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ЗАЛЕжНІСТь УРОжАйНОСТІ 
РІпАКУ ЯРОГО ВІД 
НОРМ ВИСІВУ, СТРОКІВ 
І СпОСОБІВ СІВБИ В УМОВАХ 
пІВНІчНОГО СТЕпУ

Мета. Вивчення ефективності впливу 
норм висіву, строків і способів сівби 
на врожайність насіння ріпаку ярого 
в північному Степу. Методи. польовий, 
розрахунково-математичний, статистичний. 
Результати. Досліджено вплив 
на врожайність ріпаку ярого 3-х строків сівби 
залежно від температури ґрунту; 5-ти норм 
висіву; рядкового (15 см) та широкорядного 
(45 та 60 см) способів сівби. Визначено 
оптимальні параметри досліджуваних 
факторів. проведений кореляційний аналіз 
показав, що залежність урожайності ріпаку 
ярого є зворотною з усіма досліджуваними 
факторами. Висновки. Досліджувані фактори 
істотно впливають на рівень урожайності 
ріпаку ярого. Оптимальним для отримання 
максимального рівня врожаю є строк сівби 
за температури ґрунту 4 – 6°С рядковим 
способом із нормою висіву 2 млн насінин 
на 1 га. За широкорядного способу сівби 
найбільшу врожайність отримано за норми 
висіву 1 – 1,5 млн насінин на 1 га. Третій 
строк сівби є несприятливим і не може бути 
рекомендованим для вирощування 
ріпаку ярого.
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В умовах Північного Степу ріпак озимий 
формує більший урожай, ніж ярий, за раху-
нок використання вологи, накопиченої впро-
довж осінньо-зимового періоду. Культура  
менше ушкоджується шкідниками, оскільки 
в  період їх масової появи рослини ріпаку 
озимого вже майже сформовані. Проте іноді 
кількість вологи в ґрунті восени є недостат-
ньою для проростання насіння і формуван-
ня розвиненої розетки [1]. У цьому разі ріпак 
ярий, який завдяки екологічній пластичності 

можна вирощувати в зонах, ризикованих 
для вирощування ріпаку озимого, є страхо-
вою культурою для одержання рослинної 
олії [2, 3].

Широке впровадження ріпаку ярого з реалі-
зацією його потенційних можливостей в умо-
вах Північного Степу потребує докладного 
вивчення особливостей агротехніки його ви-
рощування [4, 5].

Тому для розроблення основних агро-
заходів вирощування ріпаку ярого в цій 
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агрокліматичній зоні було проведено до-
слідження ефективності їх впливу на вро-
жайність насіння.

Мета досліджень — вивчення ефектив-
ності впливу норм висіву, строків і способів 
сівби на врожайність насіння ріпаку ярого 
в Північному Степу.

Матеріали і  методи досліджень. Польові 
дослідження проводили в 2012 – 2014 рр. 
на полях ФГ  «Агроєдність», розташованих 
на правобережному Придніпровському пла-
то біля с. Заполички Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області.

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок, пло-
ща яких становила 50 м2, типовий для цієї 
місцевості, представлений чорноземом зви-
чайним малогумусним важкосуглинковим 
на лесі з товщиною гумусу 60 – 65 см. Поле 
після збирання попередника готували за 
системою поліпшеного зябу. 

Предметом досліджень був сорт ріпа-
ку ярого двонульового типу Обрій  селек-
ції інституту олійних культур НААН  [6].  
Повторність дослідів — 4-разова. Дослі-
джуваними факторами, які характеризують 
відповідні агрозаходи, в 3-факторному екс-
перименті були: строк сівби, норма висіву 
насіння і ширина міжрядь.

Сівбу виконували в 3 строки (фактор А): 
перший — за температури ґрунту 4 – 6°С, 
другий — 6 – 8°С і третій — 8 – 10°С. Також 
досліджували 3 способи сівби (фактор В): 
рядковий із шириною міжряддя 15 см, ши-
рокорядний з міжряддями 45 см і 60 см та 
5 норм висіву (фактор С): 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0 млн схожих насінин на 1 га. Статистичну 
обробку результатів виконано за допомогою 
відповідних модулів пакета прикладних про-
грам Statistica [7].

