. OLENA O. DIKHTIAR,
MYKHAILO M. Kryvyi (Zhytomyr National Agroeco-
logical University, Zhytomyr).

Abstract. Areas under crops of sunflower in radioac-
tively contaminated districts of Polesia in Zhytomyr Region
have been established to have grown 13-fold. On average,
11.7 K of this crop were cultivated here between 2013 and

2017, which makes up 18.3% in the structure of sunflower
crops in Zhytomyr Region. The largest areas under sun-
flower crops are concentrated in Ovruch – 5.3% and Nar-
odychi Districts – 4.7%, the smallest one – in Olevsk
District – 0.4%.

Biological and actual honey capacity of sunflower flow-
ers within radioactively contaminated districts of Polesia
made up 714.8 and 357.5 K kg, which allows to keep up to
2,979 bee colonies.

Key words: sunflower, areas under crops, radioactive
contamination, honey capacity, bee colonies

Соняшник в Україні –одна із основних ефіро-
олійних культур. Наша країна входить до числа

світових лідерів за обсягом виробництва зерна соняш-
нику. За останні 10 років валовий збір насіння зріс на
35% і у 2017 році становив 11,8 млн. тонн, а розширення
посівних площ  збільшилось на 57% [11]. Цьому
сприяють виведення нових ранньостиглих сортів, аг-
рохімічні властивості ґрунтів, природно-кліматичні
умови України та постійний попит внутрішнього і зов-
нішнього ринків на соняшникову олію.

Для бджільництва соняшник - цінна нектароносна і
пилконосна культура. Бджоли – основні його запилю-
вачі, від яких залежить якість та врожайність зерна. У
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разі ефективного запилення квіток кількість розвине-
ного насіння соняшнику   87 – 93%, без запилення
бджолами – 76 – 78%. Завдяки бджолозапиленню
урожайність зерна соняшнику підвищується на 40 –
45%. Для якісного запилення квіток потрібно забез-
печити 0,5 – 1 бджолину сім'ю на 1 га. [2, 7, 12].

Соняшник – типова сільськогосподарська культура
південних і центральних районів Степу. Проте внаслі-
док зміни клімату, зокрема, підвищення температур-
ного режиму, утворились сприятливі умови для
вирощування  цієї культури в інших природно-кліма-
тичних зонах України. 

Тенденцію збільшення посівних площ соняшнику на
Поліссі відзначали ще з 1990 року. У період з 1990 до
2005 років площі посівів соняшнику збільшились з 0,1
до 5,2 тис. га [3].

Швидке зростання посівів цієї культури на землях
Полісся спостерігалось з 

35 тис. га у 2009 р. до 209,4 тис. га у 2013 р. (за да-
ними Державної служби статистики). По Україні в ці-
лому впродовж цих років розширення посівних площ
соняшнику збільшилось на 819 тис. га, а з 2013 р. до
2017 р. – на 983 тис. га [1, 9]. 

Соняшниковий мед – один  із найбільш поширених
сортів меду в Україні та становить значну частину то-
варної продукції. Практично 90% усього виробництва
і експорту меду займає саме соняшниковий [10]. 

Метою наших досліджень було
дослідити динаміку медоносних
угідь соняшнику в структурі посівних
площ Житомирського Полісся.
Вихідними матеріалами для проведення дослід-

жень і розрахунків були використані статистичні дані
посівних площ соняшнику у Житомирській області за
2013 – 2017 рр. та літературні джерела.

Біологічний медовий запас посівів розраховували
методом множення медопродуктивності соняшнику
(35 кг/га площі) [6,8] на площу, яку займають рослини.

Враховуючи, що бджоли використовують не весь нек-
тар рослин, то від біологічного медового запасу відні-
мали  50%. Таким чином,  одержували ту кількість
нектару, яку бджоли можуть зібрати з квіток соняш-
нику у зоні їх продуктивного льоту[6].

