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РЕДЬКА ОЛІЙНА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЧНИХ 

СИДЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 
 
Актуальність та постановка проблеми. Органічні системи 

землеробства передбачають зміну формату застосування агрохімікатів з 
переорієнтуванням на внесення в першу чергу органічних добрив у 
технологічно доступних варіантах. Нажаль, в Україні гостро відчувається 
нестача класичних органічних добрив, що пов’язано в першу чергу зі різким 
зниженням поголів’я тварин та переведення галузі тваринництва на класичні 
схеми біоенергетичного замкнутого циклу де саме органічні добрива 
виконують біоенергетичну роль. З цих причин в Україні значно погіршився 
стан з індексом екологізації системи удобрення, який за оптимальних умов 
передбачає співвідношення 10–15 кг д.р. мінеральних добрив на 1 т 
органічних [1]. Сьогодні, зокрема для Вінниччини, він становить інтервал 
207–294 для різних регіонів, що відповідає катастрофічному рівню 
співвідношення [2]. Така ситуація потребує диверсифікації системи 
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удобрення в органічних технологіях з використанням побічної продукції 
(соломи, частин листостеблової маси тощо) та широкого кола сидератів в 
окремих варіантах або ж продуктивних поєднаннях [3, 4]. 

Сьогодні найдешевший та ефективний спосіб удобрення ґрунту як 
використання сидеральних культур все більш поширений. 

Найбільш ефективне внесення сидеральних добрив, за результатами 
досліджень українських вчених, спостерігається під час вирощування 
картоплі, кормових і цукрових буряків, кукурудзи, озимих зернових, 
овочевих і плодово-ягідних культур. Завдяки сильно розвинутій кореневій 
системі сидерати підвищують родючість не тільки верхнього орного шару, а 
й більш глибоких підорних горизонтів ґрунту: поліпшується азотний режим, 
збільшується вміст доступних для рослин фосфору і калію, відбуваються 
позитивні зміни фізико-хімічного стану ґрунту, в той час як удобрювальна 
дія гною обмежується верхнім орним шаром ґрунту [5, 6]. З огляду на 
окреслені твердження застосування сидератів один з бажаних і раціональних 
шляхів оптимізації між мінеральним і органічним удобренням, найбільш 
продуктивна альтернатива переходу до органічних систем удобрення та 
стабільна запорука стабілізації та запобіганню де гуміфікації ґрунтового 
покриву та іншим чинникам його агрохімічної та хімічної деградацій [7]. 

Основні результати. Вивчення редьки олійної як сидерального 
компоненту проводили в рамках програми ВНАУ «Про організацію 
органічного землеробства на дослідних полях ВНАУ на період до 2020 року» 
та в рамках ініціативних тематик «Біолого-екологічні та агротехнологічні 
основи вирощування редьки олійної (Raphanus sativum d. var. Oleifera Metrg.) 
в Правобережному Лісостепу України» (номер держреєстрації 0116U005723) 
та «Особливості формування продуктивності с.-г. культур у системі типової 
сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України» 
(номер держреєстрації 0117U003145). Система вивчення охоплює період 
2010–2018 рр. у розрізі різних польових дослідів на базі дослідного поля 
(стаціонару) Вінницького НАУ з використанням широкого кола апробованих 
і рекомендованих методик дослідження як ростових та біологічних 
особливостей рослин редьки олійної на фоні параметрів різних густот 
стояння, строків сівби, попередників, удобрення, так і власне базових 
параметрів окремих режимів сірих лісових ґрунтів зони досліджень. 

На підставі багаторічного вивчення, слід зауважити, що серед 
22 основних рекомендованих сидеральних культур редька олійна володіє 
цілісним комплексом позитивних рис і властивостей, які дозволяють 
рекомендувати цю культуру для біологізованих та сидеральних систем 
органічних технологій. Зокрема, скоростиглість з тривалістю до укісного 
сидерального використання за весняної сівби на 40–50 добу за осінньої на 
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30–40 добу з рівнем укісної продуктивності листостеблової маси в 
інтервалах 30–45 т/га та 15–35 т/га залежно від гідротермічних умов 
вегетації.  

