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ВИВЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ ДІЇ РІПАКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ  

РОСТУ РОСЛИН 

 

На основі модельних досліджень проаналізовано вплив ріпаку на розви-

ток рослин. Встановлена зміна інтенсивності росту сходів сільськогоспо-

дарських рослин залежно від обробки витяжками з насіння ріпаку. 

Ключові слова: агрофітоценоз, витяжка з насіння ріпаку, ріст рослин, 

тимофіївка лучна, ячмінь ярий. 

 

На основании модельных опытов проведен анализ действия рапса на ра-

звитие злаковых культур. Установлено изменение в росте всходов сельс-
кохозяйственных растений в зависимости от обработки вытяжками из 
семян рапса. 

Ключевые слова: агрофитоценоз, вытяжка из семян рапса, рост расте-

ний, тимофеевка луговая, ячмень ярый.    

 

On the basis of model tests influence of rape on the growth of cereals is 

analyzed. Change of the growth intensity of sprouts of agricultural plants 

depending on treating them with extract of rape seeds is determined. 

Keywords: agrophytocenoses, extract of rape seeds, plants growth, timothy 

grass, spring barley. 

 

Одним із важливих завдань, спрямованих на піднесення аграрного сек-

тора економіки України в сучасних умовах, є підбір культур, спроможних да-

вати високу прибутковість виробникам. Особлива роль у цьому належить рі-

паку, олія з якого завдяки унікальним біологічним і хімічним властивостям 

знаходить все ширше застосування в харчовій та в багатьох галузях народно-

го господарства. Найпереконливішими аргументами на користь розширення 

площ під посіви цієї культури є невпинно зростаючий попит на нього як на 

сировину для харчової та технічної олії (в тому числі для виробництва біоди-

зелю), висока економічна віддача коштів, вкладених у його виробництво. На-

сіння озимого ріпаку ціниться як на світовому, так і внутрішньому ринках 

оскільки містить 40-47% жиру, 20% білка, 5,5-6,5% клітковини.  

Ріпак – друга в Україні олійна культура за площею посіву та валовим ви-

робництвом. Ріпак  є цінною культурою в сівозміні: добрий попередник під 

ярі та озимі зернові культури, поліпшує фітосанітарний стан і структуру ґру-
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нту та збагачує його на поживні речовини, успішно конкурує з бур’янами, а 

при вирощуванні його як просапну культуру, забезпечує очищення ґрунту від 

бур’янів. Завдяки наявності сіркових сполучень (глюкозинолатів) у рослині 

за розкладання у ґрунті ріпак проявляє фумігантний ефект – дезінфікує ґрунт 

для наступних культур. Важливе агрономічне значення має ріпак при його 

вирощуванні на зелене (сидератне) добриво, яке сприяє підвищенню органіки 

в ґрунті, еквівалентної 10-15 т/га гною. З кореневими і пожнивними залиш-

ками при заорюванні в ґрунт повертається понад 15 кг азоту, 15 кг фосфору, 

70 кг кальцію і 12 кг сірки [1, 2, 3].   

В той же час, для реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподар-

ської культури необхідно враховувати загальні біологічні закономірності ро-

звитку і фізіології культури за комплексом факторів, які впливають на її уро-

жайність. Відомо, що в складі насіння ріпаку міститься в значній кількості 

ненасичені жирні кислоти – олеїнова, лінолева, ліноленова, ейкозенова й еру-

кова. При цьому ерукова кислота додає олії гіркоти і, за даними літературних 

джерел [4, 5, 6], може пригнічувати ріст рослин. Отже, це дає підставу для 

вивчення перспективної можливості використання білково-ліпідного компле-

ксу ріпаку як фізіологічно активних речовин при вирощуванні сільськогоспо-

дарських рослин. Однак дане питання є недостатньо вивченим і потребує 

оцінки впливу посівів ріпаку на порушення інтенсивності росту та розвитку 

сільськогосподарських культур.  

