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Постановка проблеми. Рижій – цінна олійна 
культура. В його насінні міститься близько 46% 
олії та 32% сирого протеїну. Рижієва олія має 
унікальний склад жирних кислот (лінолевої – 
20%, ліноленової – 32%, олеїнової – 17%, ейко-
зенової – 15%), що дає підстави віднести її до 
напіввисихаючих олій, аналогічних лляним. Ви-
сокий вміст олії в насінні, співвідношення жир-
них кислот та високе йодне число (132-135) за-
безпечують широкий спектр використання даної 
оліїї як технічної.  
Продуктивність рижію, як і більшості олійних 

культур, зумовлена передусім оптимальною кі-
лькістю доступного азоту, що визначає рівень 
урожайності та рухомого фосфору й обмінного 
калію, які впливають на якість насіння. 
Як відомо, застосування оптимальних доз у 

відповідному співвідношенні NPK сприяє під-
вищенню урожайності. Досить важливими є 
строки та способи внесення добрив. Усі розра-
хункові дози поживних елементів при інтенсив-
них технологіях, як правило, застосовують під 

основний обробіток ґрунту навесні, до внесення 
гербіцидів [1, 3].  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи світовий ринок рослинної продукції, 
можна впевнено стверджувати, що найближчими 
роками виробництво олійних культур залишить-
ся перспективним. 
Рижій – культура високих потенційних мож-

ливостей. Для одержання високих урожаїв даної 
культури суттєве значення має дотримання всіх 
елементів технологій вирощування рижію [4]. 
Не можна розраховувати на бажані кінцеві ре-

зультати при вирощуванні посівів рижію, якщо в 
господарстві немає в необхідній кількості сучас-
ного комплексу техніки: машин для раціональ-
ного внесення мінеральних добрив, сівалок точ-
ного висіву, машин для протруювання, наземних 
і авіаційних обприскувачів для своєчасного за-
стосування пестицидів, різних комбінованих до-
брив, регуляторів росту і т.д. 
Впровадження нових прогресивних енерґо- і 

ресурсозберігаючих технологій дасть можли-
вість у майбутньому довести валовий збір рижі-
йового насіння до 30-35 ц/га, переробляти його 
на вітчизняних заводах, створюючи нові робочі 
місця та підвищуючи конкурентну здатність 
українського виробництва на внутрішньому і 
зовнішніх ринках [2]. 
Мета дослідження – розробити оптимальні 

строки та способи внесення мінеральних добрив 
і технологію вирощування насіння рижію ярого 
для господарств різних форм власності з рента-
бельною продуктивністю насіння, придатного на 
харчові, технічні й кормові цілі. 
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження проводили протягом 2009-2010 рр. на 
дослідному полі технологічної сівозміни Івано- 
Франківського інституту АПВ.  
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Висвітлені результати досліджень, проведених 
упродовж 2009-2010 рр. у стаціонарному польово-
му досліді на дерново-підзолистих ґрунтах, із ви-
вчення ефективності застосування різних норм 

мінеральних добрив на продуктивність рижію яро-
го. Розглянуто вплив мінеральних добрив на особ-
ливості росту, розвитку та продуктивність ри-
жію ярого сорту Гірський. Виявлено залежність 
елементів продуктивності та урожайності від 
застосування мінеральних добрив. Встановлено, 
що внесення мінеральних добрив мало значний 
вплив на якісні показники насіння рижію ярого. 
Кращі варіанти забезпечили врожайність  

18,0 ц/га, вміст олії в зерні – 33,48 % та ерукової 
кислоти – 2,27 %.  
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Ґрунти дослідної ділянки – дернові глибоко 
опідзолено ґлеюваті з наступною агрохімічною 
характеристикою орного шару (0-25 см): рН со-
льове – 5,10-5,65; вміст рухомого Р2О та обмін-
ного К2О (за Кірсановим), відповідно, 7,6-11,3 мг 
та 8,3-13,8 мг на 100 г ґрунту; азот, що легко гід-
ролізується (за Корнфільдом), – 6,2-7,7 мг на 
100 г ґрунту. Дослід закладався у чотириразово-
му повторенні; площа облікової ділянки – 20 м2. 
Попередник – пшениця озима. Посів проводи-

ли згідно зі схемою досліду. Для посіву викорис-
товували сорт Гірський селекції інституту АПВ. 
Зважаючи на нечутливість рижію до внесення 

