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ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ РИЖІЮ ПОСІВНОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

У ПРИКАРПАТТІ 

 

Наведено результати досліджень із вивчення впливу строків 

сівби і мінеральних добрив на формування листкової поверхні та 

насіннєвої продуктивності рижію посівного в умовах Прикарпаття 

України. 
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Як відомо, листкова поверхня відіграє важливу роль у процесах 

надходження та перетворення сонячної енергії у рослині. Важливим 

показником фотосинтетичної діяльності посіву є площа асиміляційної 

листкової поверхні, яка значно впливає на формування біомаси та 

відповідно врожаю [1, 2, 5]. В оптимізації листкової поверхні 

важливого значення набувають умови живлення рослин [4]. Урожай 

сільськогосподарських культур формується внаслідок засвоєння 

рослинами елементів мінерального живлення із зовнішнього 

середовища та включення їх в процеси обміну речовин, від 

інтенсивності та напряму проходження яких в кінцевому підсумку 

залежить рівень урожайності та якості рослинницької продукції. 
Поряд із цим внаслідок проходження фотосинтезу створюються 

органічні речовини, які мають виключно важливу роль для 

мінерального живлення рослин. Також слід зауважити, що не можна 

вважати процес мінерального живлення другорядним та менш  
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важливим видом живлення рослин. Адже без нього неможливо 

одержати урожай, так як і без фотосинтезу. Тому фотосинтез і 

мінеральне живлення рослин є основними складовими цілої системи 

живлення рослин [3].  

У зв’язку з цим питання прискорення розвитку листкової 

поверхні є актуальним і має велике практичне значення. Одним із 

шляхів його вирішення є розроблення технологій вирощування 

культури, які базуватимуться на збалансуванні строку сівби та системі 

удобрення. 

Метою наших досліджень було вивчення ефективності впливу 

різних строків сівби і застосування різних доз мінеральних добрив на 

процеси формування та функціонування листкової поверхні, а також 

врожайність рижію посівного в умовах Прикарпаття. 

Польові досліди проводили протягом 2011–2013 рр. у 

Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції на 

дерново-підзолистому грубопилувато-середньосуглинковому ґрунті з 

такими показниками родючості: вміст гумусу (за Тюріним) – 2,76 %, 

азоту, що легко гідролізується, – 51–58 мг/кг, рухомого фосфору і 

калію (за Чириковим) – відповідно 35–50 та 95–105 мг/кг ґрунту. Сума 

увібраних основ становить у середньому 11–12 мг-екв. на 100 г ґрунту, 

забезпечення основами – 85 %, реакція слабокисла (рН сольового 

розчину 5,6–6,0, гідролітична кислотність незначна). Попередником 

рижію була озима пшениця. Досліджуваний сорт рижію Гірський 

висівали на фоні варіантів удобрення за схемою: контроль (без 

добрив), P45K45, N30P45K45, N30P45K45 + N60, N30P45K45 + N30, за трьох 

строків сівби: перший строк – за температури ґрунту 1–2 0С на глибині 

5 см, другий строк – через 5 діб після 1-го строку сівби, третій – через 

10 діб після 1-го строку сівби. 

Фосфорні і калійні добрива вносили восени під основний 

обробіток ґрунту, азотні – навесні у передпосівну культивацію; 

підживлення азотом проводили у фазі розетки. 

За результатами досліджень виявлено, що посіви рижію 

посівного характеризувалися достатньо високим рівнем розвитку 

асиміляційної поверхні. В середньому за роки проведення досліджень 

спостерігали пряму залежність між процесом формування площі 

листкової поверхні рижію ярого та елементами технології 

вирощування. Відомо, що розвиток листкової поверхні залежить від 

активності меристеми, яка забезпечує утворення листків і початок 

клітинних процесів, що обумовлюють їх ріст. Визначальна роль у 

цьому належить елементам живлення, зокрема азоту. 

Встановлено криволінійний характер формування показників 
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площі листкової поверхні в онтогенезі рижію ярого залежно від впливу 

досліджуваних чинників (табл. 1). При цьому площа листкової 

поверхні рижію ярого інтенсивно зростала до фази цвітіння і 

поступово зменшувалася до фази плодоношення, що пов’язано із 

зниженням фотосинтетичної активності та відтоком поживних речовин 

з листя до репродуктивних органів і коренів. 

Встановлено, що із досліджуваних факторів істотний вплив на 

формування площі листя мало внесення мінеральних добрив (табл. 1). 

  

1. Формування листкової поверхні рижію ярого за фазами 

розвитку залежно від різних норм внесення мінеральних добрив та 

строків сівби (середнє за 2011–2013 рр.), тис. м2/га 

Строк сівби 
Варіант 

удобрення 

Фаза росту і розвитку 

стеблу-

вання 

бутоні-

зація 

цві- 

тіння 

дозрі-

вання 

1-й строк 

сівби – 

температура 

ґрунту  

1–2 0С 

Без добрив 

(контроль) 

 

0,78 

 

4,65 

 

8,83 

 

4,42 

P45K45 0,85 4,90 8,89 4,64 

N30P45K45 1,18 5,33 9,25 5,18 

N30P45K45 + N60 0,98 5,12 9,12 4,88 

N30P45K45 + N30 1,11 5,11 9,10 4,82 

2-й строк 

сівби – 

через 5 діб  

Без добрив 

(контроль) 

 

0,59 

 

3,91 

 

6,91 

 

