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подарства Поділля НААН, вул. Самчики, 1, с. Самчики, Старокостянтинівський район, Хмельницька 

область, 31182, Україна 
  
Наведено результати досліджень впливу тривалого застосування різних систем основного об-

робітку грунту і удобрення на урожайність гірчиці білої (Sinapis alba). 

З'ясовано, що при внесенні мінеральних добрив у дозі N60Р60К60  найвища урожайність насіння 

гірчиці білої (1,89 т/га) формувалася при запровадженні полицевої системи основного обробітку 

грунту. На фоні органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі соломи попередника та вне-

сенням N30Р30К30) найвищу урожайність насіння (1,90 т/га) забезпечила полицева система основного 

обробітку. Застосування традиційного удобрення N60Р60К60  під гірчицю білу, порівняно з новим, де на 

фоні залишення соломи вносили мінеральні добрива в дозі N30Р30К30, економічно невигідне. 

 Встановлено, що на фоні органо-мінерального удобрення, порівняно до мінерального,  в окремі 

роки мало місце зрідження посівів гірчиці білої майже до 40–50 % у разі безполицевих обробітків, 

особливо мінімального. У цілому густота насадження рослин гірчиці на фоні органо-мінерального 

удобрення  становила 1,5–1,55 млн, а мінерального – 1,65–1,7 млн рослин/га, тобто в  середньому  бу-

ла меншою на 10 %.  

Аналіз економічної ефективності вирощування гірчиці білої  показав, що  найбільш перспектив-

ною і адаптованою до  теперішніх погодних умов  можна вважати плоскорізну систему основного 

обробітку грунту на фоні органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі соломи попередника 

та внесенням N30Р30К30). При цьому  рентабельність виробництва насіння гірчиці білої становила 

263 %;  майже такі показники  рентабельність відмічалися при запровадженні чизельної системи 

обробітку грунту – 259 %. На фоні органо-мінерального удобрення запровадження будь-якого безпо-

лицевого основного обробітку під гірчицю більш вигідне, ніж найбільш продуктивного на фоні міне-

рального удобрення.  
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Гірчиця (Sinapis alba) є культурою про-

мислового значення  завдяки різноманітному 

використанню. Її вирощують для одержання 

високоякісної харчової олії, гірчичного по-

рошку та зеленого корму для тварин. Крім 

того, гірчицю широко використовують як 

сидеральну культуру, оскільки існує пробле-

ма, пов'язана зі  зниженням родючості грун-

тів та застосуванням мінеральних добрив. 

Важливу роль вона відіграє в біологізації зем-

леробства. За останні 10 років попит на на-

сіння гірчиці білої на внутрішньому та між-

народному ринках постійно зростає.  Посівні 

площі  гірчиці в Україні з року в рік збіль-

шуються. При існуючих індикативних цінах 

на товарне насіння гірчиці понад 350 доларів 

США за тонну, господарства в умовах рин-

кових відносин мають постійне та надійне 

джерело фінансового прибутку [5–10]. 

 У зв'язку з негативними наслідками 

глобальних змін клімату перед науковцями 

постає завдання одночасно підвищити вро-

жайність основних сільськогосподарських 

культур та їхню стійкості до несприятливих 

чинників навколишнього середовища [5]. До-

цільність запровадження елементів техноло-

гії вирощування польових культур оцінюєть-

ся їхньою врожайністю. Тому значної актуа-

льності набувають дослідження з розробки 

таких елементів технології вирощування (у 

тому числі гірчиці білої), які уможливлюють    

краще реалізувати потенціал продуктивності

____________________________ 
 Інформація про авторів: 

 Кирилюк Віктор Петрович, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лаб. сучасних  

технологій у землеробстві,   е-mail: hdsgds@ ukr.net,  https://orcid. org / 0000-0001-5771-8142 

 Кричківський Володимир Миколайович, науковий співробітник лаб. сучасних  технологій у землероб-

стві,   е-mail: hdsgds@ ukr.net,  0979053792,  https://orcid. org / 0000-0002-2344-4394 

 Ковальчук Неля Володимирівна, молодший науковий співробітник лаб. сучасних  технологій у земле-

робстві, 0680118992,  e-mail: hdsgds@ukr.net,  https://orcid. org / 0000-0003-0285-2859 



      Зернові культури. Том 5.  № 1. 2021. С. 125–131        https://doi.org/10.31867/2523-4544/0168 126 

сучасних сортів за різних грунтових і погод-

них умов. 

