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Представлені результати досліджень визначення впливу сорту та норм висіву на 
якість насіння гірчиці білої в умовах північно-східного Лісостепу України. Предмет дослі-
дження – сорти гірчиці білої (Біла принцеса, Еталон, Запоріжанка, Ослава), норми висіву, 
показники якості насіння.

Експериментальні дослідження проводилися в польових умовах навчально-науково-ви-
робничого комплексу (далі – ННВК) Сумського НАУ протягом 2016-2018 рр. Грунт дослід-
ної ділянки – чорнозем типовий середньо гумусовий крупно пилувато-середньо суглинковий 
на лесових породах. Аналіз погодних умов, зокрема гідротермічний коефіцієнт Селяни-
нова (ГТК), виявив, що вологим був вегетаційний період 2016 року (ГТК = 1,60), сухими – 
2017 і 2018 р.р. (ГТК = 0,59 та 0,46). 

За результатами проведених досліджень встановлено, що істотно вищий показник 
маси 1000 шт. насінин мали сорти Біла принцеса та Ослава – 5,3 г. Сорт Запоріжанка 
сформував насіння в кількості 1000 шт. насінин вагою 4,7 г. Найменша маса 1000 насінин 
була у сорту Еталон – 4,3 г. Максимальна маса 1000 шт. насінин формувалася на варі-
анті з нормою висіву 1,0 млн шт./га – 5,1 г. Покрокове збільшення норми висіву до 1,5; 
2,0 та 2,5 млн шт./га зменшувало показник на 0,10; 0,20 та 0,4 г порівняно з попереднім 
варіантом. Найвищий вміст олії було зафіксовано на контрольному варіанті у сорту Біла 
принцеса – 31,0%, у сорту Ослава – 29,0%, у сорту Запоріжанка – 28,9%, у сорту Еталон – 
27,6%. Внесення добрив і збільшення норм висіву зумовили зменшення олійності насіння.

Найвищий збір олії формував сорт Біла принцеса – 0,70 т/га, сорт Ослава – 0,60, сорт 
Запоріжанка – 0,45 т/га, сорт Еталон – 0,41 т/га. Максимальний збір олії отримували 
на варіанті з нормою висіву 1,5 та 2,0 млн шт./га – 0,56 та 0,55 т/га. Зменшення норми 
висіву до 1,0 млн шт./га знижувало показник до 0,54 т/га, а збільшення до 2,5 млн шт./
га – до 0,51 т/га.

Ключові слова: гірчиця Біла, норми висіву, маса 1000 шт. насінин, олійність, збір олії. 

Melnyk T.I., Ali Shahid, Kolosok V.G. The quality of white mustard seeds according to 
the variety and seeding rates under the conditions of the Northeastern Forest-steppe of Ukraine

The results of studies of determining the influence of a variety and seeding rates on the quality 
of white mustard seeds under the conditions of the Northeastern Forest-steppe of Ukraine are 
presented. The subject of the research is varieties of white mustard (Bila Pryntsesa, Etalon, 
Zaporizhanka, Oslava), seeding rates, and quality of seeds.

Experimental studies were conducted on the fields of the Sumy NAU Training Research 
and Production Complex (TRPC) during 2016-2018. The analysis of weather conditions, in 
particular, the Selyaninov hydrothermal coefficient of (HTK) revealed that the vegetative period 
in 2016 was wet (HTK = 1.6) and the periods in 2017 and 2018 were dry (HTK = 0.59 and 0.46). 

According to the results of the research, the highest index of 1000 seeds were found to be 
the variety of Bila Pryntsesa and Oslava – 5.3 g. Zaporizhanka varietie formed the seeds with 
a mass of 1000 seeds at the levels of 4.7 g. The variety of Etalon had the least weight – 4.3 g. 
The maximum weight of 1000 seeds was formed on a variant with the seeding rate of 1.0 million 
units/ha – 5.1 g. Gradual increase of the seeding rate up to 1.5, 2.0, and 2.5 million units/ha 
decreased the indicators by 0.10, 0.20 and 0.4 g compared to the previous variant. 
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The highest yield of oil was formed by the variety of Bila Pryntsesa – 0.70 t/ha percentage, 
by the variety of Oslava it was 0.60, by Zaporizhanka – 0.45 t/ha and by Etalon – 0.41 t/ha. 
The maximum oil yield was obtained with the sowing rate of 1.5 and 2.0 million units/ha, 
respectively, 0.56 and 0.55 t/ha. The decrease of the seeding rate to 1.0 million pieces/ha reduced 
the figure up to 0.54 t/ha, and the increase to 2.5 million pieces/ha was up to 0.51 t/ha. 