Цінність редьки олійної як сидерата полягає ще й в тому, що вона 
швидко зростає, розвиває велику кількість листової і кореневої маси в 
короткий період від 25 до 40 днів, що відкриває можливість її використання 
в аридних умовах вегетації і, зокрема, за надранніх строків сівби. 

Рослини редьки олійної ефективні в різних сумішках сидератів з 
злаковими та бобовими компонентами як традиційними, так і 
нетрадиційними (сориз, сорго, кукурудза). Слід відмітити і невибагливість 
культури до агрохімічного забезпечення її ростових процесів, здатності 
ефективно переносити погіршення едафічних умов росту і розвитку, низький 
спектр хвороб та чітку вираженість облігатних ентомофагів. 

Нами також вивчено особливості насіннєутворення цієї культури, 
зокрема відсутність періоду спокою у насіння, висока його життєздатність до 
проростання навіть за критичних значень ґрунтового зволоження, 
збереженість схожості за довготривалого зберігання (до 7–14 років залежно 
від умов зберігання) та здатності до високих рівнів провокування до 
проростання за перебування в глибоких шарах підорного профілю. 

Листостеблова маса редьки олійної має високі темпи розкладу і як 
хрестоцвіті культура володіє здатністю до позитивного впливу на ґрунтову 
біоту та знижує вміст хвороботворної мезо- та мікрофауни ґрунту. Вона 
багата на азотисті сполуки (за результатами наших визначень має до 
20–25 % вмісту сирого протеїну на абсолютно суху масу а за усередненим за 
період досліджень значенням вмісту основних зольних елементів забезпечує 
надходження в ґрунт із сидеральною масою від 210 до 405 кг/га NPK. 

Оцінювання редьки олійної у якості комбінованого сидерату до 
класичної соломи зернових та зернобобових культур підтвердила 
можливість її застосування розкидним методом після подрібнення і розстилу 
рослинних решток основної культури за поширеною схемою застосування 
гірчиці білої. Нами доведено, що така схема навіть за відсутності класичної 
загортання насіння в ґрунт, але за умови мінімальних рівнів зволоження 
власне товщі розстелених подрібнених решток завтовшки не більше 1–1,5 см 
забезпечує формування достатнього сидерального покриття соломи та 
забезпечує швидкі темпи її розкладу та послідуючої ґрунтової іммобілізації. 

Нами також відмічений позитивний вплив редьки олійної як сидерату і 
на водно-фізичні властивості ґрунту – поліпшення загальної та капілярної 
пористості ґрунті в окремі роки на 12–18 %, зниження щільності ґрунту 
на 5–11 %. 
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Листостеблову масу редьки олійної можна з успіхом застосовувати для 
приготування багатокомпонентних компостів на основі соломи. Поставлена 
мета досягається тим, що під час компостування соломи до неї додають, як 
стимулятор інтенсивності протікання мікробіологічних процесів, 
легкогідролізовану органічну речовину у вигляді зеленої маси сидеральних 
культур у певній кількості (сира вага) на 1 тонну соломи. 

Вивчення гербоконтролюючого ефекту застосування редьки олійної як 
попередника озимої пшениці. Нами відмічено також, що редька олійна як 
попередник забезпечує вищі в 1,6–1,7 рази рівні фітосанітарної чистоти 
посівів порівняно з найбільш рекомендованими попередниками – соєю і 
горохом. Це в свою чергу підкреслює значимість редьки олійної для 
безгербіцидного контролю чисельності бур’янів в рамках органічних систем 
землеробства. 

Висновки 
Таким чином, в умовах Лісостепу правобережного редьку олійну слід 

рекомендувати в біологічних та органічних системах технологій 
вирощування рослинницької продукції, спрямованих на відновлення 
ґрунтових умов родючості, на забезпечення сидеральних систем удобрення 
за різних систем обробітку та як активного і ефективного фітополіпшувача і 
фітосанітара поля. 
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