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Викладено результати досліджень ефективного використання мінеральних 
добрив при вирощуванні сортів ярого ріпаку в умовах південного Степу 
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Вступ. Ріпак – цінна високоприбуткова культура, вирощування якої 

дозволяє вирішити цілий спектр різноманітних питань і проблем як сільського 

господарства, так і народного господарства в цілому. Серед технологічних 

прийомів, спрямованих на підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку, 

провідне місце належить мінеральним добривам. За даними вітчизняних і 

зарубіжних вчених, застосування мінеральних добрив забезпечує приріст 

врожаю на 30-50 % [1, 2, 3, 4]. 

Змінюючи режим мінерального живлення при вирощуванні ярого 

ріпаку, можна оптимізувати основні показники структурних елементів до таких 

значень, які дають змогу наблизитися до одержання максимальної 

продуктивності рослин. Адже показники структури врожаю є досить мінливими і 

залежать від конкретних умов, які формують кількісне вираження кожного з них. 

В умовах південного Степу України питання сортової агротехніки вирощування 

ярого ріпаку на богарі вивчено недостатньо, що і визначає актуальність наших 

досліджень. З метою обґрунтування показників врожайності, які були одержані 

за умов, створених варіантами нашого досліду, нами було проаналізовано 

структуру врожаю ярого ріпаку. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили на землях 

Миколаївського інституту АПВ УААН у 2006, 2008, 2009 рр. За кількістю опадів 

роки можна віднести до трьох типів: близький до кліматичної норми (2008 р.) та 

середньопосушливі – 2006 та 2009 рр.  

В схему досліду були включені сорти ярого ріпаку: Марія, Отаман, Аіра 

та Обрій. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем південний малогумусний пилувато-

важкосуглинковий, що характеризується високим вмістом калію, підвищеним – 

фосфору, середнім – азотом. Площа облікової ділянки – 25 м
2
, повторність - 

триразова. Із мінеральних добрив використовували аміачну селітру, суперфосфат 

простий та амофос, які вносили під передпосівну культивацію у різних дозах і 

співвідношеннях: N45, P45, N45P45, N90P45, N45P90 та N90P90.  
Агротехніка в досліді була загальноприйнятою для південного Степу 

України, а саме: після збирання попередника (озимий ячмінь) проводилося 

лущення стерні дисковою бороною, потім відвальна оранка. Весною провели 

боронування зябу, передпосівну культивацію проводили на глибину 4-6 см з 
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наступним прикочуванням ґрунту котками ЗКВГ-1,4, а після посіву – КЗК-10. 

Сівбу проводили малогабаритною сівалкою СН-16, відрегульовану на норму 

висіву згідно зі схемою досліду, рядковим способом (15 см) за настання фізичної 

стиглості ґрунту. Збирання проводилося самохідним комбайном «Сампо-130».  

Структуру врожаю визначали за методом відбору пробних снопів, з двох 

несуміжних повторень; визначення врожайності основної продукції проводили 

поділяночно, методом суцільного обліку - прямим комбайнуванням. 

Математичну обробку результатів польового досліду виконували 

методом дисперсійного та кореляційного аналізів [5, 6] із використанням 

відповідних комп’ютерних програм. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Потенційна здатність 

рослин родини хрестоцвітих формувати бутони, квітки і стручки дуже                      

висока, але її реалізація суттєво залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх 

факторів. Тому кількість стручків на одній рослині змінюється в дуже                   

великих межах. Результати наших досліджень показали, що внесення 

мінеральних добрив позитивно впливало на формування кількості стручків на 

рослині (табл.).  

Так, з поліпшенням мінерального живлення спостерігалось збільшення 

кількості стручків на рослинах ріпаку – у середньому по сортах цей показник 

змінювався від 24,7 шт. до 30,5 штук на  рослину. Найбільшу кількість стручків 

на рослині було отримано у варіанті з внесенням N90P90, вона становила: по сорту 

Марія – 32,0, Отаман – 31,4, Аіра – 30,5, Обрій – 28,3 шт./рослину, що на 16,0-

34,4 % (залежно від сорту) вище за цей показник на контролі. Sarandon S.I., 

Chomoro A.M. [7] також відмічають, що при внесенні добрив збільшується 

кількість стручків у хрестоцвітих культур. За даними Ніджляєвої І.А. та ін. [8], 

рівень азотного живлення N90…120 підвищував кількість стручків на одній рослині 

на 13-25 %. 

Дещо нижчий показник (на 3,7-4,4 % порівняно з максимальною дозою 

добрив) було отримано у варіантах з внесенням N90P45 та N45P90, він становив у 

середньому  по  сортах  відповідно  29,4 та 29,2 шт./рослину.  Застосування 

менших доз добрив також мало вплив на формування кількості стручків на 

рослинах ріпаку.  