Key words: white mustard, seeding rates, the weight of 1000 seeds, oil content, oil yield.

Постановка проблеми. Олійно-жировий підкомплекс є основою галуззю хар-
чової промисловості, який здатен переробляти до 8,8 млн тонн олійного насіння, 
з них насіння соняшнику становить 95,4%, сої – 4,4%, льону – 0,009%, гірчиці – 
0,04%, ріпаку – 0,02% [4]. 

Продукція олієжирового під комплексу здебільшого представлена рафінова-
ною та нерафінованою олією, кулінарними жирами, майонезами і соусами, марга-
рином, макухою (шротом), саломасом. Жири і олії рослинного походження є більш 
дешевшими порівняно з тваринними; вони є важливою альтернативою тваринним 
жирам через свою калорійність і високі дієтичні властивості.

Важливе значення натепер має вирішення питань щодо покращення власти-
востей гірчичної олії, підвищення якості насіння через удосконалення елементів 
технологій її вирощування [13]. Гірчиця біла (Sinapis alba) – цінна олійна куль-
тура, в насінні якої міститься 30-40% харчової олії. Вона використовується з хар-
човою і технічною метою, в консервній, хлібопекарській, кондитерській промис-
ловостях [2, с. 7]. Порівняно з іншими видами олії, гірчична олія має найнижчий 
кислотний показник і довше за інші зберігає свої якості [8, с. 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел пока-
зав, що насіннєва продуктивність сортів гірчиці білої насамперед залежить від 
агротехніки вирощування і норми висіву насіння. 

Норма висіву насіння є важливим фактором, який впливає на ріст і розвиток 
рослин, стан посіву в період вегетації, на майбутній урожай. Густота стояння рос-
лин істотно впливає на розвиток кореневої системи, кількість галужень, стручків 
на рослині, кількість насінин, обсяг та якість урожаю гірчиці [1, с. 15]. 

Рекомендації щодо норми висіву гірчиці білої різняться: від 1,0-1,5 млн [10] 
до 2,0-2,5 млн схожих насінин на 1 га [14]. Деякі дослідники вивчали особливості 
формування насіннєвої продуктивності залежно від строків сівби та норми висіву 
насіння гірчиці білої. Так, І. Кифорук, О. Бойчук, С. Мойсей та інші в умовах 
Прикарпаття (сорт Підпечерецька) встановили, що найвищу врожайність насіння 
формували рослини за норми висіву 2,0 млн сх. нас./га (1,81 т/га). За нормами 
1,5 і 2,5 млн схожих насінин/га урожайність насіння знижувалася в середньому на 
0,26 і 0,09 т/га (14,4 і 4,4%) [5]. 

У дослідженнях Т.В. Козіної в умовах Лісостепу західного в усі роки дослі-
джень (2009-2011 рр.) найвищими урожайність та якісні показники насіння гір-
чиці білої були на варіантах з нормою висіву 1,5-2,0 млн/га схожих насінин [6].

Отже, сучасна технологія вирощування гірчиці білої потребує визначення 
оптимальної норми висіву насіння з урахуванням сортових особливостей та умов 
зони вирощування. Питання підвищення показників якості отриманого врожаю 
в умовах північно-східного Лісостепу України не вивчалося, що робить дослі-
дження актуальними.

Постановка завдання. Метою досліджень є визначення оптимальної норми 
висіву насіння гірчиці білої залежно від сорту та її вплив на якість отриманої про-
дукції. 
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Об’єкт дослідження – процес формування якості насіння гірчиці білої залежно 
від сортових особливостей і норм висіву.

Предмет дослідження – сорти гірчиці білої (Біла принцеса, Еталон, Запорі-
жанка, Ослава), норми висіву, показники якості насіння.

