
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 73-77 

© С.В. Вахненко, О.І. Поляков 

73 

УДК 336.853.494:631.543 

 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІПАКОМ ЯРИМ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ  

ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ 

УКРАЇНИ 
 

С.В. Вахненко, О.І. Поляков 
 

Інститут олійних культур НААН 
 

У статті наведені результати досліджень впливу строків сівби та норм 
висіву на урожайність ріпаку ярого сортів Обрій та Отаман. Найбільшу 
урожайність ріпаку ярого сорту Обрій (1,51 т/га) та сорту Отаман                   
(1,47 т/га) забезпечила сівба у найбільш ранній строк з нормою висіву 
2,0 млн. штук схожих насінин на гектар. 
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Вступ. Завдяки широкому попиту на рослинні олії в останні 

десятиріччя значно зміцнилися конкурентні позиції ріпаку на міжнародному 

ринку олії та жирів. Інтенсивно проводяться роботи і по виготовленню 

моторного пального (біодизелю) з ріпакової олії, аналога солярового. Біодизель – 

екологічно чисте пальне, продукти згорання якого не шкідливі для здоров
,
я 

людей.  Прогнозується, що до 2010 року в Європі біодизелем покриватимуть до 

6% потреб в енергоносіях [1, 3]. 

Економічна цінність вирощування ріпаку не викликає сумніву. 

Як свідчить аналіз світових та європейських цін, вирощування його 

забезпечує високу рентабельність. Реалізаційна ціна насіння ріпаку в 1,8-2,4 рази 

перевищує ціну зернових культур.  

Крім економічного зиску, ріпак позитивно впливає і на екологічний стан 

довкілля. Зокрема, встановлено, що 1 га посівів культури виділяє майже                       

10,6 млн. л кисню. За цим показником культура займає друге місце після 

цукрових буряків – 15 млн. л. До речі, 1 га лісових насаджень виділяє всього 4 

млн. л кисню [2].   

Широке впровадження у виробництво цієї культури та утворення нових 

перспективних сортів ріпаку ярого потребує вдосконалення існуючих технологій 

вирощування цієї культури в умовах південного Степу України. В зв'язку
 
з цим, 

метою наших досліджень було встановлення впливу строків сівби та норм висіву 

на урожайність сучасних перспективних сортів ріпаку ярого. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження з вивчення впливу 

строків сівби та норм висіву на урожайність сортів ярого ріпаку Обрій та Отаман 

проводили в 2007-2008 рр. на дослідних ділянках Інституту олійних                     

культур УААН. Грунт дослідних ділянок – звичайний малопотужний 

важкосуглинковий чорнозем з вмістом гумусу в орному шарі до 3,5 %, вміст 

доступного азоту – 7,2-8,5, рухомого фосфору – 9,6-10,3, обмінного калію – 15,2-

16,9 мг на 100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину нейтральна – рН 6,7-7,0. 

Після збирання попередника (озимої пшениці) поле готувалося за 

системою поліпшеного зябу. Восени проводилось вирівнювання зябу. Весною 

застосовували передпосівну культивацію. Ріпак ярий висівали сівалкою СН-16 у 
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три строки (I – при температурі ґрунту 4...6 
0
С, II – 8...10 

0
С, ІІІ – 11…13 

0
С (у 

2007 році) з нормами висіву – 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 млн. шт. насінин на гектар. В 2008 

році на третьому строкові сівби урожай не отримано в зв’язку з погодними 

умовами, які склались в період вегетації. Глибина загортання насіння – 3-4 см. 

Ширина міжрядь – 15 см. Розміщення ділянок у досліді – рендомізоване. 

Повторність – трьохкратна. 

До та після сівби проводили коткування кільчасто-шпоровим котком 

ККШ-6А. Догляд за посівами включав боротьбу зі шкідниками (Бі 58 новий - 0,5-

0,6 л/га) та внесення страхових гербіцидів проти бур'янів (Лонтрел 300 - 0,35-               

0,5 л/га, Фюзилад форте, 15%-й, к.е. - 0,5-2,0 л/га). 

Статистичну обробку даних здійснювали в програмі MSTAT [4]. 

Результати досліджень і їхнє обговорення. У результаті досліджень 

встановлено, що ярий ріпак є досить чутливою до строків сівби та норм висіву 

культурою.  

Таблиця 1 

Вплив строків сівби та норм висіву насіння на морфологічні показники та 

елементи продуктивності ріпаку ярого 

(дані за 2007-2008 рр.) 

Строк 

сівби 

Норма 

висіву, 

млн. 

шт./га 

Висота, 

см 

Кількість 

стручків, 

шт. 

Кількість 

насіння у 

стручку, 

шт. 

Маса 

1000 шт. 

