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Наведені результати досліджень з вивчення впливу строків 
сівби, ширини міжрядь та норм висіву, доз добрив, норми витрат 
десикантів на урожайність насіння та збір олії ярого ріпаку. 
Встановлені оптимальні параметри елементів технології 
вирощування ярого ріпаку, що забезпечують в умовах північно-
східного Лісостепу України отримання 25 ц/га насіння. 
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ріпак. 

 
Вступ. Останніми роками культура ріпаку набуває 

широкого розповсюдження в Україні. За кордоном, зокрема в 
Західній та Центральній Європі, ріпак займає одне з перших місць за 
площею вирощування [10]. Нині ріпак посідає третє місце в світі 
серед олійних культур, його валове виробництво доведене до 33-             
35 млн. тонн [1].  

З агроекологічного погляду зона Лісостепу має сприятливі 
умови для вирощування ярого ріпаку. Разом із традиційним регіоном 
ріпаківництва - Західною Україною - найбільш перспективними є 
Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська області, де останніми 
роками спостерігається стрімке зростання валових зборів насіння 
ріпаку [5, 6]. Проте у збільшенні виробництва та розвитку ринку 
ріпаку є ряд перешкод. Однією з них є застаріла технічна база 
сільськогосподарських підприємств. Внаслідок порушення 
технології вирощування, зокрема точності висіву, недостатнього 
внесення добрив, недотримання строків сівби та збирання, 
господарства втрачають майже 60% потенційного врожаю, що 
зумовлює підвищення собівартості виробництва однієї тонни 
насіння. Крім того, в більшості ріпакосійних господарств низький 
рівень агротехнічних заходів, через що вони мають валові збори 
лише за рахунок природної родючості ґрунту [4]. 

Матеріал і методи досліджень. Основна мета проведення 
досліджень – розроблення нових та удосконалення існуючих 
технологій вирощування ріпаку ярого на насіння або їхніх окремих 
елементів та впровадження їх у виробництво. 
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Дослідження проводилися в короткоротаційній польовій 
сівозміні Сумського інституту агропромислового виробництва 
УААН на чорноземі типовому малогумусному 
середньосуглинковому на лесі, орний шар якого характеризувався 
такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 
3,8%, рухомого фосфору (за Чириковим) – 10,8 мг/100 г ґрунту, 
обмінного калію – (за Чириковим) – 7,2 мг/100 г ґрунту, рНKCl – 6,5. 
Клімат місця проведення досліджень - помірно континентальний.  

Застосовувалася інтегрована система захисту з урахуванням 
порогів шкодочинності хрестоцвітих блішок, попелиці та ріпакового 
квіткоїду. 

Для дослідження були використані два безерукові сорти: 
Аїра (вітчизняної селекції) та Гайдн - німецької фірми «Лембке», які 
занесені до Реєстру сортів рослин з 2004 року. 

Вивчення впливу строків сівби на врожайність ярого ріпаку 
проводили в 2006–2008 рр. у двофакторному польовому досліді: 

Фактор А – сорти: 1. Аїра; 2. Гайдн. 
Фактор В – строки сівби: 1. В перші дні весняно-польових 

робіт (контроль); 2. Через 7 днів після першого строку; 3. Через 14 
днів після першого строку; 4. Через 21 днів після першого строку. 

Вивчення впливу ширини міжрядь та норми висіву на 
врожайність проводили в 2006–2008 рр. у трифакторному досліді:   

Фактор А – сорти: 1. Аїра; 2. Гайдн. 
Фактор В – ширина міжряддя: 1. 15 см (контроль); 2. 45 см. 
Фактор С – норма висіву: 1. 0,8 млн/га; 2. 1,0 млн/га; 3.               

1,2 млн/га (контроль).  
Вивчення впливу доз мінеральних добрив на врожайність 

ярого ріпаку проводили в 2006–2008 рр. у двофакторному польовому 
досліді: 

Фактор А – сорти: 1. Аїра; 2. Гайдн. 
Фактор В – рівень мінерального живлення: 1. Без добрив 

(контроль); 2. N60P60K60; 3. N60P60K120; 4. N120P60K120 (розрахункова 
доза). 