Експериментальні дослідження проводилися в польових умовах навчально-на-
уково-виробничого комплексу (ННВК) Сумського НАУ протягом 2016-2018 рр. 
Грунт дослідної ділянки – чорнозем типовий середньо гумусовий крупно пилу-
вато-середньо суглинковий на лесових породах. Аналіз погодних умов, зокрема 
гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК), виявив, що вологим був вегетацій-
ний період 2016 року (ГТК = 1,60), сухими – 2017 і 2018 р.р. (ГТК = 0,59 та 0,46). 

Під час проведення досліджень технологія вирощування була загальноприйня-
тою для зони досліджень, окрім елементів, що вивчалися. Збирання і облік вро-
жаю проводили шляхом обмолочування кожної ділянки. Масу 1000 шт. насінин 
визначали згідно з ДСТУ 4138-2002. Вміст олії встановлювали на інфрачервоному 
аналізаторі SupNir 2750. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Гірчиця є експортоорієнтованою 
культурою. Україна входить до найбільших експортерів олійної гірчиці у світі. 
Посівні площі під культурою щороку становлять 50 тис. га. Українські сільгосп-
виробники відвантажують на зовнішні ринки до 40 тис. тонн (85-90%) виробле-
ного насіння. Лідери закупівлі цього товару – Німеччина, США, Франція, Непал 
і Польща. 

Великі обсяги виробництва для внутрішнього споживання та експорт олії 
висувають особливі вимоги до показників якості олійних культур, адже від них 
залежить поживна цінність продуктів їх переробки, безпека людини. Окремо слід 
зазначити, що при експортних операціях контракти поставки вимагають дотри-
мання певних показників продукції.

Діючі в Україні технічні умови на виробництво гірчиці й інших олійних куль-
тур мають вигляд державних стандартів. Вони визначають фізичні та біохімічні 
показники якості олійних культур (ДСТУ-7694:2015 Насіння гірчиці). 

Важливим показником якості насіння є крупність. Розмір насіння гірчиці 
білої – 4 мм, а маса 1000 шт. насінин може сягати до 8 г. Здебільшого цей показник 
залежить від сортових особливостей, проте може змінюватися залежно від погод-
но-кліматичних умов і під впливом технології вирощування. Це підтверджують 
деякі вітчизняні та закордонні вчені [5, 9, 11].

На думку С. Кеіванрад та П. Занді, вага маси 1000 шт. насінин може зміню-
ватися під впливом густоти рослин. Автори зазначають, що обґрунтована норма 
висіву насіння посилює оптимальне використання екологічного стану культури, 
зменшує конкуренцію між рослинами, що призводить до утворення насіння з біль-
шою вагою. Це також підтверджується іншими закордонними вченими [16–20]. 

За результатами отриманих нами даних за фактором А було встановлено, 
що істотно вищий показник маси 1000 шт. насінин мали сорти Біла принцеса 
та Ослава – 5,3 г. Сорт Запоріжанка сформував насіння з масою 1000 шт. насінин – 
4,7 г. Найменша маса 1000 насінин була у сорту Еталон – 4,3 г (табл. 1).

За фактором В залежно від норм висіву було встановлено, що максимальна 
маса 1000 шт. насінин формувалася на варіанті з нормою висіву 1,0 млн шт./га – 
5,1 г. Збільшення норми висіву до 1,5 та 2,0 млн шт./га зменшувало показник на 
0,10 та 0,20 г порівняно з попереднім варіантом. Найменша маса 1000 шт. насі-
нин була отримана на варіанті з нормою висіву 2,5 млн шт./га – 4,7 г, що менше 
на 0,4 г.
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Таблиця 1
Маса 1000 шт. насінин гірчиці білої залежно від сорту та норм висіву, г 

(середнє за 2016-2018 рр.) 
Варіанти досліду

С
ер

ед
нє

,
ф

ак
то

р 
В

Норми висіву 
(фактор В)

сорт (фактор А)
Біла

принцеса
Запоріжан-

ка Еталон Ослава

1,0 5,5 4,8 4,5 5,5 5,1
1,5 5,4 4,8 4,4 5,4 5,0
2,0 5,3 4,7 4,4 5,2 4,9
2,5 5,0 4,5 4,2 5,0 4,7

Середнє, фактор А 5,3 4,7 4,4 5,3
Duncan test 05 А = 0,6 г; В = 0,4 г

Вміст олії в насінні капустяних культур може змінюватися залежно від міне-
рального живлення та норм висіву. Дослідники С. Кейванград, Б. Дельхош та інші 
встановили, що найбільший вміст олії формується за нижчої норми висіву (0,8 млн 
шт./га) [16]. У складі олії гірчиці білої в середньому міститься 32% білка, 35% 
жиру, 14% безазотних екстрактних речовин, 4,2% золи і 9% клітковини. Показ-
ники змінюються залежно від ґрунтово-кліматичних і погодних умов, окремих 
елементів технології вирощування [12].