 За даними вітчизняних та зарубіжних 

вчених гірчиця  добре реагує на внесення 

добрив, про що свідчить приріст урожаю на-

сіння в межах від 25 до 50 %. Тому реаліза-

ція біологічного потенціалу цієї культури 

значною мірою визначається  дозою мінера-

льних добрив [1, 3, 4, 11, 12]. Підвищення 

продуктивності гірчиці можливе за рахунок 

впровадження нових високоврожайних сор-

тів і гібридів та дотримання агротехнічних 

прийомів вирощування [4].  

Отже,  з огляду на  економічну ситуа-

цію та зміни клімату виникла необхідність  

розроблення адаптивних технологій вирощу-

вання  для конкретних грунтово-кліматичних 

умовах, спрямованих  на  оптимізацію про-

дукційного  процесу  та  збільшення  продук-

тивності гірчиці. Важливо дослідити вплив 

систем основного обробітку грунту та удоб-

рення на урожайність  цієї культури. 

Мета дослідження полягала у вияв-

ленні впливу  різних систем основного обро-

бітку грунту і добрив на урожайність гірчиці 

білої.   

Матеріали і методика дослідження. 

На Хмельницькій державній сільськогоспо-

дарській дослідній станції впродовж 2009–

2016 рр. у стаціонарному досліді вивчали 

вплив різних систем основного обробітку 

грунту, традиційної і нової систем удобрення 

на продуктивність сільськогосподарських 

культур. Дослідження проводили в 4-пільній 

сівозміні з таким чергуванням культур: соя 

(Glycine max Moench), ячмінь ярий (Hordeum 

sativum L.), гірчиця біла (S. alba), пшениця 

озима (Triticum vulgare Best.). Агротехніка ви-

рощування культур – загальноприйнята для 

зони, за виключенням основного обробітку 

грунту та удобрення. Вирощували гірчицю 

білу сорт Подолянка звичайним рядковим 

способом – ширина міжрядь 15 см, норма ви-

сіву 2,0 млн схожих насінин/га. Дози добрив 

під гірчицю такі: традиційна (мінеральна) 

система удобрення (фон 1) – N60Р60К60; нова 

(органо-мінеральна) система удобрення (фон 

2) – солома ячменю ярого + N10/т соломи + 

N30Р30К30
 
). 

Грунт – чорнозем опідзолений серед-

ньосуглинковий. Вміст гумусу  2,62–3,12 %, 

загального азоту 0,150–0,163 %, рухомого 

фосфору 12,5–19,61 і обмінного калію  6,5–

7,2 мг на 100 г грунту, рН (сольове)  6,0–6,5. 

Схема основного обробітку грунту під гір-

чицю білу  наступна: 

 
Система основного обробітку 

грунту в сівозміні 

Спосіб та глибина обробітку 

грунту під гірчицю, см 
Знаряддя 

                Полицева        Оранка (25–27) ПЛН-3-35 

Плоскорізна Плоскорізний (25–27) КПГ-2-150 

                Чизельна        Чизельний (25–27) ПЧ-2,5 + ПСТ-2,5 

                Дискова        Дисковий (10–12) БДТ-7 

                Мінімальна        Дисковий (6–8) БДТ-7 
 

Розміщення ділянок систематичне. Об-

лікова площа ділянок 40 м
2
, повторність дос-

ліду чотириразова. Дослідження проводи-ли 

за загальноприйнятими методиками [2]. Аг-

рометеорологічні умови характеризувались 

істотним відхиленням від середньобагаторіч-

них показників за кількістю опадів, тем-

пературним режимом і їх розподілом у пері-

од вегетації з тенденцією у бік зростання як 

кількості опадів, так і температур, але в ці-

лому вплив досліджуваних факторів просте-

жувався стабільно. 