Результати досліджень. Урожайність 
ріпаку ярого істотно варіює за роками 
досліджень, що зумовлено її залежністю 
від рівня вологозабезпеченості впродовж 
періоду вегетації. Проте кожного року 
кращим виявлявся перший строк сівби 
(таблиця). У 2012 р. врожайність не пе-
ревищувала 0,94 т/га, 2014 р. — 1,89 т/га.  
Максимальна врожайність була сфор-
мована у 2013 р. (перший строк сівби за 
рядкового способу сівби за норми висіву 
2  млн шт./га) і становила 1,96 т/га. У се-
редньому за 3 роки за першого строку сівби 

врожайність становила 0,97 – 1,58 т/га,  
другого — 0,78 – 1,23, за третього — 
0,37 – 0,90 т/га. Третій строк сівби виявився 
найнесприятливішим. Спосіб сівби та нор-
ми висіву насіння не відіграють вирішаль-
ної ролі у формуванні врожайності, але є 
істотними і мають бути враховані під час 
прогнозування врожайності.

За результатами дисперсійного аналі-
зу [8] впливу на врожайність ріпаку яро-
го досліджуваних факторів установлено, 
що найбільше впливає на продуктивність 
строк сівби — 73,5 %, частки норми висіву 
і ширини міжряддя при цьому дорівнюють 
відповідно 14,2 % і 8,7 %. Усі 3 досліджу-
вані фактори впливають на величину вро-
жайності ріпаку ярого статистично значу-
ще. Працездатність дисперсійної моделі 
становить 0,962.

Проведений кореляційний аналіз [9] по-
казав, що залежність урожайності ріпаку 
ярого є зворотною з усіма досліджувани-
ми факторами. При цьому відзначається 
її високий рівень (за шкалою Чеддока) 
r = – 0,86±0,16 зі строком сівби і помір-
ний (при r = –0,35±0,29) із нормою висіву. 
В обох випадках рівень статистичної зна-
чущості не перевищує 0,02, тобто він мен-
ший за прийнятий нами рівень значущості 
a = 0,05. Коефіцієнт кореляції між урожай-
ністю та шириною міжряддя становить 
r =  – 0,28 ± 0,30 при p = 0,065.

За регресійного аналізу [10] залежності 
врожайності від досліджуваних факторів — 
температури ґрунту, ширини міжряддя та 
норми висіву, отримано математичну мо-
дель у вигляді функції відгуку другого по-
рядку, наведеної з урахуванням значущості 
коефіцієнтів регресії, оцінюваних за t-крите-
рієм Стьюдента:

M = 1,37 + 0,33z + 0,01b – 0,002zb –  
– 0,01t2  – 0,09z2 – 1,32 ⋅ 10-4b2,

де М — урожайність, t — температура 
ґрунту, b — ширина міжряддя, z — норма 
висіву. 

Статистична характеристика цього рів-
няння свідчить про те, що отримана мате-
матична модель адекватна, оскільки рівень 
значущості F — критерію Фішера становить 
р = 2,054 ⋅ 10-28, тобто менше за прийнятий 
рівень значущості a, і працездатна, бо кое-
фіцієнт детермінації рівняння становить 
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R2=0,987, перевищуючи граничний 0,75.
З аналізу виразу на екстремум маємо, 

що максимального значення (1,47 т/га) уро-
жайність досягає за першого строку сів-
би, ширини міжряддя 15 см і норми висіву 
1,67 млн схожих насінин на 1 га.

Оцінку закономірностей впливу факто-
рів доцільно проілюструвати за допомогою 
графічного представлення поверхні відгу-
ку парних взаємодій факторів, наведених 
на рисунку. Спостерігається різке зниження 
врожайності ріпаку з підвищенням темпера-
тури ґрунту, з якою пов’язаний строк сівби, 
та зі збільшенням норми висіву до 3 млн 
насінин (рисунок, а).

Проте за першого строку сівби макси-
мальна врожайність була сформована за 
норми висіву 1,5 – 2 млн насінин на 1 га 
і становила близько 1,5 т/га, зі збільшенням 
норми висіву врожайність знижувалася, але 

залишалася досить високою (більше 1,2 т/га)  
порівняно з іншими строками сівби. За тре-
тього строку сівби залежність урожайно-
сті від норми висіву істотно збільшилася 
і загалом мала криволінійний характер. 
Максимальну врожайність отримано за 
норми висіву 1 – 1,5 млн насінин на 1 га, 
зі збільшенням кількості рослин на оди-
ницю площі вона стрімко знижується. 
Майже лінійно знижується врожайність 
зі збільшенням ширини міжряддя та під-
вищенням температури ґрунту за сівби 
(рисунок, б). Кращим є рядковий спосіб 
сівби за будь-якого строку. Можливе ви-
користання широкорядного способу сівби 
за першого та другого строків сівби, за 
третього строку сівба з міжряддями 45 та 
60 см призводить до істотного зниження 
врожайності.