За фактором А було встановлено, що в середньому найвищий вміст олії в насінні 
формував сорт Біла принцеса – 31,0% і варіював у межах 30,7-31,3%. У сорту 
Ослава вміст олії становив 29,0% і змінювався в межах 28,7-29,3%. У сорту Запо-
ріжанка середній вміст олії становив 28,9% і варіював від 27,6 до 28,2%. У сорту 
Еталон вміст олії був найменший – 26,9% і змінювався в межах 26,6 до 27,2% 
(табл. 2).

Таблиця 2
Вміст олії у насінні гірчиці білої залежно від сорту та норм висіву, % 

(середнє за 2016-2018 рр.)
Варіанти досліду

С
ер

ед
нє

,
ф

ак
то

р 
В

Норми висіву 
(фактор В)

сорт (фактор А)
Біла

принцеса
Запоріжан-

ка Еталон Ослава

1,0 31,3 28,2 27,2 29,3 29,0
1,5 31,0 27,9 26,9 29,1 28,7
2,0 30,9 27,8 26,7 28,8 28,6
2,5 30,7 27,6 26,6 28,7 28,4

Середнє, фактор А 31,0 28,9 26,9 29,0
Duncan test 05 А = 2,6%; В = 0,9%

За фактором В залежно від норм висіву було встановлено, що максималь-
ний вміст олії формувався на варіанті з нормою висіву 1,0 млн шт./га – 29,0%. 
Збільшення норми висіву до 1,5 та 2,0 млн шт./га знижувало показник до 
28,7 та до 28,6% відповідно. Найменший вміст олії був на варіанті з нормою висіву 
2,5 млн шт./га – 28,4%.
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За результатами досліджень встановлено, що в середньому найвищий збір олії 
формував сорт Біла принцеса – 0,70; у сорту Ослава – 0,60; у сорту Запоріжанка – 
0,45; а у сорту Еталон – 0,41 т/га (рис. 1). 

Рис. 1. Збір олії гірчиці білої залежно від сорту та норм висіву, т/га  
(середнє за 2016-2018 рр.)

За фактором В залежно від норм висіву було встановлено, що максимальний 
збір олії отримували на варіанті з нормою висіву 1,5 та 2,0 млн шт./га відповідно 
0,56 та 0,55 т/га. Зменшення норми висіву до 1,0 млн шт./га знижувало показник 
до 0,54 т/га, а збільшення до 2,5 млн шт./га – до 0,51 т/га.

Висновки і пропозиції. Встановлено, що істотно вищий показник маси 
1000 шт. насінин мали сорти Біла принцеса та Ослава – 5,3 г. Сорт Запоріжанка 
сформував насіння з масою 1000 шт. насінин – 4,7 г. Найменша маса 1000 шт. 
насінин була у сорту Еталон – 4,3 г. Збільшення норм висіву зменшувало масу 
1000 шт. насінин в середньому на 0,4 г.

Найвищий вміст олії було зафіксовано на контрольному варіанті у сорту Біла 
принцеса – 31,0%, у сорту Ослава – 29,0%, у сорту Запоріжанка – 28,9%, у сорту 
Еталон – 27,6%. Внесення добрив і збільшення норм висіву зумовили зменшення 
олійності насіння.

Максимальний збір олії було зафіксовано у сорту Біла принцеса – 0,70 т/га. 
Загальний збір олії на контрольному варіанті становив 0,70 т/га. Найбільший збір 
олії зафіксовано за норми висіву насіння 1,5-2,0 млн шт./га – 0,56 і 0,55 т/га відпо-
відно. Найбільший збір олії зафіксували за норми висіву насіння 1,5-2,0 млн шт./
га – 0,52 і 0,50 т/га відповідно. 
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