Результати дослідження. У серед-

ньому за роки досліджень на фоні мінераль-

ного удобрення (фон 1) найвищу урожай-

ність гірчиці білої (1,89 т/га) одержали  у разі 

полицевої (контроль) системи основного об-

робітку грунту (табл. 1).  При запровадженні 

плоскорізної системи урожайність насіння 

гірчиці порівняно з контролем знизилася на 

0,04 т/га (2 %). Щодо всіх інших (безполице-

вих) систем – урожай насіння зменшився по-

рівняно до  контролю на 5–19 %.  

         На фоні органо-мінерального удобрен-

ня (із соломою; фон 2) найвища урожайність  

насіння  (1,90  т/га)  формувалась  при запро-

вадженні полицевої системи. Відносно ін-

ших систем обробітку грунту її  показники 

знижувалися на 4–21 %. У цілому на фоні 

органо-мінерального удобрення, порівняно 

до мінерального, при запровадженні полице-

вої, чизельної та дискової систем обробітку 
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грунту простежувалося незначне підвищення 

урожайності насіння – на 0,5; 3,0; та 2,0 % 

відповідно, а плоскорізної і мінімальної – її 

показники знижувалися на 1,0 та 3,0 %. 

 На  обох  фонах  удобрення   найвищу 

урожайність гірчиці забезпечила полицева 

система основного обробітку, стабільно най-

нижчий урожай насіння був при запровад-

женні мінімальної системи. Тривале зали-

шення побічної продукції для удобрення та  

одноразовий мілкий дисковий обробіток (мі-

німальна система) в цілому зумовили істотне 

зниження урожайності гірчиці. 

        Значне  зменшення  урожайності  у  разі 
 

1. Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення 

                                      на урожайність гірчиці білої, т/га (2009–2018 рр.) 
 

 

Рік 

Мінеральне удобрення (фон 1) Органо-мінеральне удобрення (фон 2) 

П
о

л
и

ц
ев

а 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

П
л
о

ск
о

р
із

н
а 

Чи-

зель-

на 

Дис-

кова 

Мі- 

ні-

маль-

на П
о

л
и

ц
ев

а 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

П
л
о

ск
о

р
із

н
а 

Чи-

зель-

на 

Дис-

кова 

Мі- 

ні-

маль-

на 

2009 3,41 3,54 3,38 3,30 2,70 3,67 3,77 3,57 3,48 2,58 

2010 1,62 1,46 1,55 1,50 1,43 1,51 1,37 1,44 1,42 1,32 

2011 2,36 2,05 2,26 2,25 2,14 2,13 2,22 2,06 2,21 2,27 

2012 2,42 2,92 1,67 2,24 1,85 2,35 1,95 1,97 2,25 1,41 

2013 2,35 2,06 1,62 2,15 1,79 2,36 1,89 1,89 2,16 1,35 

2014 1,99 1,92 1,96 1,91 1,76 1,89 1,78 1,84 1,76 1,58 

2015 0,76 0,89 0,93 0,74 0,93 0,95 0,91 1,01 1,04 1,32 

2016 1,53 1,51 1,75 1,65 0,97 1,67 1,69 1,65 1,79 1,28 

2017 0,92 0,85 1,13 0,91 0,63 1,19 1,32 1,34 0,95 0,63 

2018 1,55 1,28 1,45 1,34 1,21 1,23 1,40 1,40 1,25 1,26 

Середня 1,89 1,85 1,77 1,80 1,54 1,90 1,83 1,82 1,83 1,50 

± до 

контролю 

т/га - -0,04 -0,12 -0,09 -0,35 - -0,07 -0,08 -0,07 -0,4 

% - -2 -6 -5 -19 - -4 -4 -4 -21 

± до 

фону 1 

т/га - - - - - 0,01 -0,02 0,05 0,03 -0,04 

% - - - - - 0,5 -1 3 2 -3 

  

