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У статті наведені результати трирічних досліджень по вивченню 
впливу строків сівби за різних норм висіву насіння на 
продуктивність гірчиці білої сорту Талісман в умовах південного 
Степу України.  
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Вступ. Формування високопродуктивного посіву гірчиці 

білої вимагає більшого, порівняно з іншими культурами, 
регулювання чисельних факторів, які визначають накопичення 
вегетативної маси та високий біологічний і особливо господарський 
урожай. Це все викликано тим, що протягом вегетації проходить ріст 
і диференціація вегетативних органів, а також процеси, які 
обумовлюють поряд з кількістю вегетативної маси і сухої речовини, 
їх розподіл і накопичення в органах, що мають найбільш 
господарське значення. Від вибору строків сівби значною мірою 
залежить ріст і розвиток рослин, їх стійкість до несприятливих умов 
середовища, шкідників та хвороб, величина та якість урожаю. Рання 
сівба дає можливість ефективно використовувати зимові запаси 
вологи в ґрунті, подовжити вегетаційний період. Надзвичайно 
важливим є те, що рання сівба затримує перехід у генеративну фазу 
розвитку, що позитивно впливає на урожайність рослин довгого 
світлового дня. При запізненні з сівбою рослини формують 
недостатньо розвинену кореневу систему, неефективно 
використовують вологу, формування репродуктивних органів 
припадає на несприятливі погодні умови.  

Матеріал та методи досліджень. Експериментальна 
робота по встановленню оптимального способу сівби при різній 
нормі висіву насіння гірчиці білої сорту Талісман, селекції Інституту 
олійних культур УААН, проводилась протягом 2004-2006 рр. на 
дослідних полях наукової сівозміни Інституту олійних культур, 
вирівняних за родючістю. 

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний 
иалопотужний важкосуглинковий з вмістом гумусу в орному шарі 
ґрунту 3,5%. рН ґрунтового розчину – 6,5-7,0. 
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Згідно з агротехнічними вимогами, гірчицю білу 
розміщували в польовій сівозміні після озимини. Основний 
обробіток ґрунту – оранка на глибину 20-22 см. Передпосівний 
обробіток проводили на глибину загортання насіння. Комплекс 
агрозаходів також включав до- та післяпосівне коткування, що 
забезпечувало отримання повноцінних та дружніх сходів. 

Закладення досліду та проведення досліджень виконували у 
відповідності до загальноприйнятих методик польових дослідів у 
рослинництві та землеробстві. 

В двохфакторному польовому досліді вивчалася залежність 
урожайності і якості насіння від строків сівби та норм висіву 
насіння. Схема досліду містила наступні фактори, що вивчалися: 

Фактор А – строк сівби: 
1. Третя декада березня, за температури ґрунту 2-4°С; 
2. Перша декада квітня, за температури ґрунту 4-6°С; 
3. Друга декада квітня, за температури ґрунту 6-8°С; 
4. Третя декада квітня, за температури ґрунту 8-10°С; 
Фактор В - норма висіву (млн.шт. схожих насінин на 1 га): 
1. 1,0; 
2. 1,5; 
3. 2,0. 
Сівбу проводили сівалкою СН-16. Розміщення ділянок в 

досліді – рендомізоване, повторність - трикратна. Догляд за посівами 
складався з обробітків страховим гербіцидом та інсектицидом з 
урахуванням порогу шкодочинності. 

Олійність насіння визначали в лабораторії біохімії. 
Математична обробка даних проводилась за методикою 
дисперсійного аналізу в програмі MSTAT[1]. 

Погодні умови 2004 року відрізнялись від 
середньобагаторічних. За вегетаційний період гірчиці 
середньодобова температура повітря квітня, травня та червня                        
була нижчою на 2,6; 3,8; 0,9˚С відповідно, а в липні місяці                           
вона перевищувала на 1,3˚С, в подальшому знаходилась на                           
рівні середньобагаторічної. При цьому спостерігалась                      
абсолютна відсутність опадів у квітні місяці, в подальшому                         
цей показник суттєво перевищував середньобагаторічні дані:                         
у травні - на 56 мм, у червні - на 39 мм, у липні - на 12 мм, та у 
серпні - на 54 мм. 

