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THE EFFECT OF GROWING TECHNOLOGY ELEMENTS ON DEVELOPMENT, YIELD AND 

QUALITY OF WINTER RAPESEED SEEDS 

 

Matsera O. 

Vinnytsia national agricultural university 

 

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА РОЗВИТОК РОСЛИН, 

ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ 

 

Мацера О.О. 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Abstract 

Aim. The investigation of peculiarities of winter rapeseed (Brassica napus L.) growing technology elements, 

such as sowing time and fertilization level, on yield and quality indexes of crop seeds. Methods. It was used the 

general scientific and special research methods: field method, balance-calculation method for the planned yield, 

taking into account the content of nutrients in the soil, visual, measurement-weight, biochemical method and math-

ematical, and statistical in the process of performing the work. 

Results. There was an improvement of biometric parameters for plant overwintering and plant condition at 

the time of spring vegetation renewal with increasing fertilizer rates, the most optimal ones were formed during 

the second sowing period on August 21 for all sowing dates. The highest yield was obtained on the second sowing 

period in the version with the maximum fertilization, it was 3.8 t / ha. The strongest correlation - 0.827 was ob-

served when comparing the yield with the mass of 1000 seeds, according to the coefficient of determination, the 

variation of the yield depended on the elements of the crop structure by 52.4-68.5%. The minimum acid value of 

1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21, with the maximum fertilizer variant; in 

general, the value of this indicator decreased with the increase of fertilizer rate; the content of glucosinolates in-

creased with increasing rate of fertilizer; protein content was influenced by both the sowing period and the fertilizer 

level, the highest value of which was 22.65% achieved during the second sowing period with maximum fertiliza-

tion. The highest oil content was also obtained with the introduction of N240P120K240 - 47.99%, but for the third 

sowing period on September 5. The content of erucic acid increased proportionally with the increase in the level 

of fertilizer, with no significant effect of the sowing period on this indicator.  

Conclusions. The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system 

and biological features of the hybrid on the key moments of plant growth and development, the formation of their 

biometric parameters, yields and quality indicators, which is confirmed by the results of mathematical data pro-

cessing. 

Анотація 

Мета. Дослідження особливостей впливу технологічних елементів вирощування озимого ріпаку 

(Brassica napus L.), таких як строк посіву та рівень удобрення, на врожайні та якісні показники насіння 

культури. Методи. В процесі виконання роботи застосовували загальнонаукові та спеціальні методи дос-

лідження: польовий метод, балансово-розрахунковий метод на заплановану врожайність з урахуванням 
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вмісту поживних речовин в ґрунті, візуальний, вимірювально-ваговий, біохімічний метод та математично-

статистичний. 

Результати. За всіх строків посіву відбувалося покращення біометричних параметрів для перезимівлі 

рослин та стану рослин на час відновлення весняної вегетації при збільшенні норми добрива, при цьому 

найбільш оптимальні із них формувались за другого строку посіву 21 серпня. Найвища врожайність була 

отримана за другого строку посіву у варіанті із максимальним удобренням вона становила 3,8 т/га. Найси-

льніший кореляційний зв'язок – 0,827 спостерігався при порівнянні врожайності із масою 1000 насінин, 

відповідно коефіцієнту детермінації варіація врожайності залежала від елементів структури врожаю на 

52,4-68,5%. Мінімальне значення кислотного числа 1,05 КОН/г було одержано за другого строку посіву 21 

серпня у варіанті із максимальним удобренням; загалом значення даного показника зменшувалось із зро-

станням норми удобрення; вміст глюкозинолатів зростав із збільшенням норми добрива; на вміст білка 

впливали як строк посіву, так і рівень удобрення, найбільшого його значення 22,65% вдалося досягти за 

другого строку посіву при максимальному удобренні. Найбільший вміст олії було одержано теж у варіанті 

із внесенням N240P120K240 – 47,99%, але за третього строку посіву 5 вересня. Вміст ерукової кислоти про-

порційно зростав із збільшенням рівня удобрення, при цьому суттєвої впливу строку посіву на цей показ-

ник не відмічалось. 