Залежність урожайності ріпаку ярого від 

Залежність урожайності ріпаку ярого від норм висіву, строків і способів сівби 
(2012 – 2014 рр.)

Ширина 
міжрядь, см 

(В)

Норма 
висіву, 

млн шт./га 
(С)

Урожайність, т/га

і строк сівби (А) 
(4–6° С)

іі строк сівби (А) 
(6–8° С)

ііі строк сівби (А) 
(8–10° С)
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Середнє

15

1,0 0,69 1,62 1,72 1,34 0,28 1,53 1,49 1,10 0 1,29 1,38 0,89

1,5 0,81 1,89 1,89 1,53 0,36 1,71 1,63 1,23 0 1,26 1,43 0,90

2,0 0,94 1,96 1,83 1,58 0,26 1,67 1,55 1,16 0 1,12 1,31 0,81

2,5 0,91 1,73 1,70 1,45 0,24 1,61 1,44 1,10 0 0,95 1,19 0,71

3,0 0,75 1,55 1,67 1,32 0,15 1,42 1,31 0,96 0 0,87 1,07 0,65

45

1,0 0,89 1,71 1,69 1,43 0,38 1,61 1,55 1,18 0 1,23 1,28 0,84

1,5 0,91 1,75 1,72 1,46 0,35 1,65 1,57 1,19 0 1,21 1,29 0,83

2,0 0,76 1,62 1,66 1,35 0,29 1,52 1,44 1,08 0 1,09 1,13 0,74

2,5 0,69 1,59 1,53 1,27 0,23 1,47 1,39 1,03 0 0,99 1,09 0,78

3,0 0,55 1,37 1,28 1,07 0,17 1,29 1,12 0,86 0 0,91 0,80 0,57

60

1,0 0,83 1,63 1,57 1,34 0,33 1,53 1,47 1,11 0 1,17 1,15 0,77

1,5 0,75 1,58 1,48 1,27 0,27 1,49 1,43 1,06 0 1,09 1,13 0,74

2,0 0,69 1,44 1,39 1,17 0,22 1,35 1,29 0,95 0 1,03 1,02 0,68

2,5 0,66 1,35 1,25 1,09 0,17 1,23 1,18 0,86 0 0,88 0,77 0,55

3,0 0,58 1,19 1,13 0,97 0,14 1,18 1,02 0,78 0 0,62 0,49 0,37

НіР
05

 для фактора «строк сівби» 0,027; НіР
05

 для фактора «норма висіву» 0,034; НіР
05

 для фактора «ширина 
міжрядь» 0,027.
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взаємодії факторів норми висіву та способу 
сівби відображена на рисунку, в. За рядково-
го способу сівби відбувається незначна змі-
на врожайності за максимального її значення 
з нормою висіву 1,5 – 2 млн насінин на 1 га. 
це пов’язано з рівномірним розподілом 
площі живлення рослин. За широкорядного 

способу сівби найбільшу врожайність от-
римано за норми висіву 1 – 1,5 млн насі-
нин на 1 га. Одночасне збільшення шири-
ни міжряддя та норми висіву призводить 
до інтенсивного випаровування вологи та 
зростання конкуренції між рослинами за еле-
менти живлення і вологозабезпеченість.
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поверхні відгуку парних поєднань залежності  врожайності ріпаку ярого від досліджуваних 
факторів: а — строку сівби і норми висіву; б — строку сівби і ширини міжряддя; в — норми 
висіву і ширини міжряддя
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Досліджувані фактори істотно вплива-
ють на рівень урожайності ріпаку ярого. 
Оптимальним для отримання максималь-
ного рівня врожаю є строк сівби за тем-
ператури ґрунту 4–6° С, рядковим спосо-
бом (15 см), з нормою висіву 2 млн насінин 

на 1 га. За широкорядного способу сівби 
найбільшу врожайність отримано за нор-
ми висіву 1–1,5 млн насінин на 1 га. Третій 
строк сівби є несприятливим і не може 
бути рекомендованим для вирощування 
ріпаку ярого.

Висновки