калійних добрив [3], вивчали вплив лише  
азотних та фосфорних добрив. У досліді мінера-
льні добрива у вигляді аміачної селітри та ґрану-
льовоного суперфосфату вносили під основний 
обробіток ґрунту за схемою: 
Контроль – без добрив; 
Фон – (N0P45K45); 
Фон – (N30P45K45); 
Фон – (N30P45K45) + N60; 
Фон – (N30P45K45) + N30. 
Закладання дослідів та проведення досліджень 

виконували у відповідності із загальноприйня-
тими методиками польових дослідів у землероб-
стві та рослинництві. 
На всіх варіантах дослідів проводилися феноло-

гічні спостереження за методикою Держкомісії із 
сортовипробування сільськогосподарських куль-
тур. Облік урожаю проводили методом суцільної 
облікової ділянки з перерахунком на гектар. 
Статистичний аналіз одержаних експеримен-

тальних даних проводили за методикою Б.А. До-
спєхова (1985).  
Результати досліджень. У дослідженнях ви-

вчалися вплив мінеральних добрив, пестицидів 
на урожайність насіння рижію ярого. 
У процесі вирощування рижію головним за-

вданням сільськогосподарського виробництва на 
сучасному етапі є збільшення прибутковості ви-
робництва зі збільшенням сільськогосподарської 
продукції з мінімальними затратами енерґії та 
ресурсів. 
Правильне поєднання цих елементів дає змогу 

отримати врожайність рижію 30 ц/га і більше [4]. 
У результаті проведених дворічних дослі-

джень було встановлено позитивний вплив міне-
ральних добрив на рівень урожайності рижію 
ярого. Встановлено, що внесення мінеральних 
добрив сприяло підвищенню врожайності рижію 
в усі роки досліджень. У середньому підвищення 
за два роки становило 3,45-7,85 ц/га (табл. 1). 
Зважаючи на значну чутливість рижію до додат-
кового живлення фосфорними добривами [3], 
можна відзначити, що внесення тільки ґранульо-
ваного суперфосфату 45 більш позитивно позна-
чилося на продуктивності рослин, аніж внесення 
лише аміачної селітри. Спільне їх застосування 
виявилося більш ефективним. Так, найбільшу 
врожайність (18,0 ц/га) отримано при внесенні 
N30P45K45 + N60. 
Істотний вплив мінеральні добрива мали й на 

якісні показники насіння (табл. 2). При збіль-
шенні норми добрив збільшується вміст ерукової 
кислоти та глюкозинолатів у всіх сортах. 

1. Урожайність рижію ярого в залежності від норм мінерального живлення, т/га 
 (середнє за 2009-2010 рр.) 
Врожайність, ц/га Мінеральне живлення 2009 рік 2010 рік 

Середня врожайність, ц/га 
(2009-2010 рр.) 

Без добрив (контроль 12,2 8,1 10,15 
Р45К45 14,1 13,1 13,6 

N30P45K45 16,3 14,9 15,6 
N30P45K45 + N60 18,8 17,2 18,0 
N30P45K45 + N30 17,7 15,9 16,8 

2. Якісні показники насіння рижію ярого в залежності від норм мінерального добрива, 
(середнє за 2009-2010 рр.) 

Норми мінеральних добрив Ерукова к-та, % Глюкозинолати, 
мк. моль/г Олійність, % 

Без добрив (контроль) 0,17 19,4 36,32 
Р45К45 1,11 21,9 36,03 

N30P45K45 2,00 23,8 34,57 
N30P45K45 + N60 2,27 27,2 33,48 
N30P45K45 + N30 2,08 24,0 33,58 
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Проте це збільшення є несуттєве і знаходиться 
в межах допустимих стандартів. Встановлено, 
що внесення мінеральних добрив сприяло незна-
чному зниженню олійності насіння рижію ярого 
(на 0,29-2,84%) щодо контролю. Так, найвищий 
уміст олії був на контролі (36,32%). Внесення 
мінеральних добрив сприяло зниженню олійнос-
ті насіння рижію, проте враховуючи більш висо-
ку врожайність на цих варіантах, вихід олії був 
вищим, аніж на контролі.  
Встановлено, що збільшенння норм мінераль-

них добрив сприяло збільшенню в насінні вмісту 

глюкозинолатів та ерукової кислоти на 7,8 
мк.моль/г і 2,1 % до контролю.  
Висновки. Найбільшу врожайність рижію со-

рту Гірський в умовах західного Прикарпаття 
одержано при внесенні мінеральних добрив у 
дозах N30P45K45 + N60 та N30P45K45 + N30 (18,0 і 
16,8 ц/га відповідно). 
Застосування мінеральних добрив вплинуло й 

на якість насіння рижію ярого: при збільшенні 
доз мінеральних добрив збільшується вміст еру-
кової кислоти та глюкозинолатів і зменшується 
вміст олії.  
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