Результати досліджень
Земельний фонд Житомирської області становить

2982,7 тис. га, з них сільськогосподарські угіддя зай-
мають 1601 тис. га, що становить 53,7% загальнооблас-
ного земельного фонду. Частка орних земель у структурі
сільськогосподарських угідь Житомирщини становить
1092,84 тис. га, що на 12,3% менше середнього показ-
ника у країні, за винятком Андрушівського, Брусилівсь-
кого, Любарського, Попільнянського, Ружинського,
Черняхівського районів, де їх понад 80%. [4].

У структурі посівних площ основних ентомофільних
культур Житомирщини соняшник займає 67%, що на
19% менше, ніж по Україні [5].

Динаміку посівних площ соняшнику на Житомирсь-
кому Поліссі та Україні досліджували впродовж остан-
ніх п'яти років (2013 – 2017 рр.) використовуючи
статистичну інформацію Головного управління стати-
стики у Житомирській області та Державного комітету
статистики України.

У ході проведення досліджень відзначено, що по-
сівні площі мають змінний характер із загальною тен-

Таблиця 1
Посівні площі соняшнику 
на Поліссі Житомирщини та Україні 
за 2013 – 2017 рр., тис. га
Район M±m Cv, %
Ємільчинський 1,4±0,49 76
Коростенський 1,7±0,57 76
Лугинський** - -
Малинський 1,8±0,66 83
Народицький 3,0±0,36 27
Овруцький 3,4±0,65 43
Олевський 0,4±0,35 97
Пулинський 2,4±0,51 47
Хорошівський 3,5±1,11 72
Черняхівський 7,1±0,90 29
Полісся 
Житомирщини 24,7±0,90 28
Житомирська 
область 64,1±8,97 31
Україна 5505,8±228,00 9

* Посівні площі соняшнику по Україні за 2013 – 2017
рр. без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим і м. Севастополя [1].
** Дані відсутні (не сіяли культуру або інформація
конфіденційна)
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денцією їх збільшення. У період  2013 – 2017 рр.  посіви
соняшнику на Житомирському Поліссі збільшились на
48% (рис.1). 

У середньому за 5 років на Житомирщині площі со-
няшнику займали 64,09 тис. га, з них 38,5% – райони
Полісся (табл.1). 

Найбільші посіви соняшнику на Поліссі Житомир-
щини мали Черняхівський, Хорошівський, Овруцький
та Народицький райони. Їх частка у структурі посівних
площ соняшнику області становила – 26,5%  (рис.2). 

У радіоактивно забруднених районах Житомир-
щини в середньому висівають 11,7 тис. га соняшнику,
або 18,7% від структури посівів області, з яких основна
частка припадає на Овруцький – 5,3% та Народицький
4,7% райони (рис.3). 

В Олевському районі протягом 2013 – 2017 років со-
няшнику сіяли  у 2 – 11 разів менше   порівняно з іншими
поліськими районами (Р˂0,01-0,001).

Рис. 1. Динаміка посівних площ соняшнику за 2013 – 2017 рр. 
на території Полісся Житомирщини, тис. га

Рис.2. Структура посівних площ соняшнику 
в Житомирській області

Рис. 3. Посівні площі соняшнику у радіо
активно забруднених районах 
Житомирської області
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Посівні площі соняшнику на Житомирському По-
ліссі варіювали  в межах 27 – 97%. Найбільший коефі-
цієнт варіації спостерігається у  Олевському – 97%,
Малинському – 83%, Коростенському та Ємільчинсь-
кому – 76% районах.  Відносно стабільні посіви були у
Народицькому – 27% та Черняхівському – 29% рай-
онах. В цих двох районах площі під соняшником в се-
редньому становили 10,1  тис. га.

Встановлено, що біологічний медовий запас посівів
соняшнику на Житомирщині був 3128,3 тис. кг, а фак-
тичний 1564,2 тис. кг, що дає змогу утримувати 13035
бджолиних сімей середньої сили (табл.2). 

У радіоактивно забруднених районах Житомирсь-
кого Полісся  біологічний та фактичний медовий запас
відповідно був 714,8 і 357,5 тис. кг. Цієї кількості кормів
достатньо для забезпечення нектаром і пилком до 2
980 бджолосімей.