Внесення добрив підвищувало кількість насіння в стручку на                 

3,6 насінин (24,6 %) при кількості насінин в стручку на контролі – 14,4 (у 

середньому по сортах). Найбільшу кількість насінин було отримано у варіанті з 

внесенням N90P90, вона становила 20,1 насінини, що більше за неудобрений 

контроль на 5,7 насінин, або 39,6 %. У середньому по фонах живлення 

найбільшою кількість насінин у стручку була по сорту Обрій – 18,2 шт., що 

більше, ніж по сорту Марія на 5,8 %, Отаман – 2,8 %, Аіра – 9,0 %. Наші 

результати підтверджуються результатами інших дослідників. Так, за даними 

Гарбар Л.А., Ричкової Н.В., Устарханової Е.Г. [9, 10, 11], кількість стручків на 

рослинах ярого ріпаку збільшується з поліпшенням рівня мінерального 

живлення. 

Наступний показник, на який було виявлено вплив мінерального 

удобрення – маса 1000 насінин. Наші дослідження показали, що мінеральні 

добрива підвищували масу 1000 насінин на 0,4 г, або 14,3 % (у середньому по 

сортах та варіантах удобрення). Найвищий показник було отримано у варіанті з 

внесенням N90P90, він становив – 3,4 г, тоді як у контрольному варіанті він був             

2,8 г, тобто на 21,4 % менше. У варіантах N45 та P45 цей показник був однаковим і 

становив 3,0 г. Аналогічну залежність було виявлено при застосуванні N90P45 та 
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N45P90 (маса 1000 зерен складала 3,3 г у середньому по сортах). Внесення N45P45 

дозволило збільшити масу 1000 насінин на 0,4 г, або на 14,3 % порівняно з 

контролем. У розрізі сортів найбільшою масою 1000 насінин характеризувалися 

сорти Отаман і Обрій (відповідно 3,22 та 3,28 г у середньому по фонах 

живлення), найменшим цей показник був у сорту Марія – 2,93 г, сорт Аіра мав 

масу 1000 насінин 3,08 г.  

Таблиця 1 

Структура урожаю сортів ярого ріпаку залежно від дози та співвідношення 

мінеральних добрив  

 (середнє за 2006, 2008, 2009 рр.) 

 

Сорт 

(А) 

Фон 

мінераль- 

ного 

живлення 

(В) 

Кіль-

кість 

струч- 

ків на 

рослині 

Кіль- 

кість 

насінин 

у 

стручку, 

шт. 

Кіль- 

кість 

насінин  

з 1 рос-

лини,  

шт. 

Маса 

1000 

на-

сінин, г 

Маса 

насін- 

ня з 1 

рослини, 

г 

Маса 

насін- 

ня з 1 м2, 

г 

Марія 

Без 

добрив 

23,8 13,9 328,0 2,64 0,9 80,3 

Отаман 24,4 15,1 360,5 2,78 1,0 91,0 

Аіра 26,0 14,2 368,6 2,78 1,0 96,1 

Обрій 24,4 14,5 354,2 2,90 1,0 97,9 

Марія 

N45 

26,6 17,1 452,6 2,80 1,3 121,0 

Отаман 26,7 17,1 448,7 3,05 1,4 132,2 

Аіра 27,2 15,1 409,4 2,95 1,2 117,2 

Обрій 26,0 17,1 445,4 3,15 1,4 141,2 

Марія 

P45 

26,3 16,5 430,9 2,77 1,2 111,4 

Отаман 25,6 16,9 430,7 3,07 1,3 127,8 

Аіра 26,6 14,7 390,7 2,90 1,1 110,5 

Обрій 26,4 17,2 454,8 3,23 1,5 144,6 

Марія 

N45 P45 

29,4 17,1 500,2 2,93 1,5 140,6 

Отаман 28,1 18,0 505,1 3,33 1,7 163,1 

Аіра 28,9 16,6 477,8 3,11 1,5 144,6 

Обрій 27,0 18,2 491,1 3,32 1,6 164,3 

Марія 

N90 P45 

31,3 18,6 579,3 3,09 1,8 180,2 

Отаман 29,2 18,8 546,5 3,41 1,9 191,4 

Аіра 28,9 18,8 543,0 3,24 1,8 178,4 

Обрій 28,0 20,1 563,9 3,41 1,9 202,6 

Марія 

N45 P90 

31,4 17,5 548,9 3,07 1,7 175,3 

Отаман 29,3 18,0 528,1 3,39 1,8 188,5 

Аіра 29,3 17,9 525,6 3,21 1,7 174,0 

Обрій 26,8 19,1 511,2 3,41 1,7 177,2 

Марія 

N90 P90 

32,0 19,7 628,8 3,20 2,0 212,7 

Отаман 31,4 19,7 616,6 3,50 2,2 235,7 

Аіра 30,5 19,4 591,4 3,35 2,0 210,9 

Обрій 28,3 21,5 611,1 3,52 2,2 236,6 

НІР05 

А–1,18; 

В–1,56; 

АВ–3,12. 