Висновки. Результати дослідження свідчать про значний вплив як строку посіву, системи удобрення, 

так і біологічних особливостей гібриду на ключові моменти росту та розвитку рослин, формування їх біо-

метричних параметрів, врожайності та якісних показників, що підтверджується і результатами математи-

чної обробки даних. 

 

Keywords: winter rapeseed, sowing date, fertilization, yield, glucosinolates, erucic acid. 

Ключові слова: озимий ріпак, строк посіву, удобрення, врожайність, глюкозинолати, ерукова кис-

лота. 

 

Вступ. Озимий ріпак – одна із найпоширені-

ших олійних культур в Україні та світі. Основна 

мета вирощування ріпаку – одержання високоякіс-

ної олії, вміст якої в насінні становить близько 50%. 

Ріпакова олія, що яка одержується із "00" та "000" 

сортів та гібридів володіє добрими смаковими вла-

стивостями, містить незамінні лінолеву та ліноле-

нову жирні кислоти, широко використовується для 

переробки на біодизель [1, 2]. В цьому світлі, отри-

мання високої врожайності насіння ріпаку із відпо-

відною якістю, постає особливо важливим завдан-

ням для науковців, що займаються проблематикою 

вирощування ріпаку. Вирішення цієї проблеми, на 

нашу думку, можливе через поліпшення технологі-

чних елементів технології вирощування, таких як 

дотримання оптимальних строків сівби, внесення 

науково-обґрунтованих норм добрив, вибір гібри-

дів, що відповідають зоні вирощування та мають 

високий потенціал врожайності. 

Дослідженням поліпшення технологічних еле-

ментів вирощування озимого ріпаку займається ба-

гато вчених в усіх країнах, адже ріпакова олія є тре-

тьою за популярністю олією в світі, після пальмової 

та соєвої олій. Так, дослідженню впливу азотних 

добрив на вміст олії та білку в насінні ріпаку займа-

лись Бреннан Р. Ф., Масон М. Г., Волтон Г. Х. [3], 

такі вчені, як Баучет А. С., Лаперхе А., Сноудон Р. 

та ін. [4] проводили огляд літературних джерел сто-

совно проблематики ефективності використання 

азоту рослинами ріпаку. 

Азотному живленню рослин озимого ріпаку, 

так як і живленню іншими макро- та мезоелемен-

тами, такими як сульфур, магній та ін. у поєднанні 

із вирощуванням на поливі, застосуванням мульчу-

вання з метою підвищення врожайності, приділя-

ють увагу багато вчених [5-9]. Питання впливу 

строку посіву, передпосівної обробки насіння, гус-

тоти стояння рослин та глибини сівби досліджува-

лись різними вченими [10-13], так як і втрати вро-

жаю насіння, спричинені затримкою зі строками 

посіву [14]. Тому, вивчення впливу строку посіву, 

норми добрива та біологічних особливостей гіб-

риду на врожайні та якісні показники насіння ози-

мого ріпаку було метою нашого дослідження. Спо-

діваємось, що отримані в результаті дослідження 

дані, сприятимуть поширенню застосування нау-

ково-обґрунтованих норм добрив та дотримання 

строків сівби, так як і використання адаптованих до 

зони вирощування гібридів озимого ріпаку в умо-

вах нашого регіону, і забезпечать достатню кіль-

кість інформації для подальшої розробки ефектив-

них методів збільшення врожайності та покра-

щення якості насіння рослин озимого ріпаку.  

Матеріали та методи. Наукова програма дос-

ліджень передбачала вивчення елементів технології 

вирощування ріпаку озимого та їх впливу на фено-

логічні, біометричні показники рослин, загальний 

стан посівів та насіннєву продуктивність і якість 

насіння.  

Дослідження з визначення ефективності різ-

них строків сівби озимого ріпаку та фонів мінера-

льного живлення на врожайні показники рослин 

проводились на базі Вінницького національного аг-

рарного університету в умовах науково-дослідного 

господарства "Агрономічне", яке розташоване в 

умовах Правобережного Лісостепу України у Він-

ницькому районі в с. Агрономічне впродовж 2012-

2015 рр. 

Для досліджень був обраний гібрид Ексель (се-

редньостиглий) компанії "Монсанто"; три строки 

посіву – 10 серпня, 21 серпня та 5 вересня; рівні мі-

нерального удобрення – N0P0K0, N60P30K60, 

N120P60K120, N180P90K180, N240P120K240.  

