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Рослинна олія має велике харчове і технічне 
значення в житті людини. Її споживають безпосеред-
ньо в їжу, використовують в консервній, харчовій, те-
кстильній і лакофарбній промисловості, є джерелом 
білку і має високий вихід енергії. Серед олійних куль-
тур гірчиця займає четверте місце за площею посіву 
після соняшнику, сої і ріпаку [1]. В Україні постійно 
ведуться дослідження з пошуку найбільш ефектив-
них технологій вирощування гірчиці з вивченням 
норм висіву, строків сівби і доз мінеральних добрив 
[2, 3, 4, 5]. У літературі наводяться різні дані і реко-
мендації, проте не існує певних обмежень щодо ви-
бору оптимальних параметрів окремих елементів те-
хнології вирощування. Не дивлячись на те, що ці по-
ложення не нові, для нашої зони вони є досить акту-
альними. До теперішнього часу в Криму чітко розро-
бленої технології вирощування гірчиці з урахуванням 
її біологічних особливостей і конкретних ґрунтово-
кліматичних умов вирощування не було. Тому перед 
нами було поставлене завдання: вивчити вплив різ-
них строків сівби і доз мінеральних добрив на фор-
мування показників продуктивності  густоти стояння 
рослин, кількості стручків, кількості насіння з однієї 
рослини і маси 1000 насінин. 

Матеріали і методика досліджень. Досліджен-
ня з вдосконалення технології вирощування гірчиці 
сарептської, адаптованої до умов півдня України з ви-
вченням строків сівби і внесення добрив проведені в 
2007 2010 рр. на дослідному полі Інституту сільського 
господарства Криму. Грунт дослідного поля – чорно-
зем південний малогумусний із заляганням ґрунтових 
вод 20–30 м і більше. Вміст у ґрунті гумусу – 2,4–2,6%, 
рухливого фосфору – 1,0–2,5, обмінного калію – 18–
28 мг/100 г ґрунту. Клімат степовий, помірно-

холодний, напівсухий, континентальний. 
Двохфакторний дослід був закладений на вирів-

няних за родючістю і рельєфу суходольних ґрунтах, 
попередник – озимий ячмінь. Основний обробіток ґру-
нту – безполицевий на глибину 12–16 см з подальши-
ми культиваціями. Сорт гірчиці – Тавричанка (націо-
нальний стандарт України), норма висіву – 2,0 млн. 
схожих насінин на 1 га, ширина міжрядь – 15 см, гли-
бина загортання – 3–5 см. Повторність чотирикратна, 
розміщення варіантів досліду рендомізоване. У дослі-
ді були вивчені чотири строки сівби (фактор А): 1) 
«лютневі вікна», 2) при температурі ґрунту 4–6 С на 
глибину загортання насіння 5 см (третя декада берез-
ня), 3) через 15 діб після 2 строку (перша декада квіт-
ня), 4) через 30 діб після другого строку сівби (третя 
декада квітня); застосовано три фони внесення доб-
рив (фактори Б): 1) без добрив, 2) основне – N60Р60 з 
осені, 3) основне N30Р60 з осені +N30 при сівбі.  

Погодні умови за роки проведення досліджень 
були різними. За періоди росту і розвитку гірчиці са-
рептської спостерігали різні варіації умов зволожен-
ня і температурного режиму. Так, найбільш сприят-
ливим виявився 2008 р. У 2007 і 2009 рр. складалися 
сприятливі умови для рослин гірчиці перших строків 
сівби і несприятливі – для останніх двох. 2010 р. ви-
явився найбільш посушливим і екстремальним для 
вирощування гірчиці сарептської. 

Результати досліджень. Аналіз отриманих 
даних показав, що за кількістю стручків на одній рос-
лині різниці між варіантами з різними строками сівби 
не виявлено, проте на посівах четвертого строку ві-
дмічене зниження цього показника на 4,5–35,4% 
(табл. 1).  

Таблиця 1 – Формування елементів продуктивності гірчиці сарептської в залежності від 
строків сівби, 2007–2010 рр. 

Показники Строк сівби НСР05 1 строк 2 строк 3 строк 4 строк 
Число стручків, шт./рос. 78,7 97,2 102,0 75,3 36,3 
Число насінин, шт./рос. 478 493 356 159 233,0 
Маса насіння, г/рос. 1,25 1,21 0,81 0,40 0,21 
Густота стояння рослин, шт./м2 130 92 77 73 25,7 
Урожайність, т/га  1,77 1,16 1,08 0,41 0,3 
Вміст олії у насінні, % 39,5 38,1 38,9 38,8  
Вихід олії, ц/га 6,15 3,89 3,70 1,40  

 
І якщо різниця за кількістю стручків між варіан-

тами не перевищувала помилки досліду, то за чис-
лом і масою насіння з однієї рослини і, як наслідок, 
за показником урожайності різниця була істотною. 
Так, при посіві в перші два строки на кожній рослині 
було сформовано по 478–493 шт. насінин гірчиці, що 
в 3,1 рази перевищувало варіант останнього строку 
сівби (159 шт.). Тобто, у середньому в одному струч-
ку гірчиці на ділянках першого строку сівби сформо-

вано по 6 насінин, другого –5,1, третього – 3,4, а чет-
вертого – лише 2 шт. насінин. 

