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ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО НА 

ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. 
 

У статті  представлені результати досліджень впливу строків проведення азотного підживлення в комплексі з хeлатними добривами Квантум 
Олійні і Квантум-Бор-Актив на продуктивність ріпаку озимого на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу. Встановлено, що найвищу 

продуктивність посіви озимого ріпаку гібриду Рохан  формували за  дворазового азотного підживлення N120 + N50 +  Квантум Олійні  + Квантум –

Бор- Актив. Приріст відносно контролю N30 Р78К78  склав 1,65-20,6т/га або 75,3-94,0% та 0,59-0,80т/га або 18,2-23,2% відносно фону азотних добрив. 
Азотні добрива зменшували вміст олії в насінні з 45,77% до 41,16 %. Комплексні добрива «Квантум Олійні» та «Кванум – Бор- Актив» згладжували 

негативну дію азотних добрив на вміст олії в насінні, підвищуючи її вміст порівняно з фонам мінеральних добрив.  

Ключові слова: озимий ріпак, азотне підживлення, комплексні халатні добрива, продуктивність. 

Постановка проблеми.    Для вирощування 

ріпаку в Україні склалися сприятливі ґрунтово-

кліматичні і економічні умови. За останні 20 років 

наші аграрії збільшили урожай ріпаку майже в 

тричі. За даними компанії Baker Tilly International, 

Україна займає третє місце у світі, після Канади і 

Австралії, за експортом насіння ріпаку і ріпакової 

олії. Проте для забезпечення вітчизняних оліє-

жирових переробних підприємств необхідною 

кількістю сировини необхідно підвищити 

врожайність насіння і покращити його якісні 

показники, чого можна досягти на основі 

оптимізації азотного живлення в комплексі з 

новими халатними добривами, які сприяють 

підвищенню коефіцієнту засвоєння елементів 

живлення і мінімалізують стреси незалежно від 

ґрунтово-кліматичних умов.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

технології вирощування ріпаку, одним із найс-

кладніших елементів є проектування оптималь-

ної системи удобрення.  Адаменко С.М. і Гончар 

С.Г.  рекомендують вносити азотні добрива в під-

живлення за три прийоми [1]. В грунтово – кліма-

тичних умовах західного Полісся найвищу вро-

жайність насіння ріпаку забезпечило внесення 

дворазове підживлення N60 + N60 на фоні  N30 

P90K120 [4]. Одноразове підживлення ріпаку ози-

мого по мерзлоталому ґрунті всією нормою 

азотних добрив (N120) також забезпечило високі 

врожаї [6]. 

Впливати на якісні показники насіння, а відпові-

дно і олії можна за допомогою деяких агротехніч-

них заходів, і зокрема, рівня мінерального живлен-

ня, що доказано працями багатьох дослідників [6,7,3]   

Сучасні  інтенсивні технологій вирощування  

олійних культур передбачають використання біо-

логічних препаратів, мікродобрив нового поко-

ління та регуляторів росту, які можуть забезпечу-

вати рослини необхідними елементами живлен-

ня, захищати від стресових умов вегетації неза-

лежно від  метеоумов та вологості ґрунту [2,5]. 

Мета статті. Вивчення впливу рівнів азотного 

живлення  в комплексі з хелатними добривами  на 

насіннєву продуктивність гібриду  озимого 

ріпаку Рохан  на темно-сірому опідзоленому 

ґрунті  Західного Лісостепу 

Основні результати досліджень. Польові 

дослідження проводились в 2015-2017 рр. на 

темно-сірих опідзолених ґрунтах Дубенського 

району Рівненської області.   Схема польового 

досліду включала такі варіант удобрення: N30 

Р78К78  – контроль;  N30 Р78К78  + N170;  N30 Р78К78  + 

N120 + N50 ;   N30 Р78К78  + N170 + Квантум Олійні  + 

Квантум –Бор- Актив;  N30 Р78К78  + N120 + N50 + 

Квантум Олійні  + Квантум – Бор - Актив за 

триразової      повторності.   