Для досліджень застосовували такі методи: гу-
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стоту стояння рослин визначали два рази за вегета-

цію – перший – на початку росту та розвитку рос-

лин у фазі повних сходів, другий – після віднов-

лення весняної вегетації (при переході середньодо-

бової температури через 50С. Для аналізу інших 

біометричних параметрів розвитку рослин, оцінки 

стану рослин на час відновлення весняної вегетації 

застосовувався польовий та візуальний методи. 

Урожайність основної продукції обліковували із 

кожної ділянки окремо, із застосуванням методу су-

цільного обмолоту прямим комбайнуванням за до-

помогою комбайну SAMPO-500. Біохімічна оцінка 

насіння включала визначення вмісту олії екстрак-

ційним методом, в основі якого лежить видалення 

олії із насіння етиловим ефіром за допомогою апа-

рату Сокслета; титрометричний метод застосовува-

вся для визначення вмісту білка та значення кисло-

тного числа; вміст глюкозинолатів визначався на 

фотоелектроколориметрі за допомогою паладійо-

вого методу; вміст ерукової кислоти (масова час-

тка) визначався газохроматографічним методом із 

полум’яно-іонізаційним детектором. Для розробки 

математичних моделей залежності врожайності рі-

паку від досліджуваних чинників використовували 

статистичний метод, дисперсійний аналіз та коре-

ляцію. 

Результати та обговорення. Науковими дос-

лідженнями доведено, що недотримання елементів 

технології вирощування сільськогосподарських ку-

льтур, в тому числі і ріпаку озимого, призводить до 

зниження їх продуктивності [15]. Для озимого рі-

паку правильний вибір строків посіву є основною 

для гарної перезимівлі рослин, формування й одер-

жання високого врожаю [16]. 

Строки сівби – важливий елемент технології 

вирощування насіння ріпаку озимого. Допущені 

помилки щодо строків сівби не піддаються виправ-

ленню і можуть стати причиною цілковитої заги-

белі врожаю. При пізні строках рослини не встига-

ють сформувати достатню кількість листків у при-

кореневій розетці та розвинену кореневу систему. 

Тому, площі озимого ріпаку не перезимовують там, 

де сіють у пізні строки. 

Для аналізу стану рослин перед входом в зиму 

нами було оцінено такі показники: густота стояння 

рослин, шт./м2; діаметр кореневої шийки, см; ви-

сота розміщення точки росту над поверхнею ґру-

нту, см; кількість листків на рослині, шт.; довжина 

кореневої системи, см. Осінній розвиток рослин 

озимого ріпаку гібриду Ексель наведено в таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Біометричні параметри рослин озимого ріпаку гібриду Ексель на час припинення осінньої вегета-

ції (середнє за 2012-2014 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Параметри росту та розвитку рослин 

Густота 

стояння ро-

слин, шт./м2 

Діаметр ко-

реневої 

шийки, см 

Висота точки 

росту над рів-

нем ґрунту, 

см 

Кількість ли-

стків на рос-

лині, шт. 

Довжина ко-

реневої сис-

теми, см 

10 Сер. 

N0P0K0 56,83 0,68 2,57 4,77 104,10 

N60P30K60 60,93 0,68 2,31 5,59 109,40 

N120P60K120 64,60 0,74 2,02 6,13 112,60 

N180P90K180 67,47 0,78 1,96 6,72 117,53 

N240P120K240 70,10 0,86 1,91 7,09 119,70 

21 Сер. 

N0P0K0 63,77 0,85 1,95 5,90 108,90 

N60P30K60 66,83 0,92 1,82 6,20 112,50 

N120P60K120 71,10 0,96 1,69 6,63 118,00 

N180P90K180 74,27 1,04 1,58 7,14 121,40 

N240P120K240 76,20 1,14 1,51 7,44 126,27 

05 Вер. 

N0P0K0 60,80 0,80 2,10 5,37 107,00 

N60P30K60 64,73 0,88 1,94 5,71 110,53 

N120P60K120 67,83 0,93 1,82 6,10 116,63 

N180P90K180 71,73 0,99 1,69 6,56 118,97 

N240P120K240 74,00 1,08 1,63 6,79 122,73 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Для одержання високих врожаїв ріпаку ози-

мого необхідно враховувати біологічні особливості 

сучасних сортів та гібридів, фактори навколиш-

нього середовища, а також елементи технології ви-

рощування.  

