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Вступ. Останніми роками значно зріс попит на насіння 

гірчиці сарептської. Але забезпечення цього попиту не завжди 
відбувається в повній мірі. Пов'язано це, насамперед, зі значним 
коливанням урожайності культури під впливом як природних, так і 
антропогенних факторів. Як і всі ярі капустяні культури, гірчиця 
досить активно реагує на погодні умови в початковий період свого 
розвитку [1,2]. У більшості спостережень дія різних агрозаходів 
залежить від умов вирощування гірчиці і, в першу чергу, від 
погодних умов [3]. 

Одержувати відносно високий економічно доцільний рівень 
врожаю з необхідною рентабельністю можна лише за рахунок 
агроприйомів, які забезпечують одержання додаткового врожаю при 
менших витратах на цей агрозахід. 

В останні роки в Україні постійно ведуться дослідження з 
пошуку найбільш ефективних доз і строків застосування добрив на 
посівах гірчиці [4]. Проте ці дослідження мають суперечливі 
результати внаслідок проведення в різних природно - ґрунтових та 
кліматичних умовах, а також за різних підходів до умов досліджень. 

Матеріал і методи досліджень. Наші дослідження 
проводилися в 2007-2009 роках на дослідному полі Інституту 
землеробства південного регіону УААН на неполивних землях. 
Грунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглинковий. 
Вміст гумусу в орному шарі ґрунту ‐ 2,2 %, найменша вологоємність 
однометрового шару ґрунту становить 22,4 %, вологість в'янення - 
9,0 %. 

Закладання дослідів та проведення досліджень в них 
виконували відповідно до загальноприйнятих методик. Польові 
спостереження та аналіз снопових зразків проводили згідно з 
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методичними вказівками для держсортовипробування. Агротехніка в 
дослідах - загальноприйнята для південного Степу. Спосіб сівби - 
звичайний рядковий, з нормою висіву 2,5 млн. шт/га. Висівали 
гірчицю сарептську сорту Тавричанка. 

У роки проведення досліджень погодні умови значно 
відрізнялися. 2007 рік був дуже посушливим. Унаслідок відсутності 
істотних опадів за осінньо-зимовий період на час сівби гірчиці в 
метровому шарі ґрунту містилося лише 55,6 мм продуктивної вологи, 
з яких 54,3 % було зосереджено у верхньому півметровому шарі 
ґрунту. Через відсутність опадів за період вегетації вже на початку 
червня в метровому шарі ґрунту продуктивної вологи практично не 
залишилося. 

Погодні умови 2008 р. були сприятливими для росту і 
розвитку гірчиці. На час сівби в метровому шарі містилося                                
93,2 мм продуктивної вологи і за період вегетації випало                                
165,7 мм опадів. Це забезпечило впродовж практично всього 
вегетаційного періоду сприятливі умови вологозабезпечення посівів 
гірчиці. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. За дефіциту 
ґрунтової вологи в 2007 р. застосування рістрегулюючих препаратів 
ріверм, неофіт Дз та нива не вплинуло на насіннєву продуктивність 
гірчиці сарептської (табл.1). Також не вплинув на врожайність і 
строк обробітку рослин цими препаратами. Урожайність насіння в 
досліді складала 2,3-2,6 ц/га при обробітку рістрегулюючими 
препаратами у фазу стеблування і 2,3-2,5 ц/га - у фазу бутонізації. 

Маса однієї рослини також була невеликою і знаходилася в 
межах 3,10-3,40 г при обробітку рістрегулюючими препаратами у 
фазу стеблування і 3,20-3,35г - при обробітку у фазу бутонізації 
(табл.2). При цьому, слід відмітити деяке збільшення маси однієї 
рослини при застосуванні препарату нива на 4,7-9,7 %. 

Застосування препарату нива сприяло також збільшенню 
кількості стручків на одній рослині на 10,2-12,0 % порівняно з 
контролем. Дещо менша кількість стручків була утворена при 
обробленні рослин неофітом Дз, але їхня кількість все ж була на 7,1-
10,0 % більшою, ніж на контролі. Ріверм практично не вплинув на 
цей показник рослин. 

