
79 

Найбільш високий показник чистої продуктив-
ності фотосинтезу виявлено в міжфазний період 
«стеблування-бутонізація», що пов'язано з більш 
інтенсивної асиміляцією листя на ранніх стадіях 
росту. В умовах природного зволоження вона ста-
новила 3,62 г/м2 за добу у сорту Унітро і 3,55 г/м2 
за добу сорту Зоряна. За краплинного зрошення 
цей процес проходив інтенсивніше, тому чиста 
продуктивність фотосинтезу була вищою на 27 і 
17%, відповідно. 

У міжфазний період «бутонізація-цвітіння» 
спостерігалося зниження чистої продуктивності 
фотосинтезу, що пов'язано з перерозподілом по-
живних речовин на формування генеративних 
органів насіннєвої продуктивності люцерни і відк-
ладанням їх у зону кущіння кореневої системи. У 
сорту Унітро цей показник становив 0,50 г/м2 за 
добу без зрошення і в умовах зрошення 0,88 г/м2 
за добу, а у сорту Зоряна 0,46 і 0,84 г/м2 за добу 
відповідно. 

Міжфазний період «цвітіння-дозрівання насін-
ня» характеризувався більш інтенсивним утворен-
ням органічних речовин, ніж попередній період. За 
краплинного зрошення чиста продуктивність фото-
синтезу була вищою порівняно з умовами природ-
ного вологозабезпечення. У сорту Унітро у всіх 
міжфазних періодах чиста продуктивність фотоси-
нтезу була вищою, ніж у сорту Зоряна. Максима-
льна різниця між сортами відзначалася в першому 
межфазному періоді, у другому – мінімальна. 

Висновки. В результаті проведених дослі-
джень виявлено підвищення площі асиміляційної 
поверхні від фази стеблування до цвітіння, в якій 
рослини люцерни формували максимальну площу 
листя, а після фази цвітіння вона зменшувалася. 
Площа асиміляційної поверхні залежала від умов 
зволоження, тому за роки досліджень в умовах 
природного зволоження площа листкової поверхні 
була меншою, ніж за краплинного зрошення. 

Фотосинтетичний потенціал збільшувався від 
міжфазного періоду «стеблування-бутонізація» до 
«цвітіння-дозрівання насіння», де він був максима-
льним, а краплинне зрошення сприяло його збіль-
шенню. 

Максимальних показників 4,39 при зрошенні 
та 3,59 г/м2 за добу в умовах природного зволо-
ження чиста продуктивність фотосинтезу досягала 

в міжфазний період «стеблування-бутонізація». У 
сорту Унітро у всіх міжфазних періодах показник 
чистої продуктивності фотосинтезу був вищий, ніж 
у сорту Зоряна. 
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Постановка проблеми Ріпак озимий є прові-

дною технічною культурою у світовому землеробс-
тві. Він займає 3-тє місце серед олійних культур, 
його валове виробництво в світі складає 33-35 
млн. тонн.  

Головними елементами урожайності ріпаку 
озимого, є: густота стояння рослин, кількість 
стручків на одній рослині, кількість насінин у 
стручку та маса 1000 насінин.  

За недостатнього розвитку одного 
структурного елемента, рівень врожайності може 
компенсуватися за рахунок інших елементів. На 
формування елементів структури врожаю ріпаку 
озимого впливають як ґрунтово-кліматичні умови і 
сортові особливості, так і елементи технології 
вирощування.  

Стан вивченості проблеми. Зважаючи на те, 
що складові елементи структури врожаю 
утворюються на різних етапах онтогенезу, для їх 
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оптимального росту і розвитку потрібні чітко 
відпрацьовані агротехнічні умови [1]. Рівень 
забезпеченості рослин азотом у фази утворення 
розетки, стеблування, галуження та його 
концентрація у вегетативних органах покращує 
умови формування насіння.  

Вчені відзначають, що дози внесення азотних 
добрив сприяють збільшенню кількості стручків на 
одній рослині, але впливу на масу 1000 насінин 
вони не відзначали. Збільшення кількості насіння 
на 1 м2 було викликано зростанням кількості 
стручків на рослині, але не кількістю насінин у 
стручку [2, 6]. 

Завдання і методика досліджень. Метою 
досліджень є встановлення найбільш ефективних 
способів основного обробітку ґрунту і доз застосу-
вання азотних добрив в ранньовесняне підживлен-
ня при вирощуванні ріпаку озимого в сівозміні на 
зрошенні півдня України. 

Способи і глибина обробітку ґрунту, дози вне-
сення азотних добрив, засоби захисту рослин від 
шкідників, бур’янів і хвороб та інші агротехнологічні 
операції в технології вирощування ріпаку озимого 
мають істотний вплив на формування продуктив-
ності з певними витратами коштів і сукупних енер-
гетичних ресурсів. 