Рослини гібриду Ексель забезпечили одер-

жання оптимальних параметрів осінньої вегетації 

за другого стоку посіву 21 серпня при нормі вне-

сення добрив N240P120K240. 

Так, кількість рослин на 1 м2 становила 76,20 

шт., що перевищувало варіант без внесення добрив 

на 12,43 рослини або 19,5%, діаметр кореневої 

шийки становив 1,14 см, що перевищувало конт-

рольний варіант на 0,29 см або 34,1%, висота розмі-

щення точки росту від поверхні ґрунту знаходилась 

на позначці 1,51 см, що було нижче контролю на 

0,44 см, при цьому даний показник не повинен пе-

ревищувати 2 см для гарної перезимівлі ріпаку, кі-

лькість листків становила 7,44 шт., довжина коре-

невої системи – 126,27 см. 

Однією із основних проблем та втрат урожай-
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ності при вирощуванні озимого ріпаку є перезимі-

вля рослин [17]. Відомо, що вимерзають і гинуть за-

гущені посіви та рослини пізніх строків сівби. Крім 

того, важливим чинником впливу є і морфологічні 

особливості рослин, які теж залежать від строку по-

сіву, адже для формування оптимальних параметрів 

рослин перед зимівлею має минути певна кількість 

часу із відповідними температурним та вологим ре-

жимами. Головним органом озимого ріпаку є коре-

нева шийка, діаметр якої перед входом в зиму має 

становити 8-10 мм та розмір і кількість листків, які 

в зимовий період прикриватимуть кореневу шийку 

від вимерзання, що теж забезпечується оптималь-

ним строком посіву [18].  

Перезимівля рослин залежала від адаптивних 

властивостей гібриду реагувати на різні строки по-

сіву та за таких умов інтенсивності живлення рос-

лин. За рахунок кращого розвитку в осінній період 

при внесенні добрив відсоток рослин, що добре пе-

резимували, збільшувався (табл. 2). 

Таблиця 2 

Стан рослин озимого ріпаку Ексель на час відновлення весняної вегетації 

(середнє 2012-2014 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Густота 

стояння 

рослин во-

сени, 

шт./м2 

Густота 

стояння 

рослин на-

весні, 

шт./м2 

Зрідженість 

посівів 
Бал 

Кількість жи-

вих рослин, 

% 

Стан посі-

вів загалом 

10 Сер. 

N0P0K0 56,83 26,65 
досить зна-

чна 
2 46,90 

незадовіль-

ний 

N60P30K60 60,93 29,92 
досить зна-

чна 
2 49,10 

незадовіль-

ний 

N120P60K120 64,60 37,66 значна 3 58,30 задовільний 

N180P90K180 67,47 41,83 значна 3 62,00 задовільний 

N240P120K240 70,10 45,35 значна 3 64,70 задовільний 

21 Сер. 

N0P0K0 63,77 40,24 значна 3 63,10 задовільний 

N60P30K60 66,83 49,72 незначна 4 74,40 добрий 

N120P60K120 71,10 56,38 незначна 4 79,30 добрий 

N180P90K180 74,27 60,68 незначна 4 81,70 добрий 

N240P120K240 76,20 65,00 
візуально 

не помітна 
5 85,30 добрий 

05 Вер. 

N0P0K0 60,80 30,46 значна 3 50,10 задовільний 

N60P30K60 64,73 40,20 значна 3 62,10 добрий 

N120P60K120 67,83 53,79 незначна 4 79,30 добрий 

N180P90K180 71,73 58,03 незначна 4 80,90 добрий 

N240P120K240 74,00 61,94 незначна 4 83,70 добрий 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Зимостійкість гібриду є важливим показником 

який безпосередньо визначає зону його поширення 

та впливає на урожайність. Адаптивні властивості 

рослин ріпаку озимого у наших дослідах знаходи-

лися в прямій залежності від погодних умов у зи-

мові періоди та варіантів які вивчалися.  