насінин, 

г 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Обрій 

І 

 

1,0 36,9 97,8 12,9 45,7 12,9 20,9 3,3 3,2 

1,5 37,4 99,4 12,3 43,4 12,3 21,6 3,3 3,3 

2,0 39,7 103,2 11,6 40,5 11,6 22,2 3,4 3,5 

2,5 42,1 105,5 11,1 38,8 11,1 21,8 3,4 3,4 

ІІ 

 

1,0 35,5 95,4 10,6 43,6 10,6 19,8 3,2 3,3 

1,5 36,3 97,1 10,0 41,1 10,0 20,4 3,2 3,3 

2,0 38,6 101,0 9,3 38,9 9,3 21,7 3,3 3,4 

2,5 41,0 102,9 8,8 35,4 8,8 19,5 3,3 3,4 

 

ІІІ 

1,0 34,7 - 8,5 - 3,8 - 3,0 - 

1,5 35,8 - 7,8 - 4,3 - 3,1 - 

2,0 37,6 - 6,7 - 3,9 - 3,0 - 

2,5 39,2 - 6,2 - 3,9 - 3,0 - 

Отаман 

І 

 

1,0 34,6 95,6 11,4 44,5 11,4 20,6 3,1 3,1 

1,5 35,1 97,8 10,9 42,9 10,9 21,4 3,1 3,3 

2,0 37,4 100,4 10,3 40,1 10,3 22,0 3,3 3,2 

2,5 39,8 103,2 9,8 36,6 9,8 21,5 3,2 2,9 

ІІ 

 

1,0 33,2 94,5 9,2 40,3 9,2 18,9 3,0 3,0 

1,5 34,0 95,1 8,7 39,8 8,7 20,6 3,0 3,0 

2,0 36,3 100,0 8,1 36,2 8,1 21,1 3,2 3,1 

2,5 38,7 101,9 7,8 34,7 7,8 19,3 3,1 2,9 

 

ІІІ 

 

 

1,0 32,4  7,4 - 3,8 - 2,9 - 

1,5 33,5 - 6,9 - 4,1 - 3,1 - 

2,0 35,3 - 6,6 - 3,9 - 3,0 - 

2,5 36,9 - 6,2 - 3,9 - 3,0 - 

В погодно-кліматичних умовах 2007 року найбільша висота рослин  

була при першому строкові сівби з нормою висіву 2,5 млн. шт/га і склала 42,1 см 

у сорту Обрій, та 39,8 см у сорту Отаман (табл. 1). Зі зменшенням норми висіву 
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та при більш пізніх строках сівби  висота рослин  знижувалась до 34,7 см у сорту 

Обрій та до 32,4 см у сорту Отаман. 

В умовах 2008 року найбільша висота рослин також була при першому 

строкові сівби з нормою висіву 2,5 млн. шт/га і склала 105,5 см у сорту Обрій та 

103,2 см у сорту Отаман. Зі зменшенням норми висіву та при більш пізніх 

строках сівби висота рослин знижувалась до 95,4 см - у сорту Обрій та до 94,5 см 

– у сорту Отаман. 

Таблиця 2 

Вплив строків сівби та норм висіву насіння на урожайність 

та олійність ріпаку ярого 

(дані за 2007-2008 рр.) 

Строк 

сівби 

(А) 

Норма 

висіву, 

млн. шт/га (В) 

Олійність, 

% 

Урожайність, 

т/га 

Вихід 

олії, 

кг/га 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Обрій (С) 

І 

 

1,0 41,15 44,2 0,06 1,26 21,2 478,9 

1,5 40,84 44,6 0,07 1,34 24,6 514,0 

2,0 39,92 45,4 0,11 1,51 37,8 589,6 

2,5 37,38 45,1 0,08 1,43 25,7 554,6 

ІІ 

 

1,0 43,13 44,0 0,04 1,13 13,8 427,6 

1,5 43,49 44,3 0,05 1,19 18,7 453,4 

2,0 40,03 44,9 0,09 1,37 31,0 529,0 

2,5 39,18 44,5 0,06 1,28 20,7 489,9 

ІІІ 

 

1,0 40,35 - 0,02 - 7,1 - 

1,5 39,06 - 0,06 - 20,2 - 

2,0 42,44 - 0,03 - 10,9 - 

2,5 38,70 - 0,03 - 10,0 - 

Отаман 

І 

 

1,0 40,65 43,9 0,05 1,18 17,5 445,5 

1,5 42,07 44,2 0,06 1,22 21,7 463,7 

2,0 40,87 44,8 0,10 1,47 35,1 566,4 

2,5 39,28 44,6 0,07 1,41 24,2 540,8 

ІІ 

 

1,0 42,17 43,1 0,03 1,09 10,9 404,0 

1,5 40,31 43,7 0,04 1,15 13,9 432,2 

2,0 39,91 44,1 0,08 1,34 27,5 508,2 

2,5 38,37 44,0 0,05 1,17 16,5 442,7 

ІІІ 

 

 

1,0 38,30 - 0,02 - 8,0 - 

1,5 39,11 - 0,05 - 16,8 - 

2,0 41,33 - 0,03 - 10,7 - 

2,5 38,88 - 0,03 - 10,0 - 

НІР095, т/га  А -                                             0,01       0,03      

                    В -                                             0,01       0,03  

                    С -                                              0,01       0,05 

 

Слід відзначити, що при зменшенні норм висіву кількість стручків на 

рослині зростала в обох сортів при всіх строках сівби. 