Погодні умови 2005 року також відрізнялись від 
середньобагаторічних показників. Середньодобова температура 
повітря квітня і червня була нижчою, ніж середньобагаторічні дані 
на 1,2 і 0,1˚С відповідно. При тому, що середньодобові температури 
травня, липня і серпня суттєво перевищували середньобагаторічні 
показники на 3,2; 2,9 та 5,5˚С відповідно. 
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Кількість опадів в період вегетації гірчиці білої в 2005 році 
була значно меншою, ніж середньобагаторічні дані. Так, тільки у 
червні кількість опадів була на 42,0 мм більше за 
середньобагаторічні показники, а в квітні, травні, липні та серпні 
опадів було менше відповідно на 24,0 мм, 37,0 мм, 44,0 мм і 29,0 мм . 

Температурні дані вегетаційного періоду у 2006 р. також 
відрізнялись від середньобагаторічних. Середньодобова температура 
повітря квітня, травня, серпня була вищою, ніж середньобагаторічна 
на 1,5, 0,4, 3,7 0С відповідно. У червні та липні місяці вона була 
нижчою від  середньобагаторічних на 0,8 і 0,4 0С. 

При цьому за кількістю опадів вегетаційний період значно 
відрізнявся від середньобагаторічних. Менша кількість їх випала у 
квітні, травні та липні. Кількість опадів у червні та серпні 
перевищувала середньобагаторічні показники. 

Таким чином, погодні умови, що склалися в роки 
досліджень, значно впливали на рівень продуктивності культури. У 
цілому найсприятливішим виявився 2004 рік, про що свідчать 
показники рівня врожайності гірчиці білої, а менш сприятливими – 
2005 та 2006 рік. 

Уперше в умовах півдня Степу України були проведені 
дослідження з виявлення резервів продуктивності і встановлення 
оптимальних норм висіву за різних строків сівби гірчиці білої сорту 
Талісман. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Проведені 
нами дослідження і одержані при цьому результати свідчать про те, 
що густота стояння рослин гірчиці білої і особливо характер її зміни 
протягом вегетаційного періоду в більшій мірі залежали від строків 
сівби та норми висіву насіння (табл. 1). 

Зокрема показник густоти стояння рослин на момент повних 
сходів в середньому за три роки досліджень знаходився при 
першому строкові сівби на рівні 0,98 млн.шт/га при нормі висіву 1,0 
млн.шт/га, при нормі висіву 1,5 млн.шт/га - на рівні 1,32 млн.шт/га та 
1,96 млн.шт/га - при нормі висіву 2,0 млн.шт/га. При другому 
строкові сівби густота стояння рослин дещо збільшувалась і 
знаходилась на рівні 0,99, 1,49, та 1,99 млн.шт/га при нормі висіву 
1,0, 1,5 2,0 млн.шт/га відповідно. При третьому та четвертому 
строках сівби спостерігалось зниження густоти стояння рослин 
відповідно до 0,95-0,90 млн.шт/га при нормі висіву 1,0 млн.шт/га, 
до1,41-1,36 млн.шт/га при нормі висіву 1,5 млн.шт/га та1,90-1,98 
млн.шт/га при нормі висіву 2,0 млн.шт/га. В подальшому умови 
вегетації в певній мірі вплинули на густоту стояння рослин гірчиці 
білої і обумовили відповідне її зниження. 

На час збирання культури кількість рослин на 1 га складала 
в середньому за першого строку сівби при нормі висіву 1,0, 1,5 та             
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2,0 млн.шт/га - 0,73, 0,95 1,40 млн.шт, при другому строкові сівби за 
відповідної норми висіву – 0,81, 1,03, 1,35 млн.шт, при третьому 
строкові сівби спостерігалось зниження показника густоти стояння 
рослин до 0,73, 0,96 та 1,27 млн.шт. За четвертого строку сівби, 
порівняно з третім, спостерігалось підвищення даного показника при 
нормі висіву 1,0 млн.шт/га на 4,1 %. При нормі висіву 1,5 млн.шт/га 
густота стояння рослин на момент збирання врожаю була майже на 
одному рівні з третім строком сівби, а при 2,0 – знову спостерігалось 
підвищення до 1,37 млн.шт/га. 

Таблиця 1 
Вплив строків сівби та норм висіву насіння на формування 

густоти посівів гірчиці білої 
(середнє за 2004-2006 рр.) 