За останні роки температурні умови січня-лю-

того були вищими на 1–2 0С порівняно з середніми 

багаторічними даними.  

Середня температура січня за роки досліджень 

була вищою за середньобагаторічну на 2,15 0С, а 

лютого на 1,7 0С. Це призводило до частих відлиг 

та зменшення висоти снігового покриву. Однак при 

відборі монолітів не спостерігалося пошкодження 

кореневої шийки рослин.  

Підрахунок густоти стояння після відновлення 

вегетації та перезимівлі рослин показав, що найбі-

льший відсоток перезимівлі у гібриду Ексель було 

встановлено за другого строку посіву 21 серпня – 

85,3% (65,0 шт./м2) при внесенні N240P120K240. Вста-

новлено, що найменший відсоток перезимівлі рос-

лин – 46,9% по відновленню вегетації спостерігали 

теж за першого строку посіву 10 серпня у варіанті 

без внесення добрив, тобто підвищення рівня удоб-

рення сприяло кращому виживанню рослин в зимо-

вий період. 

Формування врожайності гібриду Ексель під-

давалось впливу удобрення, строку посіву та пого-

дних умов (табл. 3). 

Так, максимальне значення врожайності гіб-

риду Ексель 4,40 т/га було одержано за другого 

строку посіву 21 серпня при внесенні N240P120K240 у 

2014 році. Урожайність на рівні 4,15 т/га було оде-

ржано за цього ж строку посіву у варіанті із внесен-

ням N180P90K180, при цьому незначна різниця вро-

жайності, яка становила 0,02 т/га, порівняно із цим 

варіантом була одержана при внесенні N240P120K240 

за третього строку посіву 5 вересня. Складні пого-

дні умови 2012-2013 рр., які були обумовлені недо-

статньою кількістю опадів за період серпень-жов-

тень негативно впливали на формування врожайно-

сті рослин озимого ріпаку. Також ускладненим 

було весняне відновлення вегетації, коли в умовах 

Вінниччини на початку другої декади березня 2013 

року випала місячна норма снігу за добу, та відбу-

лося зниження температури до -14,60С, що приз-
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вело до зниження врожайності. Мінімальний пока-

зник врожайності 0,87 т/га було одержано за тре-

тього строку посіву у варіанті без внесення добрив. 

Максимальну врожайність гібриду 3,8 т/га, в 

середньому за три роки досліджень, було одержано 

за другого строку посіву 21 серпня при внесенні 

N240P120K240, що перевищувало варіант без внесення 

добрив на 2,80 т/га, що у відсотковому вираженні 

становило 73,7%. Середня врожайність по строку 

посіву становила 2,44 т/га, перевищуючи середнє 

значення по першому строку посіву на 0,20 т/га та 

була близькою до даного показника за третього 

строку посіву, відрізняючись лише на 0,01 т/га. 

Таблиця 3 

Урожайність озимого ріпаку гібриду Ексель, т/га (середнє 2012-2015 рр.) 

