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ДІЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕДЬКИ 

ОЛІЙНОЇ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

 

Цицюра Я. Г.,  канд. с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Загальне забруднення навколишнього 

середовища, глобальне потепління та аридизація клімату зробили проблему 

адаптації та фізіології стресу однією з головних у сучасній агрономічній 

науці. Стан живих організмів, який виникає під впливом таких 

несприятливих факторів – стресорів, найбільш повно можна пояснити з 

точки зору концепції загального адаптаційного синдрому. У дослідженнях А. 

М. Силаєвої [1] відмічається, що сучасні технології вирощування с.-г. 

культур мають носити елементи антистресового забезпечення. На думку      

П. О. Дмитренка [2] добрива впливаючи на інтенсивність синтезу окремих 

груп сполук у рослинному організмі визначають стійкість рослин до 

абіотичних чинників довкілля, пролонговують цю стійкість та знижують 

залежність їх росту і розвитку від гідротермічних чинників. Знання про 

взаємодію живлення і абіотичної стійкості рослин (їх адаптивний потенціал) 

дозволяють формувати систему удобрення, яка б регулювала негативну 

тривалу дію чинників довкілля. Редька олійна в ракурсі цієї проблематики як 

культура, яка досить чутливо реагує на різні форми добрив та системи 

удобрення є оптимальним об’єктом для встановлення антистресової дії 

добрив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деталізація антистресової дії 

добрив стосовно саме редьки олійної висвітлена у публікаціях Н. Л. Беліка 

[3], М. В. Радченко [4], О. М. Козленка [5], Я. Е. Пилюк [6], А. А. Пєшкової, 

Н. В.Дорофєєва [7] у тривалих власних дослідженнях [8]. Сьогодні все 

частіше в агрохімічній практиці використовують поняття “функціональні 

добрива” це такі добрива, що містять у своєму складі поживні елементи і за 
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рахунок їх співвідношення і форми справляють на рослину певну позитивну 

дію крім безпосередньо живлення. Інакше кажучи, це добрива специфічної 

спрямованої дії, які містять різноманітні антистресові регулятори такі як 

кремній, комплексні органо-мінеральні поверхнево-актині компоненти тощо 

[9]. 

Мета тези. Встановити ступінь участі мінеральних добрив традиційного 

складу на посилення антистресових реакцій рослин редьки олійної. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили 

упродовж 2010 – 2015 рр. на сірих лісових ґрунтах на дослідному полі 

ВНАУ. Застосовувались три основних варіанти застосування добрив: 

неудобрений контроль, N30P30K30 та N60P60K60. Вираженість стресових умов 

вегетації культури за чинниками ГТК та коефіцієнту зволоження Іванова 

була максимальною для умов 2011, 2012 та 2014 рр. В ході проведених 

досліджень нами відмічено, що у роки з дефіцитом вологозабезпечення на 

фоні зростання середньодобових температур, саме мінеральні добрива 

забезпечували відповідну інтенсивність ростових процесів, що гарантувало 

формування більш високих рівнів як кормової, так і насіннєвої 

продуктивності, особливо що стосуються темпів лінійного росту стебла, 

радіального його росту, площі листкового апарату тощо. Так усереднений 

приріст за комплексом названих морфопараметрів рослин (співставлення 

N60P60K60 та контролю) коливався у межах від 18,5 до 37 %. Мінеральні 

добрива, крім того, підвищували загальну виживаність рослин у найбільш 

посушливі роки до 8,5 – 9,0 %, а схожість насіння у межах 1,8 – 5,0 %, 

сприяли зниженню абортивності квіток особливо осей бічного галуження 

стебла в межах 22 – 35 %. Встановлено також, що застосування добрив, в 

силу їх стимулюючої дії на інтенсивність протікання ростових процесів, 

знижує залежність морфогенезу рослин від ряду гідротермічних чинників 

періоду вегетації. Істотність зв’язку між вказаними чинниками та базовими 

морфопараметрами архітектоніки рослин вища на 12 – 23 % порівняно з 

варіантом N60P60K60. Відмічена і позитивна дія добрив при коливанні 

фенологічного розвитку рослин редьки олійної у схемі надмірне 
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параметральне забезпечення – недостатнє параметральне забезпечення, що 

особливо характерно для останнього періоди гідротермічного режиму 

періоду вегетації. Такі коливання на удобрених фонах менш якісно 

органолептично виражені і депресивність рослин пролонгована у більш 

пізньому періоді за тривалої дії тестових факторів. Це особливо відчутно за 

оцінки агрофітоценозів редьки олійної весняного та літнього строку сівби. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, застосування мінеральних добрив 

змінює біологічну реакцію рослин редьки олійної на абіотичні фактори 

середовища у напрямку зменшення їх вираженого впливу, що відкриває 

можливість використання мінеральних добрив для стресорегуляції 

технологій вирощування редьки олійної як на кормові, так і насіннєві цілі. 
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Маційчук В.М., Києнко З.Б., канд. с.-г. наук 

Український інститут експертизи сортів рослин 

Постановка проблеми. Сучасні заходи захисту бульб картоплі від 

хвороб передбачають використання стійких до них сортів, що зазвичай 

проводять під час селекційного процесу. Для цього створюють певні умови, 

розробляють відповідні тести проникнення та розвитку H. solani. Результати 

оцінки стійкості різних сортів картоплі до парші сріблястої у процесі 

селекційної роботи і у виробничих умовах підтверджують наявність тісної 

кореляційної залежності між стійкістю сорту до хвороб і ступенем 

захворювання ними під час вирощування [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінку стійкості сортів 

картоплі до H. solani оцінювали залежно від способу інфікування бульб: 

– зараження інокулюмом збудника парші сріблястої через 

пошкодження бульби пробійником,  
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