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Наведено дані трирічних досліджень продуктивності озимого 
ріпаку сорту Атлант залежно від застосування мінеральних 
добрив нормою P30N80 в один або два прийоми. Відображено 
взаємозв’язок показників густоти стояння, висоти, кількості гілок 
першого порядку та стручків із урожайністю озимого ріпаку. 
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Вступ. Ріпак входить до ряду провідних олійних культур (в 

2007 році в світі було засіяно 22-24 млн. га). Без сумніву це культура 
майбутнього, тому що ріпак - джерело рослинної олії, яка 
використовується на харчові та технічні цілі. Застосування 
біодизельного пального дозволяє частково скоротити використання 
обмежених запасів природної нафти та зменшити навантаження CО2 
в навколишньому середовищі [1]. Крім того, в сівозмінах, насичених 
зерновими культурами, після ріпаку ураженість рослин кореневими 
гнилями зменшується на 15-25% [2]. 

В Україні поки що виробництво біодизельного пального не 
набуло такого значення, як у Європі. Проте поступове наближення 
до цього питання призвело до зростання площі під посівами ріпаку – 
до 2 млн. гектар. В Криму за останні чотири роки цією культурою 
засівалося від 5,9 (2005р.) до 40,5 тис.га (2008 р.).  

Для збільшення виробництва озимого ріпаку в Криму 
необхідно удосконалити технологію його вирощування з 
урахуванням умов регіону. Серед ряду питань, які ставлять 
сільгоспвиробники перед кримськими вченими – система удобрення, 
яка була б адаптована до погодних умов і, при незначному 
збільшенні собівартості, дала б змогу отримати врожайність на рівні 
3,0 т/га.  

Вітчизняними та закордонними вченими вивчались питання 
внесення добрив для повного розкриття потенціалу культури [3,4]. 
Ми поставили перед собою задачу в умовах кризи та дефіциту 
добрив вивчити їхню ефективність в нормі P30N80 за разового та 
дробного їх внесення.  
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Матеріал та методи досліджень Експериментальні 
дослідження по вивченню ефективності застосування мінеральних 
добрив під озимий ріпак було виконано в однофакторному досліді 
упродовж 2006-2008 рр. на дослідному полі Кримського інституту 
агропромислового виробництва. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 
південний слабогумусний. Потужність гумусово-акумулятивного 
горизонту (Н) – 24-36 см, гумусового профілю – 57-70 см. 
Гранулометричний склад легкоглинистий крупнопилувато-
мулуватий. Вміст гумусу в орному шарі – 2,4-2,6 %, валового азоту – 
0,11-0,12 %, валового фосфору – 0,20%, валового калію – 1,96 %. 
Реакція ґрунтового розчину в поверхневому шарі слабо лужна (рН – 
7,7-7,9), з глибиною стає лужною (рН – 8,3-8,4). Ґрунтові води 
залягають з 20-30 м. 

Попередник – чистий пар. Основний обробіток ґрунту – 
відвальний, на глибину 20-22 см. Розмір ділянки – 168 м2 (28м×6м). 
Повторність – чотириразова. Розміщення ділянок – рендомізоване. 
Строк посіву 5 вересня. Сорт озимого ріпаку Атлант, селекції 
Інституту олійних культур. 

Передпосівну культивацію проводили агрегатом КПС-4, на 
глибину 3-4 см. у день посіву. Добрива вносили вручну під основну 
(фосфорні) та передпосівну (азотні) обробку згідно зі схемою: 1) без 
добрив; 2) внесення всієї норми P30N80 з осені; 3) P30N50 з осені + N30 
весною; 4) P30N30 з осені + N50 весною. Норма висіву складала 2,0 
млн. схожих насінин на 1 га. Посів проводили сівалкою СН-16, 
післяпосівне прикочування – катками 3ККШ-6А.  

Підрахунок густоти стояння рослин проводили на 
стаціонарних майданчиках 1м2, які відзначали кілками. Перший 
облік густоти стояння проводили після появи повних сходів: на цих 
же майданчиках робили другий (перед припиненням осінньої 
вегетації), третій (навесні після відновлення вегетації) та четвертий 
(перед збиранням) облік густоти стояння рослин. За результатами 
цих підрахунків визначали ступінь перезимівлі та виживання рослин 
протягом другої половини вегетаційного періоду. 

Для закладання досліду та визначення структури                           
урожаю використовували загальноприйняті методики [5, 6]. Дані 
результатів дослідження обробляли методом дисперсійного аналізу 
за Б.А. Доспєховим [5]. Для встановлення суттєвої різниці між 
варіантами визначали пофакторні значення НІР на 95% рівні 
значимості. 

Погодні умови зими 2006 року були несприятливими для 
озимого ріпаку. В кінці січня спостерігалась аномально холодна для 
Криму погода. Мінімальна температура повітря знижувалась до -
29,1°С. Сума середньодобових температур менше нуля за останню 
декаду січня склала -141°С, що більше звичайної на 108°С.  
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Агрометеорологічні умови в 2007 та 2008 роках були 
сприятливими для росту і розвитку рослин озимого ріпаку.  