Показник маси 1000 шт. насінин в умовах обох років варіював 

незначною мірою, і знаходився в межах: у 2007 році – 3,0-3,3 г для сорту Обрій, 

та 2,9-3,2 г – для сорту Отаман; в умовах 2008 року – 3,2-3,5 г для сорту Обрій, та  

2,9-3,3 г – для сорту Отаман. 
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Спекотна погода 2007 року спричинила інтенсивне висихання ґрунту. 

До середини травня кореневмісний шар ґрунту пересох і не дав можливості 

кореню рости вглиб та використовувати вологу з нижчих шарів.                                 

Внаслідок низької вологості ґрунту та високих температур                                        

рослини зневоднилися і не змогли охолодити себе за рахунок транспірації,                             

що призвело до їх перегріву, передчасного дозрівання та зниження 

продуктивності. 

Фактори, які вивчалися, також мали вплив і на продуктивність ріпаку 

ярого. В 2007 році найбільша його урожайність була при першому строкові 

посіву з нормою висіву 2,0 млн. шт./га і склала у сорту Обрій  0,11 т/га, а у сорту 

Отаман – 0,10 т/га (табл. 2). При зниженні норми висіву до 1,0 млн. шт./га та 

підвищенні її до 2,5 млн. шт/га урожайність зменшувалася. Така ж тенденція 

спостерігалась і при другому строкові сівби, але урожайність                                           

по всіх варіантах знижувалась. При третьому строкові посіву                                      

найвища урожайність отримана з нормою висіву 1,5 млн. шт./га і                           

склала 0,06 т/га. 

У 2008 році кращими були виявлені ті ж самі варіанти, що і в 2007 році. 

Але рівень врожайності був вищім і склав у сорту Обрій – 1,13- 1,51 т/га і у                

сорту Отаман – 1,09-1,47 т/га. Найвища урожайність ярого ріпаку була:                               

у сорту Обрій –1,51 т/га і у сорту Отаман – 1,47 т/га при першому строкові                                    

посіву з нормою висіву 2,0 млн. шт/га (табл. 2). При зниженні норми                             

висіву до 1,0 млн. шт./га та підвищенні її до 2,5 млн. шт/га                                   

урожайність  зменшувалася у сорту Обрій - на 0,08-0,25 т/га; у сорту                             

Отаман - на 0,06-0,29 т/га. Як і у 2007 році сівба у другий строк при                                       

всіх нормах висіву призводила до зниження рівня врожайності: у сорту                             

Обрій на 0,14-0,32 т/га, у сорту Отаман – на 0,13-0,38 т/га. При другому,                                         

як і при першому строкові, продуктивнішою виявилася сівба з нормою                            

висіву 2 млн. шт/га.  

Умови вирощування ріпаку вплинули на одну із основних                                          

якостей насіння – його олійність. Найбільше вона залежала від погодних                              

умов. Так, у 2007 році олійність у сорту Обрій була в межах 37,38–43,49 %,                             

а у сорту Отаман в межах 38,30–42,17%. У меншій мірі на олійність                                  

вплинули елементи агротехніки, які вивчалися. Але спостерігалась                               

тенденція до зниження показника олійності при загущенні посівів та сівбі в 

більш пізній строк. 

Найбільший вихід олії у обох сортів був при сівбі в перший строк з 

нормою висіву 2,0 млн. шт/га і склав: у 2007 році у сорту Обрій –                         

37,8 кг/га, у сорту Отаман – 35,1 кг/га; у 2008 році 589,6 кг/га та 566,4 кг/га 

відповідно. 

Висновки. В умовах південного Степу України строки сівби                             

та норми висіву ріпаку ярого суттєво вплинули на ріст, розвиток та його 

продуктивність. 

Найбільша врожайність ріпаку ярого сортів Обрій (1,51 т/га)  та Отаман 

(1,47 т/га) отримана при першому строкові сівби з нормою висіву 2 млн. шт/га. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАПСОМ ЯРОВЫМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ 

ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 

С.В. Вахненко, А.И. Поляков 

В статье приведены результаты исследований влияния сроков посева 
и норм высева на урожайность рапса ярового сортов Обрий и Отаман. 
Наибольшую урожайность рапса ярового сорта Обрий (1,51 т/га) и 
сорта Отаман (1,47 т/га) обеспечил сев в наиболее ранний срок с 
нормой высева 2,0 млн. штук всхожих семян на гектар. 
 

FORMING PRODUCTIVITY OF BRASSICA NAPUS ANNUA DEPENDING ON 

SOWING DATE AND QUANTITY OF SEEDS UNDER UKRAINIAN SOUTH 

STEPPE CONDITIONS 

S.V. Vakhnenko, A.I. Poliakov 

Results of research on influence of sowing date and seed rates on crop 
productivity of Brassica napus annua ‘Obryi’ and ‘Ataman’ varieties are 
presented. Seeding in the earliest period with norm of 2.0 million pieces of 
germinating seeds per hectare provided greatest yield of spring rape Obriy 
(1,51 t / ha) and Otaman (1.47 t / ha). 
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