Мінеральні добрива у формі діамофоси 

(10:26:26) вносили осінню під передпосівну 

культивацію. Навесні в підживлення вносили азотні 

добрива згідно схеми досліду у формі аміачної 

селітри і сульфату амонію.  Перше підживлення  

проводили по мерзлоталому ґрунті, друге – в період 

бутонізації (вихід стрілки).   

На четвертому і п’ятому варіанті застосову-

вали позакореневе підживлення комплексними 

халатними добривами Квантум Олійні та 

Квантум –Бор – Актив, виробництва Науково-

виробничої компанії «Квадрат» (м.Харків). 

Перше підживлення проводили восени у фазі 4-6 

листків добривами «Квантум - Олійні» (1 л/га ) + 

«Квантум - Бор-Актив» (0,5 л/га). Друге 

підживлення проводили навесні у фазі бутонізації 
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ріпаку озимого добривами «Квантум - Олійні» (3 

л/га ) + «Квантум - Бор-Актив» (1 л/га). 

Відбір і підготовка до аналізу зразків ґрунту та 

рослин здійснювалась за загальноприйнятими 

методиками. 

Дослідженнями встановлено позитивний 

вплив мінеральних добрив на забезпечення рос-

лин поживними елементами. Зокрема, позитив-

ний баланс азоту забезпечується за рівня мінера-

льного живлення N30Р78К78 + N120+  N50 + Квантум 

Олійні  + Квантум –Бор- Актив (+ 0,5 -2,1мг/кг).  

Баланс фосфору і калію був від’ємним на всіх 

варіантах досліду. Комплексні халатні добрива не 

впливали на баланс поживних речовин ґрунту.  

Структурні елементи врожаю озимого ріпаку 

також залежали від рівня азотного живлення в 

період весняно-літньої вегетації. Найоптимальні-

шим було внесення  N30 Р78К78  + N120 + N50 + 

Квантум Олійні  + Квантум –Бор- Актив.  

 Дослідженнями встановлено, що урожай 

насіння напряму залежав від внесення азотних 

добрив і позакореневого підживлення комплек-

сними хелатними добривами. 

Внесення ранньою весною азотних добрив в 

нормі N170 в одне підживлення збільшувало 

урожай насіння на 0,97т/га, що складало 41,9% 

порівняно з контрольними варіантами. Дворазове 

підживлення мінеральним азотом по мерзлота-

лому ґрунті та у фазу бутонізації формувало 

вищий урожай порівняно з одноразовим 

підживленням. Відносно контрольних показників 

приріст урожаю становив 1,16 т/га або 50,7%.  

Позакореневе підживлення Квантум Олійні + 

Квантум – Бор – Актив   призвело до збільшення 

урожаю насіння ріпаку. На фоні одноразового 

внесення мінерального азоту N170  надвишка до 

контролю становила  1,56т/га або 67,7% і 

відносно фону мінеральних добрив – 0,59т/га або 

18,9%, на фоні дворазового підживлення 

мінеральним азотом(   N120 + N50 ) урожай насіння 

був найвищим в межах досліду і становив 4,25 

т/га. Це вище за відповідні показники контролю 

на 1,96 або 85,6%, а також за урожай на фонових 

ділянках – відповідно на 0,80 т/га або 23,3 %.                                    

Азотні добрива зменшували вміст олії в 

насінні з 45,77% до 41,16 %. Комплексні добрива 

«Квантум Олійні» та «Кванум – Бор- Актив» 

згладжували негативну дію азотних добрив на 

вміст олії в насінні, підвищуючи її вміст 

порівняно з фонам мінеральних добрив. 

Висновки та пропозиції. Найвища 

продуктивність насіння озимого ріпаку гібриду 

Рохан високої якості на темно-сірих опідзолених 

легкосуглинкових ґрунтах формується за рівня 

мінерального живлення           N30 Р78К78  + N120 + 

N50 + Квантум Олійні  + Квантум – Бор - Актив. 
 