Вивчення впливу доз десикантів на врожайність ярого 
ріпаку проводили в 2006–2008 рр. у двофакторному польовому 
досліді: 

Фактор А – десиканти: 1. Реглон Супер; 2. Раундап. 
Фактор В – дози десикантів: 1. Без обробки (контроль); 2. З 

обробкою, норма 3 л/га; 3. З обробкою, норма 4 л/га; норма 5 л/га. 
Розміри облікових ділянок - 50 м2, повторюваність - 3-

разова. При проведенні досліджень агротехніка була 
загальноприйнятою для даної зони, окрім елементів, що вивчалися. 
На всіх варіантах по сходах здійснювалася ручна інспекція для 
забезпечення запланованої у досліді густоти стояння рослин. Для 
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визначення фактичного врожаю проводили збирання насіння за 
допомогою комбайна „Volvo” окремо з кожної ділянки на 
повтореннях досліду, з подальшим перерахунком на гектар. 
Математичну обробку результатів здійснювали методом дво- та 
трифакторного дисперсійного аналізу, використовуючи пакет 
статистичних програм "STATISTICA 7.0" [3].  

Результати досліджень та їхнє обговорення. Для 
характеристики метеорологічних умов років проведення досліджень 
визначали суму температур та кількість опадів за період вегетації,  
розраховували гідротермічний коефіцієнт Г. Т. Селянінова (ГТК). 
2006 рік можна охарактеризувати як вологий (ГТК=1,38), 2007 – 
посушливий (ГТК=0,80), а 2008 – нормальний за зволоженням 
(ГТК=1,11). Отже, метеорологічні умови періоду вегетації (квітень-
серпень) в роки проведення досліджень достатньо відрізнялись. Слід 
відмітити суттєвий вплив умов року на формування насіння ярого 
ріпаку. Так, дефіцит опадів (47,0 мм)  у березні-квітні 2007 року (за 
цей період у 2006 році випало 90,7 мм, у 2008 році – 95,3 мм), 
обумовив запізнення появи сходів та розтягнення періоду вегетації в 
цілому. Дощова погода 2007 року у фазу цвітіння негативно 
вплинула на запліднення квіток. Таким чином, несприятливі умови 
2007 року пояснюють різке зниження врожайності ярого ріпаку на 
всіх варіантах дослідів.  

Строки сівби визначають рівень забезпеченості рослин 
вологою та поживними речовинами. Правильно встановлений строк 
дає можливість сформувати високопродуктивні рослини ріпаку 
ярого. Біологія рослин ріпаку ярого дозволяє проводити сівбу в ранні 
строки. Існують думки, що його можна сіяти і в середні строки 
(після сівби ранніх ярих культур). Пізній висів ріпаку завжди 
призводить до зниження врожайності [7-8]. 

За результатами проведених досліджень встановлено 
різницю між рівнями врожайності сортів ріпаку ярого в залежності 
від строків сівби (рис.1). Найвищий рівень урожайності та збору                        
олії був встановлений при сівбі в ранній строк насінням сорту                         
Гайдн.  У середньому за роки досліджень ці показники                        
становили 22,7 ц/га та 8,9 ц/га відповідно. Пізній строк                             
призвів до істотного недобору врожаю насіння на 12,9 ц/га при                       
НІР05 строк – 1,6 ц/га. Сорт Аїра забезпечив формування                                
нижчого врожаю насіння в порівнянні із сортом Гайдн                                      
на всіх варіантах досліду. Відмічена аналогічна тенденція                                 
до суттєвого зменшення врожайності насіння по мірі                                
запізнення з сівбою. При сівбі в ранній строк урожайність                         
становила 19,6 ц/га. Пізній строк сівби забезпечив формування 
мінімальної врожайності насіння (8,5 ц/га) та олії (3,1 ц/га).                               
Таким чином, для двох сортів запізнення з сівбою на кожні                           
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7 днів обумовлювало суттєвий недобір врожаю в порівнянні із 
попереднім строком. На нашу думку, вирішальним фактором 
формування врожаю є зменшення запасів ґрунтової вологи по мірі 
запізнення із сівбою.  
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Рис. 1. Вплив строків сівби на урожайність та збір олії 

сортів ярого ріпаку, ц/га (середнє за 2006-2008 рр.). 
 