запровадження безполицевих систем, особ-

ливо  мінімальної,  порівняно до полицевої, 

на обох фонах удобрення зумовлюється, на 

нашу думку, різницею в якості та глибині 

розпушування грунту, тобто в його фізично-

му стані, що набуває різних показників  піс-

ля основного обробітку і зберігає  відміннос-

ті між варіантами досить тривалий час. Це 

підтверджується і показниками твердості 

грунту,  визначеними за допомогою твердо-

міра Ревякіна  при з'явленні повних сходів 

культури.  Так,  у разі  полицевої  системи 

твердість 0–10 см шару грунту становила 12– 

13 кг/см
2
,  безполицевих – 14–15 і мінімаль-

ної – 15–16 кг/см
2 

з більшими  її значеннями 

на фоні мінерального удобрення. Ще одне 

підтвердження високої чутливості гірчиці до 

фізичного стану грунту – біометричні показ-

ники рослин (табл. 2). Так, на фоні мінераль-

ного удобрення, зважаючи на систему обро-

бітку грунту, висота рослин становила: поли-

цева – 150 см, плоскорізна – 144 см (змен-

шення висоти до контролю -4 %), чизельна – 

142 см (-5 %), дискова і мінімальна – 135 см 

(-10 %) та 131 см (-13 %) відповідно. В такій 

же послідовності (від найбільшого до най-

меншого)  йшли значення таких показників, 

як кількість гілок на одній рослині, кількість 

стручків, кількість насіння в стручку і на ро-

слині, маса насіння з однієї рослини, маса 

1000 насінин; відповідно різнилась й індиві-

дуальна продуктивність рослин. 

На фоні органо-мінерального удобрен-

ня для наведених вище показників  була  ха- 

рактерна подібна тенденція залежно від сис- 

тем основного обробітку грунту з коливан-

нями  значень  щодо  мінерального  фону:  за 

кількістю пагонів на рослині  різниця  між  фо- 
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 2. Вплив систем основного обробітку грунту і удобрення на формування  

елементів структури  урожайності рослин гірчиці білої 

 (середнє за 2009–2018 рр.) 
 

Система 

обробітку 

грунту 

Удоб-

рен-

ня 

Кількість  

гілок 

 на одній  

рослині, 

 шт. 

Кількість 

стручків 

на одній 

рослині,  

шт. 

Кількість 

насінин  

в одному 

стручку, 

шт. 

Кількість 

насінин 

на одній 

рослині, 

шт. 

Маса 

насіння  

з однієї 

рос-

лини, г 

Маса 

1000 

насі-

нин, 

г 

Висо-

та  

рос- 

лин, 

 см 

Полицева 
М* 8,2 202 3,52 712 1,25 1,76 150 

ОМ** 8,0 189 3,44 653 1,39 2,12 153 

Плоскорізна 
М 7,6 180 3,51 634 0,79 1,25 144 

ОМ 7,3 172 3,48 599 1,29 2,15 146 

Чизельна 
М 7,4 185 3,54 656 1,15 1,75 142 

ОМ 7,6 180 3,51 633 1,33 2,10 140 

Дискова 
М 7,1 164 3,36 554 1,20 2,17 135 

ОМ 7,0 152 3,31 512 1,25 2,44 132 

Мінімальна 
М 5,2 150 3,32 499 0,99 1,98 131 

ОМ 6,2 141 2,23 324 1,10 3,39 129 
  

 * Мінеральне удобрення.    ** Органо-мінеральне удобрення.  
 

нами становила 1–19 %, кількістю стручків – 

1–7 %, кількістю насіння в стручку – 1–33 %,  

кількістю насіння на рослині – 4–35 %, ма-

сою насіння з рослини – 4–63 %,  масою 1000 

насінин – 12–72 %,  висотою рослин – 1–5 %. 

Максимальна різниця в числових значеннях 

цих показників між системами основного 

обробітку грунту (незалежно від удобрення) 

становила 37 %, 26, 35, 50, 37, 74, 16 % від-

повідно. Отже,  гірчиця біла дуже чутлива до 

розпушування грунту та реагує на цей агро-

технічний захід більш ніж на удобрення.  

Економічний аналіз показав, що висока 

рентабельність виробництва  насіння  гірчиці  

білої  була  на  фоні органо-мінеральної сис-

теми удобрення  – 263 % при запровадженні  

плоскорізної системи основного обробітку 

грунту, дещо меншим показником характе-

ризувалась чизельна –  259 %,  ще меншим –  

полицева (250 %) і найменшим  (206 %)  – 

мінімальна (табл. 3). 