Строк посіву 
Норма висіву, 
млн. шт./га 

Густота стояння 
рослин, млн.шт/га Коефіцієнт 

виживання 
рослин на період 

сходів 
перед 
збиранням 

І 
25.03 

1,0 0,98 0,73 0,74 
1,5 1,32 0,95 0,72 
2,0 1,96 1,40 0,71 

ІІ 
5.04 

1,0 0,99 0,81 0,82 
1,5 1,49 1,03 0,69 
2,0 1,99 1,35 0,67 

ІІІ 
15.04 

1,0 0,95 0,73 0,77 
1,5 1,41 0,96 0,68 
2,0 1,90 1,27 0,67 

ІV 
25.04 

1,0 0,90 0,76 0,84 
1,5 1,36 0,95 0,70 
2,0 1,98 1,37 0,69 

 
При вирощуванні гірчиці білої за різних строків сівби та 

норм висіву насіння встановлена тенденція зменшення коефіцієнту 
виживання рослин зі збільшенням норми висіву по всіх варіантах 
строків сівби.  

Значення коефіцієнту виживання рослин при першому 
строкові сівби знаходилось в межах 0,71-0,74, при другому строкові 
сівби спостерігається підвищення коефіцієнту виживання рослин до 
0,82 при нормі висіву 1,0 млн. схожих насінин на один гектар. Зі 
збільшенням норми висіву до 1,5-2,0 млн.шт/га відбувається 
зниження коефіцієнту до значень 0,69-0,67. При третьому                    
строкові сівби спостерігається подальше зниження показника. 
Найменше значення – 0,67 відмічено при нормі висіву                           
2,0 млн. схожих насінин на один гектар. Четвертий строк сівби,                       
25 квітня, обумовив підвищення коефіцієнту виживання рослин                     
до 0,84 при нормі висіву 1,0 млн.шт/га, до 0,70 при - 1,5 та                                
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до 0,69 - при 2,0 млн. схожих насінин на один гектар. Такі                     
показники коефіцієнту виживання рослин пояснюються тим, що при 
сівбі у більш пізні строки зі зменшенням норми висіву створюються 
більш сприятливіші умови для росту, розвитку рослин завдяки 
підвищенню середньодобової температури до оптимальної на 
момент сходів та випаданню опадів в критичні для культури періоди. 

Урожайність – це інтегруючий показник, який в значній мірі 
залежить від погодних умов, що складаються за період вегетації, 
строків сівби, норм висіву насіння та інших факторів зовнішнього 
середовища.  

Як зазначають у своїх дослідженнях автори [2], густота 
стояння рослин капустяних культур впливає на інтенсивність, 
тривалість і напрямок ростових процесів, продуктивність та якісні 
показники насіння.  

За роки досліджень найвища урожайність гірчиці білої по 
всіх строках сівби спостерігалась у 2004 році, найменшою – у 2006 
році (табл.2). 

Таблиця 2 
Врожайність насіння гірчиці білої, т/га 

Строк посіву 
(А) 

Норма висіву, 
млн.шт./га 

(В) 

Рік 
Середнє 

2004 2005 2006 

І 
1,0 1,51 1,43 1,24 1,39 
1,5 1,75 1,65 1,37 1,59 
2,0 1,98 1,78 1,56 1,77 

ІІ 
1,0 1,32 1,55 1,15 1,34 
1,5 1,69 1,73 1,31 1,58 
2,0 1,89 1,86 1,50 1,75 

ІІІ 
1,0 1,22 1,51 1,07 1,27 
1,5 1,62 1,69 1,27 1,53 
2,0 1,44 1,67 1,31 1,47 

ІV 
1,0 1,64 1,40 0,88 1,31 
1,5 1,53 1,43 0,95 1,30 
2,0 1,46 1,31 0,93 1,23 

НІР095А 0,06 0,08 0,02 0,11 
В 0,05 0,07 0,02 0,09 

 
За три роки досліджень гірчиця біла при однаковій нормі 

висіву насіння, але різних строках сівби мала досить різні показники 
продуктивності. Так, за першого строку сівби (при температурі 
ґрунту 2-4 ºС) з нормою висіву 2,0 млн.шт/га в середньому за три 
роки досліджень урожайність гірчиці білої становила 1,77 т/га. 
Зменшення норми висіву до 1,5-1,0 млн.шт/га призводило до 
зниження урожайності до 1,59-1,39 т/га відповідно. 
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Продуктивність посівів гірчиці при другому строкові сівби 
(при температурі ґрунту 4-6°С) знаходилась майже на одному рівні з 
посівами першого строку - у третю декаду березня. 

