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ЗІСТАВНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ РЕДЬКИ 

ОЛІЙНОЇ З ВРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 
ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТРЕСОВОСТІ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ 

 
Актуальність напряму досліджень. Для редьки олійної 

рекомендованим є широкий діапазон строків сівби: від надранніх 
весняних строків [1] до літніх та проміжних післяжнивних (літньо-
осінніх) [2, 3], що виокремлює вказану культуру серед інших та дозволяє 
вирощувати її у різних ґрунтово-кліматичних поясах від зони Полярного 
кола [1] до сухих аридних територій Середньої Азії [5]. 

Останні дослідження засвідчили, що продуктивність різних строків 
сівби редьки олійної залежить у першу чергу від вологозабезпечення 
періоду вегетації та оптимізації умов мінерального живлення [6]. 
Спостерігається і реакція редьки олійної на тривалість світлового дня в 
разі зміни строків сівби [7]. Спостерігається ефективне використання 
редьки олійної для моніторингу загальної напруженості ростових 
процесів з позиції зміни на певний градієнт кліматичних чинників 
довкілля та їх співвідношень [1]. З окреслених причин, редька олійна буде 
чутливо реагувати на вказані зміни, а комбінація строків від ранніх до 
можливо пізніх у розрізі різних років за погодними умовами дозволить як 
оцінити загальну сприятливість вегетаційного періоду у цей рік, так і 
надати рекомендації щодо зміни параметрів строку сівби для регіону 
досліджень. 

Методологія та основні результати досліджень. Дослідження за 
обраним тематичним спрямуванням охоплювали період 2013–2017 рр. з 
використанням сорту Журавка на темно-сірих лісових ґрунтах середнього 
потенціалу ґрунтових умов родючості. У вивченні застосовано чотири 
строки сівби: друга декада квітня, перша декада травня, третя декада 
травня, друга декада червня. Для вказаних строків сівби норма висіву 
2 млн шт./га схожих насінин звичайним рядковим способом. У тезах 
представлено результати такого вивчення лише на неудобреному фоні. 

Слід зауважити, що кліматичні зміни, які спостерігаються останні 
5–10 років на теренах нашої держави, вносять суттєві корективи у формат 
календарної тропації строків сівби редьки олійної. Результати вивчення 
одного з важливих показників кліматичних ресурсів території у значенні 
гідротермічного коефіцієнта Селянінова (ГТК) як вираз зіставлення 
теплового режиму та динаміки атмосферного зволоження для умов 
Вінницького району, що належить до зони Правобережного Лісостепу, 
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засвідчили певний ступінь аридизації території за період 2013–2017 рр. 
активної вегетації редьки олійної (рис. 1). 

Так, за п’ятирічний цикл вивчення особливостей вегетування культури 
в умовах дослідного поля Вінницького ВНАУ спостерігається домінування 
аномальних умов ГТК для таких місяців вегетації у періоді липень-вересень. 
Особливо відчутним ефект аридизації спостерігався у липні та серпні. 
Загалом умови 2015–2017 рр. були суттєво більш сухішими у зіставленні зі 
середньобагаторічними показниками. Лише умови вегетації 2013 року 
перевищували багаторічний рівень ГТК. На підставі представлених даних 
напрошується загальний висновок про підвищення загальної стресовості 
вегетації основних сільськогосподарських культур, фенорозвиток яких 
входить у період травень-липень. 

Для редьки олійної, як вже наголошувалося, характерний широкий 
формат оптимальних строків її сівби, який у першу чергу визначає саме 
вологозабезпечення її періоду вегетації. Крім того, цю культуру можна 
ефективно використовувати саме для моніторингу оптимальності 
співвідношення температур та режимів зволоження як за рахунок чуттєвої 
реакції на зміну цих показників, так і за рахунок певної архітектонічної 
реакції розвитку рослин на зростання кліматологічної стресовості 
вегетування [1]. 
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Рис. 1. ГТК зони досліджень за період активної вегетації редьки олійної,  

2013–2017 рр. 
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Такі висновки знайшли своє відображення в оцінюванні зіставлення 
морфологічних параметрів розвитку рослин редьки олійної у зіставленні до 
вихідного першого строку сівби (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характер морфологічного розвитку рослин редьки олійної сорту 
Журавка у зіставленні різних строків його сівби на фазу цвітіння 

(у % до першого строку сівби, в середньому за 2013–2017 рр.) 
 

Строк 
сівби 

Висота 
рослин, см 

Площа 
листкової 
поверхні, 
тис. м2/га 

Індивідуальна 
маса рослин, г 

Урожайність 
листостеблової 

маси, т/га 

Урожайність 
насіння, т/га 

Перший 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Другий 86,6 87,1 86,4 87,8 84,2 
Третій 63,2 70,7 74,6 73,1 73,6 
Четвертий 50,9 53,5 46,9 62,3 48,6 

 
Так, нами зазначено стабільне зниження основних продуктивних 

показників архітектоніки рослин редьки олійної за поступового зміщення 
строків з першого до четвертого. Враховуючи зростання загальної 
стресовості у календарному напрямку, з травня по серпень спостережено 
чітку її реакцію на погіршення умов вегетування. Особливо високі рівні 
зниження у зіставленні першого (ранньовесняного) та четвертого 
(літнього) строків сівби зазначено за такими показниками, як індивідуальна 
маса рослин (-53,1 %) та урожайність насіння (-51,4 %). 

Слід також зазначити, що варіанти саме другого строку сівби найбільш 
часто фігурують у різних рекомендаціях щодо культивування редьки олійної. 
Таким чином, загальні кліматичні зміни зумовлюють зміщення цього 
чинника технології на більш ранні строки. 

 

Висновок 
Отже, для Вінничини за останній п’ятирічний період спостерігають 

чітку тенденцію до зниження загального рівня оптимального 
вологозабезпечення, що на фоні вищих за середньобагаторічний рівень 
добових температур знижує загальний ГТК вегетації, зумовлює підвищення 
загальної стресовості абіотичних чинників та впливає на продуктивність 
чутливих культур, до яких зокрема слід віднести і редьку олійну. 

З оцінювання результатів динамічних ростових процесів рослин редьки 
олійної та враховуючи згадані вище кліматичні зміни періоду вегетації, – 
доцільним ми вважаємо рекомендації щодо зміщення оптимальних строків 
сівби редьки олійної на більш ранні (щонайменше на 1,5–2,0 декади) 
особливо у варіанті вирощування цієї культури одночасно на кормові цілі та 
насіння в єдиному технологічному циклі. 
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ФАКТОРИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА 
В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 
Незважаючи на негативні зміни, які відбуваються в кліматі планети, 

територія України характеризується надзвичайно великим аграрним 
потенціалом, який дає змогу вирощувати переважну більшість необхідних 
для життя культур. Сьогодні наша країна досягла значних успіхів у 
розробці, адаптації й впровадженні технологій вирощування, але 
стабільної врожайності й валових зборів досягти поки що вітчизняні 
аграрії не змогли. Причиною цього є ще далека до досконалості 
агротехніка, непередбачуваність погодних факторів та, особливо, висока 
ймовірність настання критичних погодних періодів, екстремальних явищ 
тощо. 
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