За  мінеральної  системи  удобрення рі- 
 

3. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на основні  

економічні показники виробництва насіння гірчиці білої  

(середнє за 2009–2018 рр.) 
 

Система  

обробітку 

грунту 

Показники 

виробничі  

витрати,  

грн/ га 

умовно чистий  

прибуток,  

грн/ га 

рівень  

рентабельності,  

% 

Фон 1* Фон 2** Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 

Полицева 4865 3824 9145 9559 188 250 

Плоскорізна 4776 3736 8537 9826 179 263 

Чизельна 4809 3769 8930 9750 186 259 

Дискова 4958 3685 8606 9022 174 245 

Мінімальна 5226 3749 6267 7705 120 206 
  

                   * Мінеральне удобрення.    ** Органо-мінеральне удобрення. 
 

вень рентабельності виявився нижчим порів-

няно до органо-мінеральної на 62–86 %. Ос-

новна причина цього – високі ціни на міне-

ральні добрива. Отже, запровадження тради-

ційного мінерального удобрення нітроамо-

фоскою в дозі N60Р60К60 під гірчицю білу, по-

рівняно з новим, де на фоні залишення соло-

ми попередника вносили N30Р30К30, еконо-

мічно невигідне. На фоні мінерального удоб-

рення збільшення виробничих витрат у разі 
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дискової та мінімальної системи основного 

обробітку на 93–361 грн проти полицевої 

(контроль) пояснюється тим, що в окремі ро-

ки (2010–2013) при запровадженні  цих сис-

тем пожнивно вносили гербіциди з групи 

гліфосатів.  
Слід відзначити, що на фоні органо-мі-

нерального удобрення, порівняно до міне-

рального,  в окремі роки  відмічалося зрід-

ження  посівів  гірчиці  білої  майже  на  40–

50 %  на ділянках з безполицевими обробіт-

ками, особливо мінімальними. У цілому гус-

тота насадження рослин на фоні органо-мі-

нерального удобрення становила 1,5–1,55 млн, 

а мінерального – 1,65–1,7 млн рослин/га, 

тобто в  середньому зменшувалася на 10 %. 
Основна причина зрідження посівів – наяв-

ність у посівному шарі ґрунту на фоні орга-

но-мінерального удобрення значної кількості 

залишків соломи попередника, що не встиг-

ли розкластись, і за посушливих погодних 

умов перед сівбою і після неї, у квітні, ви-

кликали додаткове зневоднення посівного 

шару грунту, хоча з поглибленням мало міс-

це протилежне. З огляду на це, можливо, бу-

ли й інші чинники, що призвели до такої си-

туації, але нами вони не встановлені.    

Висновки та перспективи досліджен-

ня. На фоні мінерального удобрення N60Р60К60 

найвища урожайність насіння гірчиці білої 

1,89 т/га формувалася у варіанті з полицевою 

системою основного обробітку грунту.  

На фоні органо-мінерального удобрен-

ня  (із залишенням у полі соломи попередни-

ка та додаванням N30Р30К30) найвищу уро-

жайність насіння (1,90 т/га – на рівні з міне-

ральним фоном) гірчиці білої забезпечила 

полицева система основного обробітку. За-

стосування традиційного удобрення нітроа-

мофоскою в дозі N60Р60К60 під гірчицю  порі-

вняно з новим, де на фоні залишення соломи  

вносили  мінеральне  добриво  в  дозі 

N30Р30К30, економічно невигідне. 

Аналіз показників економічної ефек-

тивності вирощування гірчиці білої показав, 

що найбільш перспективною і адаптованою 

до  теперішніх погодних умов  можна вважа-

ти плоскорізну систему основного обробітку 

грунту на фоні органо-мінерального удоб-

рення (із залишенням у полі соломи попере-

дника ы внесенням N30Р30К30), найближчою 

до неї є чизельна  система обробітку. На фо-

ні органо-мінерального удобрення запрова-

дження будь-якого  безполицевого  основно-

го  обробітку під гірчицю білу більш вигідне, 

ніж найбільш продуктивного на фоні мінера-

льного удобрення. 