3,70 

P45K45 0,63 4,24 7,17 3,92 

N30P45K45 0,83 4,82 7,33 4,21 

N30P45K45 + N60 0,89 4,67 7,21 4,06 

N30P45K45 + N30 0,85 4,71 7,19 4,15 

3-й строк 

сівби – 

через 10 діб  

Без добрив 

(контроль) 

 

0,63 

 

4,13 

 

7,26 

 

3,92 

P45K45 0,68 4,37 7,41 4,15 

N30P45K45 0,91 4,96 7,95 4,48 

N30P45K45 + N60 0,86 4,75 7,65 4,35 

N30P45K45 + N30 0,89 4,83 7,65 4,41 
V, %  21,8 8,5 10,9 9,4 

 

Найвищу площу листкової поверхні відзначено у фазі цвітіння 

за першого строку сівби – від 8,89 до 9,25 тис. м2/га залежно від доз 

добрив, а найнижчі значення даного показника були у фазі 

стеблування (0,78–1,18 тис. м2/га). 

Із збільшенням доз мінеральних добрив площа листкової 

поверхні зростала. За внесення мінеральних добрив у дозі N30P45K45 
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вона була найвищою – 9,25 тис. м2/га у фазі цвітіння, що на 0,36 тис. 

м2/га більше порівняно з контролем (без добрив). Проведення сівби на 

5 і 10 діб пізніше призводило до зниження площі листкової поверхні в 

середньому від 18,8 та 21,9 % відповідно до першого строку сівби.  

Узагальнюючим показником, що визначає ефективність 

досліджуваних елементів технології вирощування, є врожайність, і 

листова поверхня – один із основних її факторів [3]. 

Найвища врожайність рижію ярого була за першого строку 

сівби протягом усіх років досліджень (табл. 2).  

Так, у 2011 р. вона становила від 1,09 до 1,96 т/га за першого 

строку сівби, від 0,92 до 1,65 т/га за другого та від 0,98 до 1,76 т/га за 

третього.  

Внесення мінеральних добрив сприяло істотному збільшенню 

врожайності рижію ярого за всіх строків сівби. Приріст врожаю 

становив у середньому від 0,38 до 0,87 т/га за першого строку сівби, 

від 0,6 до 0,73 /га за другого та від 0,36 до 0,72 т/га за третього.  

 

2. Урожайність рижію ярого залежно від строків сівби та норм 

внесення мінеральних добрив, т/га 

Строк 

сівби 
Варіант удобрення 

Рік Серед-

нє  2011 2012 2013 

Без внесення гербіциду 

1-й строк 

сівби – 

температу-

ра ґрунту 

1–2 0С 

Без добрив (контроль) 1,09 1,07 1,13 1,10 

P45K45 1,47 1,44 1,52 1,48 

N30P45K45 1,68 1,65 1,73 1,69 

N30P45K45 + N60 1,96 1,90 2,00 1,95 

N30P45K45 + N30 1,82 1,79 1,86 1,82 

2-й строк 

сівби – 

через 5 діб  

Без добрив (контроль) 0,92 0,89 0,95 0,92 

P45K45 1,32 1,28 1,36 1,32 

N30P45K45 1,49 1,45 1,53 1,49 

N30P45K45 + N60 1,65 1,62 1,68 1,65 

N30P45K45 + N30 1,62 1,59 1,66 1,62 

3-й строк 

сівби – 

через 10 діб  

Без добрив (контроль) 0,98 0,95 1,01 0,98 

P45K45 1,35 1,30 1,37 1,34 

N30P45K45 1,54 1,49 1,56 1,53 

N30P45K45 + N60 1,76 1,65 1,80 1,70 

N30P45K45 + N30 1,66 1,62 1,70 1,66 
НІР05 для фактора «строк сівби» – 0,06, «удобрення» – 0,07, для взаємодії – 0,17. 
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Найменша врожайність рижію ярого була у 2012 р., що 

обумовлено погодними умовами року, і становила від 1,07 до 1,9 т/га 

за першого строку сівби, від 0,89 до 1,62 т/га за другого та від 0,95 до 

1,65 т/га за третього. Внесення різних доз мінеральних добрив та 

гербіциду мало вплив на врожайність рижію ярого, аналогічний тому, 

який спостерігали у 2011 р. 

Встановлено, що в середньому за роки досліджень внесення 

мінеральних добрив сприяло збільшенню врожайності від 0,49 до  

0,53 т/га за першого, від 0,53 до 0,54 т/га за другого та від 0,52 до 0,54 

т/га за третього строку сівби. Максимальну врожайність насіння рижію 

ярого отримано на варіантах досліду із внесенням мінеральних добрив 

у дозі N30P45K45 та проведенням позакореневого підживлення азотом 

дозою 60 кг д. р./га. При цьому величина врожаю насіння становила 

1,95 т/га за першого строку сівби, 1,65 т/га за другого та 1,70 т/га за 

третього.  

За другого строку сівби спостерігали зменшення рівня 

насіннєвої продуктивності рижію ярого порівняно з першим і третім 

строками сівби, тому якщо не провели ранньовесняну сівбу рижію, то 

краще висіяти його пізніше. 

Висновки. В умовах Прикарпаття України найвищу насіннєву 

продуктивність рижію посівного сорту Гірський забезпечує 

ранньовесняний строк сівби (за температури ґрунту 1–2 0С) за 

внесення мінеральних добрив у нормі N30P45K45 у поєднанні з 

підживленням рослин N60  у фазі розетки. 
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