Результати досліджень та їхнє обговорення. Проведені 
нами дослідження показали, що середня врожайність озимого ріпаку 
сорту Атлант за три роки була на рівні 4,8-5,7 т/га (табл.1.). 
Найвищий показник урожайності - 5,7 т/га нами було відмічено по 
варіанту із внесенням повної норми мінеральних добрив з осені 
(варіант 2). По варіанту 3 та 4 врожайність за три роки була 
отримана на тому ж рівні. На наш погляд, це пов’язано із 
особливостями погодних умов Кримського регіону. Щороку, взимку 
майже два місяці з трьох, рослини озимого ріпаку мають змогу 
вегетувати. Саме в цей період створюється дефіцит азотного 
живлення по варіантах із внесенням добрив за два прийоми. Тобто, 
при недостатньому живленні для недорозвинених з осені рослин 
ріпаку, весняні підкормки малоефективні.  

Таблиця 1 
Врожайність озимого ріпаку сорту Атлант, 

залежно від добрив, т/га 
(дані 2006-2008 рр.) 

Варіанти 
досліду 

Урожайність озимого ріпаку, т/га 
2006 2007 2008 Середня 

1 Без добрив 3,7 4,1 5,7 4,5 
2 P30N80 4,5 5,1 7,5 5,7 

3 P30N50+N30 4,2 4,8 6,2 5,1 
4 P30N30+N50 4,5 4,7 6,3 5,2 

НІР05 F<F05 0,5 F<F05 0,7 
 
В 2006 році показники врожайності по повторностях мали 

більші коливання, ніж різниця їх середніх між варіантами досліду. 
Тому фактичні показники критерію Фішера не перевищували 
теоретичних даних (F<F05). В 2007 році середня врожайність озимого 
ріпаку сорту Атлант була на рівні 4,7 т/га. По варіанту 1 (без добрив) 
була отримана істотно нижча врожайність, порівняно із всіма 
варіантами з внесенням добрив (4,1 т/га порівняно із 4,7-5,1т/га). 
Проте в цьому році нами не було виділено жодного варіанту на 
удобреному фоні, який би перевищував інші по врожайності. Тобто 
всі строки внесення мінеральних добрив, які вивчалися, забезпечили 
отримання врожаю озимого ріпаку на одному рівні - 4,7-5,1 т/га (що 
істотно перевищує варіант без внесення добрив на 0,6-1,0 т/га при 
НІР= 0,5 т/га). В 2008 році середня врожайність була на рівні 6,5 т/га. 
Всі строки внесення мінеральних добрив, які вивчалися, 
забезпечували отримання врожаю озимого ріпаку на одному рівні - 
6,2-7,5 т/га та були дещо більшими за варіант без добрив (5,8 т/га) на 
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0,4-1,7 т/га при F<F05. Це пояснюється теплими погодними умовами 
зимового періоду та високим ступенем перезимівлі рослин ріпаку по 
всіх варіантах досліду.  

Таким чином, в середньому за 2006-2008 роки найвищу 
врожайність озимого ріпаку сорту Атлант було отримано по варіанту 
із внесенням з осені повної дози азоту N80 (5,7т/га). 

Коливання показників густоти стояння рослин озимого 
ріпаку в середньому за три роки по варіантах досліду були 
незначними, тобто F фактичне не перевищувало F05 Фішера. В 
цілому по досліду встановлено, що при нормі висіву 2,0 млн. схожих 
насінин на 1 га було отримано сходи в кількості майже 1,0 млн. шт. 
на га, або 99 шт/1 м2 (табл. 2.). По закінченні осінньої вегетації «в 
зиму ввійшли» рослини ріпаку в кількості 81 штук на 1 м2. Але 
перезимувало лише 48,6% рослин. Тобто на момент поновлення 
весняної вегетації густота стеблистою в середньому була на рівні 
39,6 рослин на 1 м2.  

Залежно від погодних умов зимового періоду, кожного року 
ступінь перезимівлі рослин мав різні показники. Так, в 2006 році 
перезимувало лише 21-24% рослин озимого ріпаку. В 2007 році 
ступінь перезимівлі був на рівні 62,5% (по неудобреному фону) та 
88,1-92,6% (по інших варіантах досліду), при F<F05. При обліку в 
2008 році цей показник був на рівні 83,1% (по неудобреному фону) 
та 81,8-97,2% (по варіантах з внесенням добрив).  

Таблиця 2 
Густота стеблостою озимого ріпаку в залежності від 

добрив, шт/1 м2 

(дані, 2006-2008 рр.) 