Метою нашої роботи було визначення впливу спиртової витяжки з на-

сіння ріпаку на ріст рослин та встановлення даного впливу як фактора ґрун-

товтоми. Для досягнення поставленої мети було проведено два модельні дос-

ліди у вегетаційних посудинах у трикратній повторності за наступною схе-

мою: 1) контроль (вода); 2) обробка 50% спиртовою витяжкою з насіння рі-

паку; 3) обробка 30% спиртовою витяжкою з насіння ріпаку; 4) обробка вод-

ною витяжкою з насіння ріпаку; 5) обробка 30% етиловим спиртом. У пер-

шому досліді проводилась допосівна обробка насіння тимофіївки лучної. Час 

експозиції насіння – 3 години. У другому досліді проводилось обприскування 

посівів тимофіївки лучної за наведеною схемою. При проведенні досліджень 

визначалась середня висота паростків тимофіївки лучної та вегетативна маса. 

Як видно з отриманих даних модельного досліду № 1 (табл.1), на всіх варіан-

тах відбувалось зменшення довжини паростків тимофіївки лучної відносно 

контролю. Так, при проведенні обробки насіння 50% спиртовою витяжкою з 

насіння ріпаку середня довжина паростків була на 13% менша ніж на контро-

лі. При замочуванні насіння у спиртовій витяжці з насіння ріпаку меншої 

концентрації – 30%, середня довжина паростків тимофіївки лучної була на            

9% менша відносно контролю та на 4,4% більше відносно варіанту (№ 2) із 

50% спиртовою витяжкою. 
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Таблиця 1 

Вплив водної та спиртової витяжок з насіння ріпаку на ріст та  

розвиток тимофіївки лучної (модельний дослід № 1) 

Варіант досліду 
Довжина паростків Вегетативна маса 

см ±.,% г ±.,% 

Контроль (вода) 7,7 - 17,45 - 

Обробка насіння 50% 

спиртовою витяжкою  
6,7 -13,0 22,07 +26,5 

Обробка насіння 30% 

спиртовою витяжкою  
7,0 -9,0 21,14 +21,0 

Обробка насіння вод-

ною витяжкою  
7,1 -7,8 19,36 +11,0 

Обробка насіння 30% 

спиртом 
6,5 -15,6 15,69 -10,0 

 

Для вивчення впливу спирту на насіння тимофіївки була проведена обро-

бка його 30% розчином (варіант № 5). На даному варіанті відбулось найбіль-

ше зменшення довжини паростків як відносно контролю (-15,6%), так і від-

носно інших варіантів. 

Під час досліду визначалась вегетативна маса по варіантах (рис. 1). Сере-

дня вага паростків тимофіївки лучної на 7 день на контролі була 17,45 г. Най-

більша вегетативна маса була на варіанті із замочуванням насіння у 50% 

спиртовій витяжці з насіння ріпаку – 22,07 г, що на 26,5% більше відносно 

контролю.  

 
  
Рис. 1. Вегетативна маса паростків тимофіївки лучної: 1 – контроль;  2 – обробка 

насіння 50% спиртовою витяжкою; 3 – обробка насіння 30% спиртовою витяжкою; 4 – 

обробка насіння водною витяжкою; 5 – обробка насіння 30% спиртом 
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Найменша вегетативна маса була на варіанті із обробкою насіння 30% 

спиртовим розчином – 15,96 г, що на 10% менше відносно контролю. З наве-

дених даних видно, що при застосуванні спиртової або водної витяжок з на-

сіння ріпаку для допосівної обробки насіння відбулось збільшення вегетати-

вної маси тимофіївки лучної при зменшенні довжини паростків відносно ко-

нтрольного варіанту. Явний інгібуючий вплив на ріст паростків тимофіївки 

лучної виявив лише 30% спиртовий розчин, при цьому відбулось зменшення 

як довжини паростків, так і вегетативної маси. 

 
 Рис. 2. Довжина паростків тимофіївки лучної: 1 – контроль;  2 – обробка насіння 

50% спиртовою витяжкою; 3 – обробка насіння 30% спиртовою витяжкою; 4 – оброб-

ка насіння водною витяжкою; 5 – обробка насіння 30% спиртом 

 

При проведенні модельного досліду № 2 проводилось обприскування па-

ростків тимофіївки лучної за наведеною вище схемою.  