Бібліографічний список. 
1. Адаменко С. М., Гончар С.Г.  Ріпакове харчування.  Зерно. 2008.№4.С. 64-66. 
2. Волощук О.П. Косовська  Р.Ю.  Насіннєва продуктивність і посівні якості  ріпаку озимого залежно від норм висіву 

насіння та рівнів мінерального живлення. Передгірне і гірське землеробство та тваринництво.2015. Вип. 57. C. 43-50. 
3. Гойсалюк  Я. Якість насіння гібридів і сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби /Я. Гойсалюк та ін.. 

Вісник ЛНАУ. Агрономія №17 (2). С.19-25. 
4. Дударчук І.С..Петренко Т.С, Мисковець К.В.  Вплив рівня удобрення та строків сівби на накопичення основних 

елементів живлення в рослинах та урожайність сортів ріпаку озимого. Наукові праці Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків.  2014. Вип.21.   С. 73-79.   

5. Погорецький А.В. Азотне живлення ріпаку озимого та шляхи його поліпшення / А.В.Погорецький та ін..,  
Передгірне і гірське землеробство та тваринництво.2010. Вип. 52.Ч.II .  C. 68 – 75 

6. Шевчук Р.В., Ровна Г.Ф. Технологічні аспекти вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива. Вісник 
аграрної науки. 2014.  №9.  C. 19-22. 

7. Effect of suifur on the quality of winter rape seeds /K. Jankowski. W. Dudzynski, A. Szymanowski //J. Elementol. 2008. 
13( 4) : S. 521-534. 
 
Yarmoluk Y.V, Lagush N.I.  
IMPAST OF FERTILIZATION ON THE PRODUCTIVITY OF WINTER RAPE GROWN ON THE DARK GREY PODZOL SOILS IN WEST 
FOREST-STEPPEN AREAS 
The article present of researching the impact of dates of nitrogen nutriment in the complex with chelate fertilizers Oily Qvantum end Qvantum-Bor-Active on the 
productivity of winter rape grown on the dark grey podzol soils in West Forest-steppen areas. The research arrived on the conclusion that the highest productivity 
of winter rape(Rokhan hybrid)was formed by means of double nitrogen nutriment N120+ N50 + Oily  Qvantum + Qvantum-Bor-Active. The increasy concerning 
N30P78K78 control formed 1.65-20.6 t/ha or 75.3-94.0% or 0.59-0.80 t/ha or 18.2-23.3% in reference to the nitrogen fertilizers background. Nitrogen fertilizers 
lessen the oil contents in seeds from 45,77% to41,16%. Complex fertilizers Oily Qvantum end Qvantum-Bor-Active nutralized nitrogen fertilizers negative effect 
on the contents of oil in seeds by means of it raising in comparison with mineral fertilizers background. 
Key words winter rape, nitrogen nutriment, complex  chelate fertilizers, seeds yield, oil contents. 
 
Ярмолюк Ю.В., Лагуш Н.І. 
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАПС ОЗИМОГО НА ТЕМНО-СЕРОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЕ 
ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ. 
В статье представлены результаты исследований влияния сроков проведения азотной подкормки в комплексе с хелатными удобрениями Квантум 
Масличные и Квантум-Бор-Актив на продуктивность рапса озимого на темно-серых оподзоленных почвах Западной Лесостепи. Установлено, что 
наивысшую продуктивность посевы озимого рапса гибрида Рохан формировали за двукратной азотной подкормки N120 + N50 + Квантум Масличные 
+ Квантум -Бор- Актив. Урожай увеличился относительно контроля N30 Р78К78   на 1,65-20,6 т/ га или 75,3-94,0%  и 0,59-0,80т / га или 18,2-23,2% 
относительно фона азотных удобрений. Азотные удобрения уменьшали содержание масла в семенах с 45,77% до 41,16%. Комплексные удобрения 
«Квантум Масличные» и «Кванум - Бор- Актив» сглаживали негативное воздействие азотных удобрений на содержание масла в семенах, повышая 
его содержание по сравнению с фонам минеральных удобрений. 
Ключевые слова: рапс озимый, азотная подкормка, комплексные хелатные удобрения,  продуктивность . 