Дефіцит вологи та поживних речовин при загущенні посівів 

обумовлює зменшення продуктивності окремої особини.                             
Але збільшення кількості рослин на квадратному метрі                         
забезпечує підвищення збору насіння з одного гектара. Саме                                
в цьому і полягатиме відповідь щодо встановлення                                
оптимальної ширини міжрядь та норми висіву насіння, які 
забезпечать максимальний вихід кондиційного насіння з одиниці 
площі.  

За результатами досліджень встановлено, що рівень 
урожайності насіння ярого ріпаку за роки спостережень                        
варіював від 14,9 до 22,1 ц/га (рис. 2). Дещо вища врожайність                         
була на варіантах досліду при ширині міжрядь 15 см і нормі                             
висіву 1,0 млн/га в порівнянні з іншими варіантами досліду і склала 
у сорту Аїра 19,6 ц/га, а у сорту Гайдн – 22,1 ц/га. Відповідно                        
збір олії на цих варіантах був також найбільшим і становив у                         
сорту Аїра 7,5 ц/га, а у сорту Гайдн – 8,6 ц/га. Поряд з                                  
цим, проведений дисперсійний аналіз не встановив суттєвої                              
різниці між рівнями як урожайності (НІР05 ширина міжрядь – 1,9 ц/га),                           
так і збору олії (НІР05 ширина міжрядь – 0,7 ц/га) по  змінах ширини 
міжрядь, що вивчалися. 
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Рис. 2. Вплив ширини міжрядь та норм висіву на 

урожайність сортів ярого ріпаку, ц/га (середнє за 2006-2008 рр.). 
 
Відсутність чіткого впливу зміни норми висіву та ширини 

міжрядь на урожайність насіння можна пояснити особливостями 
росту ярого ріпаку, здатністю рослин до більш інтенсивного 
галуження  при збільшенні площі живлення.  

Добрива є ефективним засобом підвищення врожаїв 
сільськогосподарських культур, одним із найбільш активних і 
швидкодіючих факторів зміни зовнішнього середовища,                                 
що впливають на ріст та розвиток рослин, а також факторів                                  
прямої дії безпосередньо на рослини, тобто збільшення                               
їхньої продуктивності. Ефективність мінеральних добрив у                         
різних агрокліматичних зонах проявляється неоднаково, що                
посилює зацікавленість у розкритті механізму їхньої дії на 
продуктивні показники рослин сучасних сортів в умовах 
конкретного регіону, області. Особливо корисними отримані 
результати можуть бути при вирощуванні сучасних сортів ярого 
ріпаку інтенсивного типу [2]. 

За роки досліджень намітилась тенденція до підвищення 
рівня врожайності та збору олії при збільшенні доз мінеральних 
добрив по кожному сорту, що вивчався (рис. 3). Так, максимальний 
врожай насіння та збір олії як для сорту Аїра (20,9 та 8,1 ц/га), так і 
сорту Гайдн (22,0 та 8,5 ц/га) був зібраний при внесенні 
розрахункової дози мінеральних добрив N120P60K120. На 
контрольному варіанті було встановлено недобір 7,4 ц/га для сорту 
Аїра, 7,0 ц/га для сорту Гайдн. Проведений дисперсійний аналіз 
свідчить про істотність впливу внесення мінеральних добрив на 
врожайність НІР05 доза добрив =1,9 та збір олії НІР05 доза добрив =0,8 ц/га.  
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Рис. 3. Вплив доз добрив на урожайність та збір олії 

сортів ярого ріпаку, ц/га (середнє за 2006-2008 рр.). 