Строк посіву Рівень удобрення 

Рік 

середнє 

відхилення 
Показники варіації 

2013 2014 2015 т/га % 
X±Sx V, % 

10 серпня 

N0P0K0 1,08 1,19 0,96 1,08 - - 1,08±0,12 10,7% 

N60P30K60 1,62 1,8 1,44 1,62 0,54 33,3 1,62±0,18 11,1% 

N120P60K120 2,03 2,33 1,89 2,08 1,00 48,1 2,08±0,22 10,8% 

N180P90K180 2,52 3,12 2,81 2,82 1,74 61,7 2,82±0,30 10,7% 

N240P120K240 3,30 4,10 3,40 3,60 2,52 70,0 3,60±0,44 12,1% 

21 серпня 

N0P0K0 1,01 1,10 0,89 1,00 - - 1,00±0,11 10,5% 

N60P30K60 1,61 1,84 1,39 1,61 0,61 37,9 1,61±0,23 13,9% 

N120P60K120 1,80 2,38 2,23 2,14 1,14 53,3 2,14±0,30 14,1% 

N180P90K180 3,35 4,15 3,45 3,65 2,65 72,6 3,65±0,44 11,9% 

N240P120K240 3,55 4,40 3,45 3,80 2,80 73,7 3,80±0,52 13,7% 

5 вересня 

N0P0K0 0,92 1,12 0,87 0,97 - - 0,97±0,13 13,6% 

N60P30K60 1,52 1,75 1,30 1,52 0,55 36,2 1,52±0,23 14,8% 

N120P60K120 2,74 2,95 2,31 2,67 1,70 63,7 2,67±0,33 12,2% 

N180P90K180 3,12 3,92 3,22 3,42 2,45 71,6 3,42±0,44 12,7% 

N240P120K240 3,37 4,17 3,47 3,67 2,70 73,6 3,67±0,44 10,7% 

Фактор 
Сума 

квадратів 
Ступені свободи Середній квадрат F 

А (строк посіву) 0,141 2 0,353 3,427 

В (удобрення) 15,163 4 11,372 110,363 

Взаємодія АВ 0,47 8 0,352 3,419 

Похибка в середині групи 3,091 30 0,103 - 

Всього  18,865 44 - - 

Таблиця впливів та НІР 

Фактор  Сила впливу НІР 

А (строк посіву) 0,01 0,14 

В (удобрення) 0,90 0,18 

АВ (взаємодія) 0,03 0,31 

Залишку  0,06 - 

Точність досліду 4,45% 

Варіація даних 45,08% 

Джерело: побудовано автором на основі власних досліджень  

 

За першого строку посіву 10 серпня урожай-

ність зростала від 1,08 т/га у варіанті без внесення 

добрив до 3,60 т/га у варіанті із максимальним удо-

бренням N240P120K240. Середня врожайність по 

строку посіву становила 2,24 т/га. Третій строк по-

сіву 5 вересня характеризувався середньою врожай-

ністю 2,45 т/га, при цьому показники змінювались 

від 0,97 до 3,67 т/га. 

Проведений двофакторний дисперсійний ана-

ліз свідчить про те, що табличне значення критерію 

зі ступенями свободи v1=8 і v2=30, Fтабл. = 2,27; 

3,42> Fтабл, відповідно, дані суперечать гіпотезі Но, 

і варто вважати, що рівні факторів А і В виявляють 

вплив на середній результат. Також рівні фактора А 

і В окремо впливали на середній результат – (фак-

тор А) 3,43 > Fтабл., (фактор В) 110,36 > Fтабл. відпо-

відно дані суперечать гіпотезі Но.  

Оцінка сили впливу досліджуваних факторів 

на результат показала, що формування врожайності 

рослин озимого ріпаку гібриду Ексель найінтенси-

вніше піддавалось впливу норми добрива – частка 

участі становила 90% ( вплив строку посіву – 1%, 

взаємодії факторів – 3%, залишку – 6%). 

Сучасне сільське господарство набуло висо-

кого технологічного рівня, яке потребує більш точ-

ної обробки нових прийомів та методів, що вивча-

ються наукою. Чим далі впроваджуються техноло-

гічні прийоми, тим менш відчутна різниця між 

ними, складно спрогнозувати їх якісний розвиток у 

часі. У зв’язку з цим виникає необхідність складати 

моделі розвитку отриманих результатів, для яких 

необхідно застосовувати математично-статистичні 

методи вивчення та обчислення.  

Результати проведеного кореляційно-регресій-

ного аналізу достовірно визначили залежність уро-

жайності від елементів структури врожайності 

(табл. 4). 
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Таблиця 4 

Математичні моделі залежності фактичної урожайності  

та елементів структури врожаю гібриду Ексель озимого ріпаку 

Показники Рівняння регресії 
Коефіцієнт 

кореляції, R 

Коефіцієнт де-

термінації, D 

Кількість рослин на 1 м2, шт. y = 0,3722x2 + 11,155x + 22,505 0,796 63,4 

Число стручків на рослині, шт. y = 0,6705x2 + 4,184x + 95,549 0,648 52,4 

Маса 1000 насінин, г y = 4,9851x2 + 119,88x + 119,88 0,827 68,5 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Вважається, що при r ≤ ± 0,3 кореляційна зале-

жність слабка; при r = ± 0,3-0,7 – середня; при r ≥ ± 

0,7-1,0 – сильна.  