Таблиця 2 

Вплив водної та спиртової витяжок з насіння ріпаку на ріст та  

розвиток тимофіївки лучної (модельний дослід № 2) 

Варіант досліду 
Довжина паростків Вегетативна маса 

см ±.,% г ±.,% 

Контроль (вода) 7,3 - 17,71 - 

Обприскування паростків 

50% спиртовою витяжкою  
5,0 -31,5 15,46 -12,7 

Обприскування паростків 

30% спиртовою витяжкою  
5,2 -28,8 11,98 -32,3 

Обприскування паростків 

водною витяжкою  
6,8 -6,8 17,25 -3,0 

Обприскування паростків 

30% спиртовим розчином 
4,6 -37,0 7,21 -60,0 
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Як видно з даних, наведених у таблиці 2, під час досліду спостерігається 

інгібуючий вплив витяжок з насіння ріпаку на паростки тимофіївки лучної. 

Так, якщо на контролі на 7 день досліду середня довжина паростків була на 

рівні 7,3 см, то на варіанті з обприскуванням паростків 30% спиртовою витя-

жкою з насіння ріпаку відбулось зменшення даного показника на 28,8% від-

носно контрольного варіанту, а при застосуванні для обприскування 50% 

спиртової витяжки зменшення довжини паростків було на рівні – 31,5% від-

носно контролю. При проведенні обприскування паростків тимофіївки лучної 

водною витяжкою з насіння ріпаку відбулось зменшення їх довжини віднос-

но контролю на 6,8%. Найбільше уповільнення росту паростків тимофіївки 

лучної спостерігалось на варіанті із застосуванням для обприскування 30% 

спиртового розчину. На даному варіанті відбулось зменшення довжини па-

ростків як відносно контролю, так і відносно варіантів із застосуванням спир-

тових витяжок з насіння ріпаку різної концентрації. Поряд із визначенням 

довжини паростків проводилось визначення їх маси (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Вегетативна маса паростків тимофіївки лучної: 1 – контроль;  2 – обприс-

кування паростків 50% спиртовою витяжкою; 3 – обприскування паростків 30% спир-

товою витяжкою; 4 – обприскування паростків водною витяжкою; 5 – обприскування 

паростків 30% спиртом 

 

При обприскуванні посівів тимофіївки лучної різними витяжками з насін-

ня ріпаку відбувалось зменшення вегетативної маси паростків. Найбільше 

зменшення вегетативної маси спостерігалось на варіанті з обприскуванням 

паростків 30% спиртовим розчином. Маса паростків тимофіївки лучної на 

даному варіанті була на 60% менше відносно контролю та на 18-22% менше 
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відносно варіантів із застосуванням спиртових витяжок з насіння ріпаку різ-

ної концентрації. 

Отже, на початку росту тимофіївки лучної з насіння, замоченого витяж-

ками з насіння ріпаку, стимулюючу дію виявляла водна витяжка, тим часом 

спиртова витяжка інгібувала ріст сходів. В період кущіння досліджуванні ро-

слини в рості переважали над контролем. Найбільша вегетативна маса тимо-

фіївки лучної спостерігалась при замочуванні витяжками з насіння ріпаку; а 

на контролі і при замочуванні насіння спиртовим розчином вегетативна маса 

була значно меншою. 

При додатковому обприскуванні сходів рослин найбільшу інтенсивність 

росту мали рослини, оброблені водною витяжкою. Поряд з цим, рослини, об-

роблені водною витяжкою, відставали від контролю. Максимальна вегетати-

вна маса спостерігалась при обробці водною витяжкою, маса рослин оброб-

лених спиртовою витяжкою і спиртом була меншою.  

Вищенаведені результати демонструють реальний вплив витяжки з насін-

ня ріпаку на інтенсивність росту тимофіївки лучної. Визначивши ступінь 

впливу та напрямок дії даного фактора, з’являється можливість керування 

даним процесом, що дає підставу для  перспективної можливості викорис-

тання білково-ліпідного комплексу ріпаку як фізіологічно активних речовин 

при вирощуванні сільськогосподарських рослин.   
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