Для прискорення достигання насіння ярого ріпаку та його 
підсушування, крім різних схем збирання, у виробничій практиці 
часто використовують десиканти, особливо коли це стосується 
пізньостиглих сортів і гібридів. Дія десикантів полягає в тому, що 
рослини ріпаку в період біологічної стиглості обробляють розчинами 
реглону, раундапу, інших препаратів, які не впливають на зміну 
хімічного складу насіння. Десиканти блокують надходження води до 
вегетативних та репродуктивних частин рослин, і тим самим 
спричиняють їхнє зневожування [9]. 

Інтенсивність підсихання рослин та насіння при десикації 
залежала від погодних умов у період дозрівання. У роки з 
достатньою кількістю опадів, таким виявився 2006 рік (ГТК=1,38), 
десиканти істотно скорочували тривалість достигання насіння: так 
реглон супер - на 7-11 днів, а раундап - на 4-6 днів. В свою чергу, у 
сухому 2007 році (ГТК=0,8) скорочення фази достигання було на 
рівні 4-5 днів при обробці реглоном супер та на 2-3 днів при обробці 
раундапом. Відмічена й загальна закономірність до скорочення 
періоду достигання при застосуванні десикантів. Істотна дія 
відмічена при обробці рослин реглоном супер з нормою 4 л/га. 
раундап діяв м’якше. 

Обробка десикантами вплинула на урожайність насіння і 
збір олії ярого ріпаку (рис. 4). Так, суттєво вищий урожай за роки 
досліджень (НІР05 норма витрати=0,8 та 0,4 ц/га відповідно) був 
отриманий при застосуванні реглону супер з нормою 4 л/га –                 
19,0 ц/га, в порівнянні з контролем  - 17,4 ц/га. Незначне підвищення 
врожайності (0,2-0,5 ц/га) було відмічено при застосуванні обох 
препаратів в нормі 3 л/га. Десикація з нормою 5 л/га призвела до 
надмірного підсушування стручків, що спричиняло осипання 
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насіння, наслідком чого став недобір урожаю (при обробці реглоном 
супер – 0,1 та раундапом – 0,2 ц/га). 
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Рис. 4. Вплив норми внесення десикантів на урожайність 

ярого ріпаку, ц/га (середнє за 2006-2008 рр.) 
 
Висновки. Дослідженнями встановлено, що для умов 

північно-східного Лісостепу України удосконалена технологія 
вирощування інтенсивних сортів ярого ріпаку на насіння повинна 
передбачати: 

• максимально ранній строк (при настанні стиглості ґрунту); 
• густоту стояння рослин 100 шт/м2 при ширині                     

міжрядь 15 см; 
• удобрення елементами мінерального живлення (N30Р30К90 

під основний обробіток ґрунту, N30Р30К30 під передпосівний 
обробіток ґрунту та підживлення у фази 4-6 листочків та бутонізації 
по N30 кг д. р.) 

• застосування десиканту реглон супер в нормі 4 л/га у 
вологі роки. 
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РОЛЬ АГРОПРИЁМОВ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОВОГО 

РАПСА 
Н.Г. Собко, А.Г. Полежай, А.В. Мельник 

Приведены результаты исследований по изучению  влияния сроков сева, ширины 
междурядий и норм высева, доз удобрений, норм расходов десикантов на 
урожайность семян и сбор масла ярового рапса. Установлены оптимальные 
параметры элементов технологии выращивания ярового рапса, которые 
обеспечивают в условиях северо-восточной Лесостепи Украины получение 25 ц/га 
семян. 
 

ROLE OF AGROMETHODS IN TECHNOLOGY OF SPRING RAPE 
GROWING  

N.G. Sobko, A.G. Polezhay, A.V. Melnik 

The investigation results on influence of sowing terms, space between rows and sowing 
rates, fertilizer doses, expense norms of desiccates on yield of seeds and oil in spring 
rape were presented. The optimal parameters of the elements of spring rape growing 
technology were determined. These parameters ensure the seed yield of 2,5 t/ha under 
conditions   of North-Eastern Steppe region. 
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