А–0,59; 

В–0,79; 

АВ–1,57. 

А–20,87; 

В–27,61; 

АВ–55,21. 

А–0,10; 

В–0,13; 

АВ–0,25. 

А–0,08; 

В–0,10; 

АВ–0,20. 

А–7,99; 

В–10,56; 

АВ–21,13. 

 

 

Кількість насінин на рослині – найбільш варіабельний із усіх елементів 

продуктивності ярого ріпаку. При застосуванні мінеральних добрив цей показник 

підвищувався на 32,8-59,6 %. Найбільше кількість насінин на рослині зростала у 

сорту Марія і на фоні N90P90 досягала максимального значення –                                     

628,8 шт./рослину. У решти сортів цей показник також був найвищим на даному 

фоні, тобто внесення N90P90 збільшувало кількість насінин на рослині на 73,5 % 

(середнє по сортах). Інші дози мінерального добрива також сприяли збільшенню 
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цього елементу структури – на 21-50 % залежно від варіанту удобрення. 

При визначенні маси насіння з однієї рослини максимальний показник 

знову ж таки було отримано на варіанті з внесенням N90P90, він становив             

2,1 г/рослину, що вдвічі більше, ніж на контрольному варіанті (у середньому по 

сортах). На фонах N45 та P45 цей показник був однаковим, але більшим за 

неудобрений варіант на 0,3 г/рослину. Інші дози мінерального удобрення 

збільшували масу насіння з рослини на 0,6-0,8 г.  

Визначення маси насіння з одного квадратного метра показало, що 

найвищим цей показник був також при внесенні N90P90, він становив у 

середньому по сортах 224,0 г, тоді як на контролі – лише 91,3 г або майже у              

2,5 рази менше. Застосування інших доз добрив дозволило отримати на 32,3-                

96,9 г/м
2
 більше насіння (залежно від варіанту удобрення). У розрізі сортів 

найвищим цей показник був по сортах Отаман та Обрій (відповідно 161,4 та 

166,3 г/м
2
), сорти Марія та Аіра формували масу насіння на 9,5-14,0 % менше – 

відповідно 145,9 та 147,4 г/м
2
 (середнє по фонах живлення). 

Таким чином, кращі показники елементів структури врожаю було 

отримано серед досліджуваних сортів у сортів Отаман та Обрій у варіанті з 

внесенням N90P90. Аналізуючи силу зв’язку між біологічною урожайністю ярого 

ріпаку та іншими показниками структури врожаю за кореляційним відношенням, 

нами виявлено, що найвищою вона була у ознак «маса насіння з однієї рослини» 

(r=0,98-0,99 залежно від сорту) та «кількість насіння з однієї рослини» (r=0,95-

0,98 залежно від сорту). Ці дві ознаки також тісно корелювали між собою 

(r=0,95-0,99 залежно від сорту). Дещо нижчим був коефіцієнт кореляції, що 

характеризував взаємозв’язок між біологічною урожайністю та масою                         

1000 насінин, він становив від 0,77 до 0,96 в залежності від сорту ріпаку. 

Останній показник тісно корелював із масою насіння з однієї рослини (r=0,82-

0,94 залежно від сорту).  

Висновки. Внесення мінеральних добрив позитивно впливає на 

розвиток усіх елементів продуктивності ярого ріпаку. При цьому кількість 

стручків підвищується у середньому по сортах на 7,9-23,6 %, кількість насіння в 

стручку - на 13,4-39,4 %, кількість насінин з однієї рослини - на 21,0-73,5 %, маса 

1000 насінин – на 6,8-21,2 % порівняно з неудобреним фоном. Кращі показники 

елементів структури врожаю ярого ріпаку при вирощуванні його у богарних 

умовах Степу України було отримано у сортів Отаман та Обрій на фоні N90P90. 

Найбільш вагомі показники для підвищення врожайності ярого ріпаку – маса та 

кількість насіння з рослини, а також маса 1000 насінин.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ 

УРОЖАЯ ЯРОВОГО РАПСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНЫХ ФОНОВ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

А.В. Ищенко 
 

Приведены результаты исследований эффективного использования 
минеральных удобрений при выращивании сортов ярового рапса в 
условиях южной Степи Украины. Лучшие показатели элементов 
структуры урожая ярового рапса получено у сортов Отаман и Обрий на 
фоне N90P90.  

 

FORMATION OF THE ELEMENTS OF YIELD STRUCTURE OF  SPRING 

RAPE DEPENDING ON VARIOUS MINERAL NUTRITION 
 

A.V. Ischenko 
 

The results of researches of the efficient use the mineral fertilizers under 
growing sorts of the spring rape in condition of southern Steppe of Ukraine. 
Best indicators of elements of yield structure of spring rape were obtained 
from Otaman and Obriy varieties while using N90P90 
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