Як наслідок, маса насіння з рослини була мак-
симальною на ділянках з раннім строком сівби – 
1,21–1,25 г, що на 0,4–0,85 г перевищує цей показник 
ділянок останніх двох строків. Урожайність гірчиці 
сарептської безпосередньо залежить від маси насін-
ня з однієї рослини і кількості продуктивних рослин. 
Наші аналізи і розрахунки показали, що найбільша 
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маса насіння отримана у дослідах першого строку сі-
вби, де у поєднанні з максимальною густотою стоян-
ня рослин (130 шт./м2) урожай склав 1,77 т/га, що на 
34–77% (або на 0,61–1,36 т) перевищує цей показник 
інших строків сівби. Такі коливання врожайності мо-
жна пояснити тим, що при пізніших строках сівби ро-
слини мали слабо розвинену надземну масу, силь-
ніше пошкоджувалися шкідниками (попелиця). Також 
строки сівби вплинули на розвиток кореневої систе-
ми, від якої на момент настання ґрунтової засухи, в 
першу чергу, залежали ріст, розвиток рослин і фор-
мування врожаю. 

Це вказує на вплив строків сівби, перш за все, 
на проходження фенологічних фаз у весняно-літній 
період. У результаті різкого наростання суми актив-
них температур спостерігали їхнє скорочення в рос-
лин, висіяних у третій і четвертий строки сівби. Стро-
ки сівби також мали вплив на вміст олії в насінні і ви-
хід олії з одиниці площі. Найбільші величини були 
отримані при посіві в «лютневі вікна»  39,5%, що на 
1,5–3,5% більше порівняно з пізніми строками сівби. 
Збір жиру при сівбі гірчиці у «лютневі вікна» склав 
6,15 ц/га, що в 1,6–4,4 раза більше, ніж при посіві в 
пізні строки.  

Дослідом установлено, що внесення мінераль-
них добрив вже на початкових стадіях росту і розвит-

ку рослин гірчиці дало позитивну їхню реакцію, особ-
ливо при застосуванні азотних добрив. 

Так, залежно від варіанту внесення добрив, ос-
новне внесення азоту призвело до збільшення числа 
стручків на рослині на 5%, числа насінин на 7,4–
35,6% та маси насіння на 8,6–32,4%, вміст олії у на-
сінні склав 37,8%, що на 0,3–2,7% менше інших варі-
антів досліду (табл. 2). Основним критерієм, що ві-
дображає ефективність застосування елементів тех-
нології вирощування сільськогосподарських культур, 
у тому числі і гірчиці, є рівень врожайності. Аналіз 
експериментальних даних стосовно впливу мінера-
льних добрив на врожайність гірчиці сарептської по-
казав, що застосування добрив дозою N60Р60 в осно-
вне внесення сприяло зростанню врожайності на 
0,29 т/га порівняно з варіантом без добрив.  

Урожайність і вміст олії у насінні отриманої 
продукції є основними складовими збору жиру з 1 ге-
ктара. Внесення добрив впливало як на врожайність 
гірчиці, так і на валовий збір жиру. Застосування по-
вної норми добрив під основне внесення з розрахун-
ку N60Р60 сприяло одержанню максимальної кількості 
жиру з одиниці площі – 4,09 ц/га. Дробове внесення 
азотних добрив N30Р60 восени +N30 та навесні перед 
сівбою було менш ефективним, як в плані економіч-
них витрат на проведення повторної операції, так і в 
плані приросту урожаю і збору жиру з 1 гектара. 

Таблиця 2 – Формування елементів продуктивності гірчиці сарептської в залежності від 
мінерального живлення, 2007-2010 рр. 

Показники Мінеральне живлення  НСР05 Без удобрення N60P60 N30P60 + N30 
Кількість стручків, шт./рос. 86,8 91,4 86,7 18,7 
Кількість насінин, шт/рос. 279 434 402 102 
Маса насіння, г/рос. 0,71 1,05 0,96 0,21 
Урожайность, т/га  0,94 1,23 1,15 0,2 
Вміст олії у насінні, % 40,5 37,8 38,1  
Збір жиру, ц/га 3,35 4,09 3,86  

 
Оптимізація умов живлення шляхом відповідно-

го поєднання основних елементів: строків сівби і сис-
теми добрив на фоні сприятливих погодних умов, 
служить максимальній реалізації генетичного потен-
ціалу сорту за врожайністю. У наших дослідах одер-
жання максимальної врожайності при поєднанні всіх 
факторів, відмічали на ділянках, посіяних в перший 
строк («лютневі вікна») на фоні застосування N60Р60 
під основний обробіток ґрунту. 

Дробове внесення азотних добрив при вирощу-
ванні гірчиці сарептської в умовах степового Криму 
не доцільно при будь-якому строчці сівби. 

Висновки. На основі отриманих даних встано-
влено, що кількість стручків на одній рослині гірчиці 
сарептської не залежала від строку сівби. Число на-
сіння в одному стручку, число насіння і їхня маса з 
однієї рослини і густота стояння рослин мали най-
більш високі значення при перших двох строках сів-
би. Пізній строк сівби негативно вплинув, перш за 
все, на кількість і масу насіння з однієї рослини. За-
стосування добрив під основне внесення з розрахун-
ку N60Р60 сприяло одержанню максимального уро-
жаю і найбільшого збору жиру з одиниці площі. При 

взаємодії факторів, що вивчали, максимальна вро-
жайність одержана на ділянках, посіяних в перший 
строк сівби на фоні живлення N60Р60 одноразово під 
основний обробіток ґрунту. 
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