Висновки та перспективи подальших
досліджень
1. На Поліссі Житомирщини протягом 2013 – 2017

рр. сіяли в середньому – 24,9 тис. га соняшнику, що
становило 38% від усіх площ засіяних цією культурою
в Житомирській області. 

2. Переважна більшість посівних площ соняш-
нику на Поліссі знаходилась в Черняхівському – 7,1,
Хорошівському – 3,5, Овруцькому – 3,4 та Народиць-
кому – 3,0  тис. га районах. 

3. Біологічний та фактичний медовий запас посі-
вів соняшнику на Поліссі Житомирщини становив
1132,7 і 566,35 тис. кг, з яких у радіоактивно забрудне-
них районах відповідно 714,8 і 357,5 тис. кг. Такий ме-
довий кормовий запас дає змогу утримувати на Поліссі
до 4720 бджолиних сімей, у тому числі – 2 979 сім'ї в
радіоактивно забруднених районах.

4. Розширення посівів медоносних угідь соняш-
нику створюють сприятливі умови для розвитку
бджільництва в Житомирському Поліссі та Україні в ці-
лому.

Подальші дослідження будуть спрямовані на визна-
ченні  стану медоносних угідь соняшнику та якісних по-
казників продуктів бджільництва вироблених в умовах
радіоактивного забруднення.
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Експерти вважають, що таке
нововведення може вплинути на ціни 
в супермаркетах, пише etcetera.media

Згідно з постановою Кабінету міністрів, з 25 жовтня
2018 року на митниці діє спрощена процедура контролю
за продуктами харчування. Ввезені в Україну продукти
харчування більше не перевірятимуть кілька інстанцій,
а перевірять тільки раз. Постанова безпосередньо від-
носиться до імпортних овочів і фруктів, риби, м’яса і
яєць, алкоголю і кави.

До впровадження системи «Єдиного вікна» кожен
продукт перевірявся декількома інстанціями. Наприк-
лад, соняшникова олія проходила екологічну, фітосані-
тарну і ветеринарно-санітарну перевірки. Отримання
всіх необхідних документів затягувалося на 1-2 тижні, що
неприйнятно для швидкопсувних продуктів. Щоб при-
скорити процес, постачальникам доводилося платити
хабарі митникам і співробітникам інспекцій.

Тепер для кожного продукту
буде одна профільна перевірка,
яка не повинна тривати довше 12
годин. Перевірка документації
буде проходити в електронній
формі. В ЄБА позитивно оцінили
рішення Кабміну, заявивши, що
швидкопсувні продукти, такі як
м’ясо, риба і молоко, повинні ре-
тельно перевіряти на кордоні. А
для перевірки алкоголю, кави і

рослинної олії досить лише звірки документації.
Експерти вважають, що за рахунок зниження витрат

постачальників на доставку товару українці можуть спо-
діватися на зниження цін на імпортні продукти харчу-
вання.

Крім того, поліпшення умов для бізнесу і скорочення
витрат на доставку може супроводжуватися погіршен-
ням якості товару, вважають експерти. За словами ди-
ректора Української Асоціації постачальників торго-
вельних мереж Олексія Дорошенка, українці ризикують
отримати менш якісну продукцію через низький конт-
роль якості.

"Вже були випадки, коли з тієї ж Польщі під виглядом
натурального сиру, що має всю відповідну документа-
цію, ввозився дешевий «сирний продукт». Він був з рос-
линної сировини і незрозумілого походження.

Контроль за якістю продукції повинен проводитись
не тільки на митниці, але і всередині країни. Цим зай-
мається Держпродспоживслужба. Як відомо, до 2020

року захист споживчих прав в
Україні повинні підтягнути до єв-
ропейського рівня. Це означає
більш ретельні перевірки супер-
маркетів, ресторанів і вироб-
ничих цехів", — наголошує Олек-
сій Дорошенко.

https://agroreview.com/
news/importni-produkty-v-
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