Добрі умови волого забезпечення гірчиці в 2008 р. сприяли 
формуванню високого врожаю насіння (див.табл.1). Фаза 
застосування рістрегулюючих препаратів на посівах гірчиці не 
вплинула на її врожайність, яка складала 10,0-10,2 ц/га. Проте дія 
самих препаратів відобразилася на врожайності насіння гірчиці. 
Оброблення посівів препаратами неофіт Дз та нива підвищило 
урожайність насіння на 1,5-2,7 ц/га. При цьому, застосування 
препаратів в більш ранній період (фазу стеблування) забезпечило  
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дещо кращу їхню дію. Оброблення посівів препаратом ріверм не 
вплинуло на врожайність насіння. 

Аналіз структурних елементів формування врожаю показав, 
що застосування препаратів неофіт Дз та нива збільшило масу однієї 
рослини на 9,1-14,8 % (табл.З). Оброблення посівів препаратом 
ріверм не вплинуло на формування біомаси рослини. 

Збільшення маси рослини при застосуванні препаратів 
неофіт Дз та нива сприяло утворенню більшої кількості стручків на 
ній на 7,5-15,4 %. Препарат ріверм практично не вплинув на кількість 
стручків. 

Утворення більшої кількості стручків на рослині при 
застосуванні препаратів неофіт Дз та нива забезпечило формування 
на 17,6-19,7 % більшої маси насіння на ній. При застосуванні 
препарату ріверм маса насіння з однієї рослини була близькою до 
контролю. 

Найбільша маса однієї рослини - 7,2-7,4 г - була при 
внесенні одноразово всієї дози азотних добрив N60 незалежно від 
його строку. Подрібнення цієї дози на два строки призвело до 
зменшення маси однієї рослини на 5,6-8,1 %. 

Зменшення дози азотних добрив удвічі до N30 призвело до 
формування меншої маси однієї рослини на 9,3-12,2 % порівняно з 
внесенням N60- Але все ж таки маса однієї рослини була на 25,0-    
30,8 % більшою порівняно з контролем. 

Маса однієї рослини і кількість на ній стручків не залежали 
від дози азотних добрив і строку їхнього внесення. Проте маса 
насіння з однієї рослини дещо відрізнялася. Так, внесення N30 під 
культивацію збільшувало масу насіння з однієї рослини на 12,0 % 
порівняно з контролем.  Перенесення цієї дози азоту у підживлення 
зменшувало її ефективність порівняно з внесенням по висіву. 
Збільшення дози азотних добрив до N60 призвело до збільшення 
маси насіння з однієї рослини на  11,5-16,0 % порівняно з контролем. 
Строк внесення не вплинув на цей процес. 

Як вже відмічалось, насіння гірчиці в 2007 р. сформувалося 
дрібне і плоске практично з однаковою масою 1000 насінин. 

Внесення N30 під передпосівну культивацію в 2008 р. 
сприяло формуванню на 27,9 % більшого врожаю насіння гірчиці 
порівняно з контролем. Підвищення дози азотних добрив на 30 кг до 
N60 ще підвищило врожайність насіння на 1,5 ц/га. 

Перенесення строку внесення азотних добрив в дозі N30 з 
передпосівного у підживлення через 20 днів після сходів 
забезпечило практично таку ж прибавку врожаю, що пов'язано з 
достатнім зволоженням верхнього шару ґрунту. 

Внесення всієї кількості азотних добрив в дозі N60 У 
підживлення дало практично таку ж прибавку врожаю насіння, як і  
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внесення під передпосівну культивацію. Подрібнення цієї дози 
добрив - 50 % під передпосівну культивацію і 50 % у підживлення 
дещо знизило врожайність насіння. 

Таким чином, враховуючи, що роки досліджень були дуже 
різні, певних висновків по них зробити важко. 
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