Коефіцієнт кореляції вказує лише на ступінь 

зв’язку в варіації двох змінних величин, але не дає 

можливості судити про те, як кількісно змінюється 

одна величина по мірі зміни іншої. На це питання 

дає відповідь регресійний аналіз. 

Наведені в таблиці результати показують, що 

коефіцієнт кореляції між врожайністю та основ-

ними елементами структури врожаю становить від 

0,648 до 0,827, що свідчить про сильний кореляцій-

ний зв'язок між даними масивами значень. Коефіці-

єнт детермінації, що використовується як міра зале-

жності варіації залежної змінної від варіації незале-

жних змінних, тобто наскільки отримані 

спостереження підтверджують модель. Так, варіа-

ція врожайності залежить від елементів структури 

врожаю на 52,4-68,5%. 

Ріпак, одна із найурожайніших культур родини 

Хрестоцвітих (капустяних) (Cruciferae 

(Brasicaceae)), олія якого містить велику кількість 

(приблизно 50-80% від загальної кількості олії) еру-

кової (цис-13-докозаенової) кислоти із такою хімі-

чною формулою: СН3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 

та інших ненасичених жирних кислот: олеїнова, лі-

нолева, ліноленова та насичених жирних кислот: 

стеаринова та пальмітинова. До складу ріпакової 

олії також входять тіоглікозиди (глюкозинолати), 

які є сполуками, що розщеплюються при гідролізі 

до утворенням ізотіоціанатів – речовин, які володі-

ють токсичними властивостями та можуть викли-

кати подразнення слизових оболонок, органів ди-

хання, та навіть, впливати на діяльність щитовидної 

залози. При цьому аналіз оцінки якісних показників 

зерна озимого ріпаку залежно від елементів техно-

логії вирощування має вирішальне значення та ак-

туальність для виробничників нашого регіону. 

В таблиці 5 наведено динаміку зміни якісних 

показників насіння озимого ріпаку залежно від до-

сліджуваних факторів. 

Таблиця 5 

Вплив строків сівби та норм удобрення на якісні показники насіння озимого ріпаку гібриду Ексель 

(середнє 2012-2015 рр.) 

Строк 

посіву 

Варіант удоб-

рення 

Кислотне чи-

сло, мг КОН/г 

Вміст 
Загальний ви-

хід олії, т/га 
глюкози-нола-

тів, мкмоль/г 

білка (про-

теїн), % 

олії, 

% 

10 сер-

пня 

N0P0K0 1,44 11,22 18,67 45,16 0,49 

N60P30K60 1,33 13,35 19,19 45,01 0,73 

N120P60K120 1,28 16,42 20,29 44,59 0,93 

N180P90K180 1,22 17,55 21,68 44,39 1,25 

N240P120K240 1,09 18,88 21,86 44,92 1,62 

21 сер-

пня 

N0P0K0 1,55 13,92 19,57 46,34 0,46 

N60P30K60 1,42 15,87 20,09 46,78 0,75 

N120P60K120 1,36 18,23 21,48 45,99 0,98 

N180P90K180 1,29 19,68 21,87 46,15 1,68 

N240P120K240 1,05 20,74 22,65 45,89 1,74 

5 вересня 

N0P0K0 1,45 12,4 17,59 45,66 0,44 

N60P30K60 1,36 14,78 18,82 46,36 0,70 

N120P60K120 1,33 17,94 19,21 46,56 1,24 

N180P90K180 1,29 19,23 20,25 47,19 1,61 

N240P120K240 1,10 19,96 21,22 47,99 1,76 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень  

 

Унікальні біологічні та хімічні властивості рі-

пакової олії забезпечують можливість її викорис-

тання не лише для харчових, але і для технічних ці-

лей. І тому, саме склад і співвідношення жирних ки-

слот у ріпаковій олії, і визначають напрям її 

застосування [19]. 

Так, мінімальне значення кислотного числа 

1,05 КОН/г було одержано за другого строку посіву 

21 серпня у варіанті із максимальним удобренням; 

загалом значення даного показника зменшувалось 

із зростанням норми удобрення: за першого строку 

посіву від 1,44 до 1,09 КОН/г та за третього строку 

посіву від 1,45 до 1,10 КОН/г.  
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Вміст глюкозинолатів за першого строку по-

сіву зростав від 11,22 до 18,88 мкмоль/г, за другого 

строку посіву – від 13,92 до 20,74 мкмоль/г та за 

третього строку посіву – від 12,40 до 19,96 мкмоль/г 

із збільшенням норми добрива. 