Дослідження виконувались в стаціонарному дос-
ліді відділу зрошуваного землеробства Інституту зро-
шуваного землеробства НААН у ланці плодозмінної 
сівозміни на зрошенні з таким чергуванням культур: 
пшениця озима – ріпак озимий – ячмінь озимий – куку-
рудза МВС. Схемою досліду передбачалося вивчення 
таких факторів і їх варіантів:  

Фактор А – спосіб та глибина основного обро-
бітку:  

1. оранка на глибину 25-27 см в системі різно-
глибинного основного обробітку з обертанням 
скиби (контроль); 

2. чизельний обробіток на таку саму глибину в 
системі різноглибинного безполицевого основного 
обробітку в сівозміні; 

3. дискове мілке 12-14 см розпушування в си-
стемі одноглибинного безполицевого обробітку 
протягом ротації сівозміни; 

4. чизельний обробіток на глибину 14-16 см в 
системі диференційованого -1 обробітку, з одним 
щілюванням на глибину 38-40 см за ротацію сіво-
зміни під пшеницю озиму; 

5. чизельного розпушування на глибину 14-16 
см в системі диференційованого -2 з однією оран-
кою на глибину 28-30 см за ротацію сівозміни під 
кукурудзу на силос;  

Фактор В – дози ранньовесняного азотного 
підживлення: N0, N70, N100, N130. 

В досліді висівали районований сорт ріпаку 
озимого Дембо, створений в Івано-Франківському 
інституті АПВ (нині Прикарпатська державна сіль-
ськогосподарська дослідна станція Інституту сіль-
ського господарства Карпатського регіону НААН). 

У досліді застосовували загальновизнану 
технологію вирощування ріпаку озимого для умов 
зрошення півдня України за виключенням елеме-
нтів технології, що досліджувалися. Попередни-
ком ріпаку озимого в сівозміні була пшениця ози-
ма. Після збирання пшениці озимої під лущення 
вносилися мінеральні добрива загальновизнаною 

дозою для посівів ріпаку на зрошуваних землях 
N30P60 та проводилося закладання варіантів  
досліду за способами і глибиною основного  
обробітку.  

На початку весняно-польових робіт по мерз-
лоталому ґрунту проводили підживлення відповід-
но до прийнятої схеми з метою встановлення оп-
тимальної дози.  

Посівна площа ділянок складала 450 м2, облі-
кових – 104,7 м2. 

Повторність у досліді чотириразова. Розташу-
вання варіантів основного обробітку ґрунту у дос-
ліді систематичне. 

Закладання досліду і проведення супутніх до-
сліджень виконували відповідно до загальновизна-
них методик для зрошуваного і неполивного зем-
леробства [3,4, 5]. 

Результати досліджень. При дослідженні 
структури врожаю ріпаку озимого встановлено, що 
у варіантах без внесення мінеральних добрив 
кількість стручків на рослині становила в 
середньому за роки досліджень 143,4-150,5 штук і 
коливалася залежно від варіантів основного 
обробітку ґрунту (табл. 1) 

Внесення мінеральних добрив у підживлення 
позитивно впливало на досліджуваний показник. 
Так, зі збільшенням дози внесення азотних добрив 
на весні спостерігалося збільшення кількості стру-
чків на рослині. Найбільшу кількість стручків (від 
162,7 до 165,2 шт.) було сформовано у варіантах з 
внесенням азотних добрив дозою N100-130 та за 
оранки на 25-27 см (вар. 1) і чизельного розпушу-
вання на 14-16 см у варіанті диференційованого – 
1 обробітку (вар. 4). 

Аналогічна закономірність спостерігалася і за 
кількістю насінин в стручку. Якщо у варіанті оранки 
на 25-27 см без добрив їх нараховувалося 18,4 
шт., то при внесенні N70 їх кількість зростала до 
19,5 шт., а при N100 до 23,2 шт., або підвищувалася 
відповідно на 6,0 та 26,1 %. 

При внесенні азотних добрив у ранньовесня-
не підживлення дозою N130 відзначається тенден-
ція до зменшення кількості насінин в стручку порів-
няно з дозою N100 до 22,7 шт., або на 2,2 %.  

Отже зменшення кількості насінин у стручку 
та стручків на рослині призводило до зниження 
кількості насіння з 1 м2, а як наслідок – до знижен-
ня урожайності.  

Важливим показником, що більшою мірою харак-
теризує рівень урожайності ріпаку озимого, є маса 
1000 насінин. Цей показник знаходиться в прямій за-
лежності від доз внесення азотних добрив. 