За третього та четвертого строків сівби тенденція зниження 
продуктивності гірчиці білої під впливом строків сівби та норм 
висіву насіння зберігалась. Максимальна урожайність при третьому 
строкові сівби спостерігалась при нормі висіву 1,5 млн.шт/га і 
становила 1,53 т/га а при четвертому – при нормі висіву                              
1,0 млн.шт/га – 1,31 т/га. 

При визначенні впливу строків сівби та норм висіву насіння 
на урожайність виявлено, що при зменшенні густоти стояння               
рослин із більш пізнім посівом спочатку вона дещо знижується,                         
а потім зростає. Як зазначає у своїх дослідженнях Зерфус В.М. [5],                   
зі збільшенням густоти стояння рослин, починаючи від                              
1,64 млн. шт/га, спостерігається лише ріст врожайності при більш 
ранньому посіві. 

За 2004-2006 роки при першому та другому строках сівби (за 
температури ґрунту 2-4 та 4-6°С) було отримано найвищу 
урожайність гірчиці білої. Показник урожайності при цих строках 
знаходився в межах 1,75-1,77 т/га. При сівбі у третій та четвертий 
строк (за температури ґрунту 6-8 та 8-10°С відповідно ), урожайність 
достовірно знижувалась (рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність урожайності гірчиці білої від строків 

сівби та норм висіву насіння (2004-2006 рр.)  

При сівбі у ранні строки спостерігається підвищення 
урожайності зі збільшенням густоти стояння рослин, а для більш 
пізніх строків сівби характерне зниження врожайності під впливом 
збільшення густоти стояння рослин. Зниження урожайності у більш 

243



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 238‐247 

© А.В. Чехов, Н.П. Жернова 

 

пізні строки сівби можна пояснити скороченням усіх етапів 
органогенезу та зменшенням густоти стояння рослин відносно норми 
висіву, що суттєво впливає на показник врожайності рослин. Під 
оптимальною густотою, при кожному строкові сівби, розуміють таку 
кількість рослин, яка дає повне змикання стебел та листків і дозволяє 
з найбільшою ефективністю використати площу живлення для 
ефективної роботи кореневої системи, а освітлену поверхню листків 
- для забезпечення найвищої ефективності фотосинтезу. Загущеність 
посівів на більш пізніх строках сівби призводить до формування 
ослаблених рослин, що помітно знижує їх продуктивність. Зростає 
конкуренція за елементи живлення, вологу, світло, значна кількість 
рослин гине, погіршується якість продукції. 

Нами встановлено, що урожайність гірчиці білої в умовах 
південного Степу України безпосередньо залежить як від строків 
сівби, так і від норм висіву насіння. 

Гірчиця біла серед олійних культур родини капустяних 
займає одне з чільних місць за вмістом олії в насінні та її якісними 
характеристиками [3]. Але показник олійності насіння не є сталою 
величиною. Він залежить від умов вирощування і ґрунтово-
кліматичних умов зони. 

Як показали наші дослідження, зі збільшенням густоти 
стояння рослин олійність в усіх випадках знижується. При першому 
та другому строках сівби зниження олійності насіння зі збільшенням 
густоти стояння рослин більш інтенсивно виражено (рис.4.3). При 
сівбі у третій та четвертий строки відмічається тенденція до 
максимального вмісту олії в насінні за норми висіву 1,5 млн.шт/га. 
При збільшенні чи зменшенні норми висіву спостерігається 
зниження вмісту олії в насінні. 

Отримані дані дозволяють зазначити, що процеси росту, 
розвитку і продуктивності гірчиці білої відображують спадкові 
особливості і всю сукупність процесів взаємодії рослинного 
організму із факторами навколишнього середовища. 