Варіанти 
досліду 

Фази розвитку рослин 

Повні 
сходи 

Закінчення 
осінньої 
вегетації 

Поновлення 
вегетації на 

весні 

Ступінь 
перезимівлі, 

% 
1 Без добрив 92,7 80,5 34,9 43,3 
2 P30N80 101,4 86,3 44,6 51,7 
3 P30N50+N30 98,5 80,0 40,0 50,0 
4 P30N30+N50 104,2 79,0 39,0 49,4 

НІР05 F<F05 F<F05 F<F05 – 
 
В середньому за 2006-2008 роки нашими спостереженнями 

було відмічено тенденцію формування більш щільного стеблистою 
по варіанту із внесенням з осені повної дози азоту N80 майже по всіх 
фазах проведення обліку. 

Якщо врахувати те, що нормальною густотою стояння 
рослин навесні вважається 50-60 рослин/м2 [4], то в наших дослідах 
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основний урожай формувався за рахунок бокових гілок. Перед 
збиранням врожаю нами було проведено вимір висоти рослин 
озимого ріпаку та біометричний аналіз снопового матеріалу (табл.3). 
Висота рослин олійних культур має пряму залежність від умов їх 
росту та розвитку. 

З таблиці видно, що рослини озимого ріпаку були істотно 
нижчими по варіанту без добрив (162 см) порівняно із іншими 
варіантами досліду. Причому, коливання висоти від внесення добрив 
за один або за два прийоми не перевищували НІР05 досліду і були на 
рівні від 175 до 178 см.  

Показники кількості гілок першого порядку, кількості 
стручків з 1 рослини майже не змінювались залежно від доз та 
строків застосування мінеральних добрив, тобто при математичній 
обробці фактичні показники не перевищували теоретичних даних за 
критерієм Фішера (F<F05).  

 
Таблиця 3 

Основні показники біометричного аналізу озимого ріпаку сорту 
Атлант залежно від застосування добрив 

(дані, 2006-2008 рр.) 

Варіанти 
досліду 

Висота 
рослин, 
см 

Кількість 
гілок 1 
порядку 

Кількість стручків, 
шт. з 1 рослини 

центральна 
гілка 

бокова 
гілка 

всього 

1 Без добрив 162 7,9 49,8 155,2 205,0 
2 P30N80 175 7,5 46,6 121,0 167,5 
3 P30N50+N30 178 7,0 47,3 129,6 176,9 
4 P30N30+N50 177 7,3 47,5 137,7 185,2 
НІР05 8,3 F<F05 F<F05 F<F05 F<F05 

 
Слід зазначити, що по варіанту без добрив простежується 

тенденція отримання найменшого ступеня перезимівлі (табл.2.), 
проте найбільшої кількості гілок першого порядку (7,9) та стручків 
як на центральній, так і на бокових гілках (табл.3.). А тенденція 
формування найменшої кількості стручків на одну рослину відмічена 
нами по варіанту із внесенням з осені повної дози мінеральних 
добрив P30N80. 

Висновки. Найвищий показник урожайності озимого ріпаку 
сорту Атлант  за три роки досліджень було відмічено по варіанту із 
внесенням повної норми мінеральних добрив P30N80 з осені (5,7 т/га).  

При обліку густоти стояння рослин було відмічено 
тенденцію формування більш щільного стеблистою по варіанту із 
внесенням з осені повної норми мінеральних добрив P30N80. 

230



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 226‐231 

© С.В. Томашов 

 

Рослини озимого ріпаку були істотно нижчими по варіанту 
без добрив порівняно із іншими варіантами досліду (162 см 
порівняно із 175-178 см).  

Показники кількості гілок першого порядку, кількості 
стручків з 1 рослини істотно не змінювались залежно від доз та 
кількості прийомів застосування мінеральних добрив (F<F05).  

Проблема норм доз та строків внесення мінеральних добрив 
під озимий ріпак потребує подальшої наукової роботи в цьому 
напряму. Набуло необхідності детального вивчення питання 
збільшення та зменшення норми внесення добрив. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СРОКОВ ИХ ВНЕСЕНИЯ 
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ОЗИМОГО РАПСА СОРТА АТЛАНТ 

С.В. Томашов 

Приведены трехлетние данные изучения показателей продуктивности озимого 
рапса сорта Атлант, в зависимости от применения минеральных удобрений 
нормой P30N80 в один или два приёма. Отображена взаимосвязь показателей 
густоты стеблестоя, высоты, количества ветвей первого порядка и стручков на 
одном растении с урожайностью озимого рапса. 

 
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND DATE OF THEIR 

APPLICATION ON THE BASIC PRODUCTIVITY INDEXES OF WINTER 
RAPE ATLANT VARIETY 

S.V. Tomashov 

Three-year studies of productivity indexes of winter rape of Atlant variety are resulted, 
depending on application of mineral fertilizers with the norm of P30N80 in one or two 
prima. Interconnection of indexes of plant density, height, number of branches of the 
first order and pods per plant with the productivity of winter rape is represented. 
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