При підвищенні дози внесення азотного до-
брива до N100 спостерігається і зростання маси 
1000 насінин, а зі збільшенням її до N130 навпаки 
відзначається тенденція до її зменшення. Най-
вищі показники маси 1000 насінин отримано у 
варіанті чизельного розпушування на 14-16 см в 
системі диференційованого – 1 основного обро-
бітку ґрунту та внесення азотного добрива у 
підживлення дозою N100, що складали 4,23 г, у 
той час, як без підживлення вона була нижчою 
на 9,3 %, а при дисковому обробітку на 12-14 см 
при внесенні такої ж дози добрив зниження до-
сягло 7,9 %. 
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Таблиця 1. – Показники елементів структури врожаю ріпаку озимого за різних способів основного 
обробітку ґрунту та доз внесення азотного добрива (середнє 2010-2011, 2013 рр.) 

Спосіб і глибина 
обробітку, см Структурний показник Доза добрив у підживлення 

N0 N70 N100 N130 

25-27 (о) 
кількість стручків на рослині, шт. 150,5 157,4 164,7 165,2 
кількість насінин в стручку, шт. 18,4 19,5 23,2 22,7 

маса 1000 насінин, г  3,84 4,09 4,16 4,13 

25-27 (ч) 
кількість стручків на рослині, шт. 148,6 154,3 159,4 159,8 
кількість насінин в стручку, шт. 17,9 19,0 21,1 20,7 

маса 1000 насінин, г  3,65 4,02 4,12 3,97 

12-14 (д) 
кількість стручків на рослині, шт. 143,4 150,1 155,0 156,3 
кількість насінин в стручку, шт. 17,3 18,1 19,3 19,4 

маса 1000 насінин, г  3,58 3,78 3,92 3,93 

14-16 (ч) 
кількість стручків на рослині, шт. 150,0 155,1 162,7 163,0 
кількість насінин в стручку, шт. 18,3 19,3 22,8 21,9 

маса 1000 насінин, г  3,87 3,98 4,23 4,10 

14-16 (ч) 
кількість стручків на рослині, шт. 145,1 154,2 156,8 157,8 
кількість насінин в стручку, шт. 18,0 18,5 21,0 20,4 

маса 1000 насінин, г  3,63 3,91 4,04 3,88 
 

Отже наведені результати досліджень свідчать, 
що підживлення азотними добривами позитивно впли-
ває на формування основних структурних показників 
врожаю. Більш повно потенційний рівень продуктивно-
сті був реалізований у варіанті диференційованого – 1 
основного обробітку ґрунту з чизельним розпушуван-

ням під ріпак озимий на 14-16 см і внесенням азотних 
добрив у підживлення дозою N100. 

Результати експериментальних досліджень 
дали можливість виявити вплив доз азотних доб-
рив, внесених у ранньовесняне підживлення, а 
також способів і глибини основного обробітку ґрун-
ту (табл. 2). 

Таблиця 2. – Урожайність ріпаку озимого за різних способів і глибини основного обробітку ґрунту 
та доз азотних добрив у 4-пільній ланці плодозмінної сівозміни, (середнє 2010-2011, 
2013 рр.), т/га 

Система основного обробітку ґрунту Спосіб і глиби-
на обробітку 

Дози добрив у підживлення 
N0 N70 N100 N130 

Полицева різноглибинна  25-27 (о) 1,88 2,40 2,65 2,56 
Безполицева різноглибинна 25-27 (ч) 1,79 2,17 2,53 2,46 
Безполицева одноглибинна 12-14 (д) 1,39 1,69 2,04 2,17 

Диференційована – 1 14-16 (ч) 1,63 2,24 2,59 2,60 
Диференційована – 2  14-16 (ч) 1,40 2,12 2,39 2,43 
Для часткових відмінностей НІР05 А = 0,09 т/га; В = 0,12 т/га 
Для головних ефектів НІР05 А = 0,04 т/га; В = 0,06 т/га 

 
Встановлено, що у середньому за три роки 

досліджень що найвищу урожайність ріпаку озимо-
го (2,65 т/га) забезпечувало внесення азотних 
добрив у підживлення дозою N100 на фоні оранки з 
глибиною розпушування  25-27 см. Близьким до 
цього варіанту був чизельний обробіток на 14-16 
см в системі диференційованого-1 обробітку ґрун-
ту з внесеннм азотних добрив дозою N100 у ран-
ньовесняне підживлення, де урожайність станови-
ла 2,59 т/га, при НІР0,5 – 0,09 т/га У варіанті без 
внесення азотних добрив урожайність була ниж-
чою відповідно до варіантів основного обробітку 
ґрунту на 29,1-47,5 % порівняно з дозою N100. 

Висновки. У ланках польових сівозмін на те-
мно-каштанових ґрунтах південного регіону при 
зрошенні найбільш сприятливі умови для росту, 
розвитку і формування врожаю ріпаку озимого 
створюються за різноглибинних систем полицевого 
і диференційованого обробітку з оранкою на 25-27 
см або чизельним розпушуванням на 14-16 на фоні 
одного глибокого щілювання за ротацію сівозміни 
та внесення азотних добрив у ранньовесняне пі-

дживлення дозою N100 на фоні N30Р60 під основний 
обробіток ґрунту. 
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