Привертає увагу той факт, що в умовах 2006 року вміст олії 
у насінні гірчиці був нижчим, ніж в 2004 і 2005 рр. Посушливі                   
умови 2006 р. протягом вегетації і, особливо в період формування і 
наливу насіння, негативно вплинули на накопичення олії, і внаслідок 
різної тривалості вегетаційного періоду при різних строках сівби                      
цей вплив проявлявся по-різному. Найбільш сприятливими                         
вони виявились при сівбі у перший строк: рослини в середині                  
першої декади серпня були у фазі повної стиглості, тоді як при сівбі 
у більш пізні строки фаза повної стиглості зміщувалась до другої 
декади серпня.  

Отримані результати підтверджуються  у роботах [4, 5], де 
зазначається, що ранній строк сівби дає змогу інтенсивніше 
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накопичувати рослинами органічні речовини, в тому числі і олію, за 
рахунок  кращого забезпечення їх вологою. Кузнєцова Р.Я. [6] також 
відзначала, що процес накопичення олії знаходиться в тісній 
залежності від строків сівби.  
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Рис. 2. Олійність насіння гірчиці білої в залежності від 

строків сівби та норм висіву (2004-2006 рр.)  
 
В залежності від олійності насіння та рівня одержаного 

врожаю, збір олії з одного гектара зазнавав суттєвих коливань                  
(табл. 3).  

Максимальний збір олії в середньому за три роки 
досліджень забезпечила сівба у перший та другий строки за норми 
висіву 2,0 млн.шт/га – 463-464 кг/га. Зрідження посівів призводило 
до зменшення збору олії з 1 га. Цей показник більшою мірою 
залежав від рівня одержаних врожаїв насіння, ніж від його олійності. 

Збір олії при третьому та четвертому строках сівби 
знижувався до значення 380 та 304 кг/га за норми висіву                          
1,5 млн.шт/га. Як загущення, так і зрідження посівів відносно 
оптимального для цих строків сівби рівня призводило до зменшення 
збору олії з 1 га. 

Таким чином, олійність насіння гірчиці білої та вихід олії з 
одного гектара посіву залежить як від строків сівби, так і від норм 
висіву насіння. За максимально раннього строку сівби (при 
температурі ґрунту 2-4°С) та норми висіву насіння 1,0 млн.шт/га 
олійність насіння є найвищою і становить за три роки досліджень 
31,8%. За пізньовесняного строку сівби (при температурі ґрунту 8-
10°С) олійність насіння зменшується до значення 27,0%. Найвищий 
вихід олії з одного гектару посіву - 463 кг/га було отримано у 
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варіанту, кращого за показником врожайності, при першому строкові 
сівби та нормі висіву 2,0 млн.шт/га. При четвертому строкові сівби 
вихід олії з одного гектара посіву знижується до значень 304 кг/га. 

 
Таблиця 3 

Вплив строків сівби та норм висіву насіння на якісні показники 
гірчиці білої 

(середнє за 2004-2006 рр.) 
Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн.шт/га 

Олійність, 
% 

Вихід олії, 
кг/га 

І 
1,0 31,8 383 
1,5 31,1 428 
2,0 30,3 463 

ІІ 
1,0 31,2 359 
1,5 30,8 421 
2,0 30,6 464 

ІІІ 
1,0 28,8 313 
1,5 28,9 380 
2,0 27,6 348 

ІV 
1,0 26,4 290 
1,5 27,0 304 
2,0 25,6 272 

 
Висновки. В умовах південного Степу України строки сівби 

та норми висіву насіння суттєво впливали на продуктивність гірчиці 
білої сорту Талісман. 

Найбільша урожайність (1,77 т/га) та вихід олії з одного 
гектару посіву (527,2 кг) отримана при першому строкові сівби за 
температури ґрунту 2-4°С з нормою висіву 2 млн. шт/га. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ В 

УСЛОВИЯХ ЮГА СТЕПИ УКРАИНЫ 
А.В. Чехов, Н.П. Жерновая 

В статье приведены результаты трехлетних исследований по изучению влияния 
сроков сева и норм высева на продуктивность горчицы белой сорта Талисман в 
условиях юга Степи Украины. 
 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF WHITE MUSTARD GROWING IN THE 
SOUTH STEPPE ZONE OF UKRAINE 

A.V. Chehov, N.P. Zhernova 
The article summarized results of three-year studies on influence of sowing date and 
seeding rate on productivity of white mustard Talisman variety in the South steppe 
region of  Ukraine. 
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