На вміст білка впливали як строк посіву, так і 

рівень удобрення, максимального його значення 

22,65% вдалося досягти за другого строку посіву 

при максимальному удобренні. Найбільший вміст 

олії було одержано теж у варіанті із внесенням 

N240P120K240 – 47,99%, але за третього строку посіву 

5 вересня. 

Показник загального виходу олії гібриду Ек-

сель, який залежить від урожайності та вмісту олії 

в насінні зростав із збільшенням норми добрива: 

так, за першого строку посіву – від 0,49 до 1,62 т/га, 

за другого строку посіву – від 0,46 до 1,74 т/га та за 

третього строку посіву – від 0,44 до 1,76 т/га, тобто 

максимальне значення 1,76 т/га було одержано за 

третього строку посіву у варіанті із внесенням 

N240P120K240, при цьому даний показник відрізнявся 

від того ж варіанту, але за другого строку посіву 

лише на 0,2 т/га, що становило 1,74 т/га. 

Загальновідомим є факт, що насіння ріпаку мі-

стить ерукову кислоту, яка в великій кількості є 

шкідливою для тварин та призводить до патологіч-

них змін серцевого м’язу, печінки і нирок, гальмує 

ріст, пригнічує функції розмноження. Проведений 

аналіз якісних показників насіння ріпаку озимого 

дозволив побудувати графік (рис. 1) вмісту еруко-

вої кислоти залежно від впливу досліджуваних фа-

кторів. 

 
Рисунок 1. Вміст ерукової кислоти в насінні озимого ріпаку залежно від елементів технології 

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень 

 

Висновки. Аналіз особливостей проходження 

осіннього розвитку рослин ріпаку озимого впро-

довж вегетаційного періоду 2012-2015 рр. показав, 

що густота стояння рослин, шт./м2; діаметр корене-

вої шийки, см; висота точки росту над рівнем ґру-

нту, см; кількість листків на рослині, шт. та діаметр 

кореневої системи піддаються впливу строків сівби 

та системи удобрення, та залежать від температур-

них умов та умов вологозабезпечення в період по-

сіву. Оцінка стану рослин на час відновлення вес-

няної вегетації показала, що на густоту рослин, 

шт./м2, зрідженість та загальний стан посівів впли-

вали і строки сівби, і система удобрення. 

Істотний вплив на формування продуктивності 

озимого ріпаку мали строки сівби. Так, в серед-

ньому за роки досліджень, максимальної врожайно-

сті вдалося досягти за другого строку посіву при 

внесенні максимального удобрення N240P120K240 – 

3,80 т/га. Найменший рівень врожайності, в серед-

ньому за роки досліджень було отримано за тре-

тього строку посіву у контрольному варіанті без 

внесення добрив – 0,97 т/га. Кількість внесених до-

брив теж значно впливала на урожайність рослин, 

що підтверджується і результатами дисперсійного 

аналізу. Так, на формування врожайності гібриду 

Ексель вплив удобрення склав 90%. 

Встановлено, що збільшення норми добрива 

впливало на зміну формування якісних показників 

насіння. Так, значення кислотного числа зменшува-

лось із збільшенням норми добрива. Строк посіву 

та варіант удобрення впливали на зміну значення 

вмісту ерукової кислоти в насінні озимого ріпаку, 

при цьому збільшення норми добрива призводило 

до збільшення її вмісту в насінні. Накопичення та 

вміст глюкозинолатів не залежали від строку по-

сіву, при цьому удобрення мало значний вплив на 

даний показник – вміст глюкозинолатів зростав із 

збільшенням кількості добрив. Вміст білку та олії 

піддавались впливу досліджуваних факторів – мак-

симальне значення вмісту білка в гібриду Ексель 

спостерігалось за другого строку посіву 21 серпня 

та зростало із збільшенням норми добрива від 19,57 

до 22,65%, найбільше значення вмісту олії – 47,99% 

було отримано за третього строку посіву 5 вересня 

у варіанті із максимальним удобренням. 
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