Залишення соломи попередника для 

удобрення грунту в сівозміні, особливо при 

запровадженні різних систем основного  об-

робітку грунту, зважаючи на  погодні  умови  

останніх років, потребує подальшого деталь-

ного вивчення. 
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Кирилюк В. П., Кричкивский В. Н.,  Ковальчук Н. В.  Адаптивная система  основной обработки 

почвы под горчицу белую (Sinapis alba).  
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Хмельницкая государственная сельскохозяйственная опытная станция Института кормов и сельского 

 хозяйства Подолья НААН, ул. Самчики, 1, с. Самчики, Староконстантиновский район,  

Хмельницкая область, 31182, Украина 
 

 Освещены результаты исследования длительного применения разных систем основной об-

работки почвы и  удобрения на урожайность горчицы белой.   

Установлено, что при внесении минеральных удобрений в дозе N60Р60К60 самую высокую уро-

жайность семян горчицы белой (1,89 т/га) получено при плужной системе основной обработки поч-

вы. На фоне органо-минерального удобрения (с оставлением в поле соломы предшественника и вне-

сением N30Р30К30)  самую высокую урожайность семян горчицы белой (1,90 т/га) обеспечила плужная 

система основной обработки почвы. Применение традиционного минерального удобрения N60Р60К60  

под горчицу, по сравнению с новым, где на фоне оставления соломы использовали N30Р30К30, экономи-

чески нецелесообразно. 

Выяснено, что на фоне органо-минерального удобрения, в сравнении с минеральным, в отдель-

ные годы отмечалась изреженность посевов горчицы белой почти до 40–50 % при безотвальной об-

работке, особенно минимальной. В целом густота стояния растений горчицы на фоне органо-

минерального удобрения составляла 1,5–1,55 млн., а минерального – 1,65–1,7 млн. растений/га, т. е. в 

среднем уменьшалась на 10 %. 

   Анализ экономической эффективности выращивания горчицы белой свидетельствует, что 

наиболее перспективной и адаптированной к нынешним погодным условиям можно считать плоско-

резную систему основной обработки почвы на фоне органо-минерального удобрения (с оставлением 

в поле соломы предшественника и внесением N30Р30К30). При этом рентабельность производства 

семян горчицы белой составляет 263 %; почти такие показатели получены при чизельной системе 

обработки – 259 %.  На фоне органо-минерального удобрения применение любой безотвальной обра-
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ботки под горчицу более выгодно, нежели наиболее продуктивной на фоне минерального удобрения. 

Ключевые слова: горчица белая, урожайность, обработка, удобрения, почва.   
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Khmelnytskyi State Agricultural Experimental Station of the Institute of Feed and Agriculture of Podillya 

of  NAAS, 1, Samchyky St., Samchyky village, Starokostiantyniv district, Khmelnytskyi region, 31182, Ukraine 
  

The research results of influence of the continuous application of the various systems of primary till-

age and fertilization on the productivity of mustard white (Sinapis alba) were presented.  

It was found that the highest yield of white mustard seeds (1.89 t/ha) on the background of N60P60K60 

fertilizers was formed under moldboard plowing. Against the background of organic and mineral fertilization 

(predecessor residues and application of N30P30K30), the highest seed yield (1.90 t/ha) was provided by the 

moldboard plowing. The use of traditional fertilizer of N60P60K60 for white mustard compared to the combi-

nation of crop residues and N30P30K30 fertilizers was economically unprofitable. 

 It is established that against the background of organic and mineral fertilization compared to mineral, 

the thinning of white mustard crops under minimal nonmoldboard cultivation reached almost 40–50 %. In 

general, the density of mustard plants on the background of  organic  and  mineral  fertilization  was  1.5–

1.55 mln plants/ha, and on the mineral – 1.65–1.7 mln plants/ha, i.e. on average it was lower by 10 %. 

Analysis of the economic efficiency of growing white mustard showed that the subsurface tillage on 

the background of organic and mineral fertilization (predecessor residues and the application of N30P30K30) 

can be considered as the most promising and adapted to current weather conditions. The profitability of 

white mustard seed production was 263 %; almost such indicators of profitability were noted under chisel 

tillage – 259 %. It was found that the introduction of any subsurface tillage for white mustard on the back-

ground of organic and mineral fertilization is more profitable. 

  Key words: white mustard, yield, tillage, fertilizers, soil. 
 

 

 


