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Вступ
Світовий досвід вирощування основних сільськогосподарських культур, в тому 

числі і ріпаку, однозначно демонструє безумовні переваги нових сортів та гібридів  по-
рівняно з сортами-популяціями минулих років. Внаслідок селекційного процесу ство-
рені високоврожайні сорти, які в олії не містять ерукову кислоту, а шрот має незначний 
відсоток глюкозинолатів. На світовому ринку – це якість “Канола” (00 і 000). Ріпакова 
олія такого ґатунку на основі своєї цінності для здорового харчування займає перше 
місце у світі, у зв’язку з можливістю регулювання рівня холестерину у людини.

Ріпак став основною олійною культурою  у понад 30 країнах світу, особливо 
у Канаді, Польщі, Німеччині, Англії, Швеції й ін. Ці країни характеризуються ви-
соким рівнем селекційних робіт і збільшення врожайності ріпаку забезпечується 
в основному за рахунок досягнень селекції по створенню нових сортів. Середня 
врожайність насіння ріпаку в цих країнах становить понад 3,0 т/га.

Наразі основними напрямами в селекції ріпаку є харчовий, кормовий і техніч-
ний. Крім того, прикладна генетика озимого і ярого ріпаку, як наукова основа се-
лекції, вивчена не повністю, що ускладнює і стримує темпи і результативність се-
лекційної роботи. Це пояснюється складнощами проведення генетичного аналізу, 
внаслідок поліплоїдної природи ріпаку та полігенної системи контролю основних 
кількісних ознак. Це стосується таких ознак, як тривалість вегетаційного періоду, 
зимо- й  морозостійкості, елементів структури врожайності, вмісту олії в насінні 
та ії жирокислотного складу, кількісного прояву вмісту ерукової кислоти і глюко-
зинолатів та ін.

Основний метод створення вихідного матеріалу в селекції ріпаку є гібридіза-
ція з наступним індивідуально-сімейним відбором по основних господарсько-цін-
ним ознаках. Основними напрямами нашої селекційної роботи стали: двунольова 
якість (відсутність вмісту ерукової кислоти в олії і зниження – до 15 мкмоль на 1 г  
вмісту глюкозинолатів у насінні); урожай насіння; вміст олії у насінні; стійкість 
до хвороб і шкідників; стійкість до вилягання, осипання насіння та інших факторів 
зовнішнього середовища, рівномірне дозрівання.

Подальше зростання врожайності ріпаку можливе шляхом залучення до селек-
ції нових генетичних ресурсів, використання новітніх методів створення нового 
вихідного матеріалу та вдосконалення існуючих методів селекції з метою отриман-
ня максимального прояву гетерозису. 

1. Основні напрями селекції ріпаку
Селекція ріпаку технічного напряму. Для технічного використання необхідні 

сорти, олія яких має інший жирно-кислотний склад порівняно з харчовою олією. 
Так, призначена для виробництва мийних засобів олія повинна містити понад 40% 
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лауринової кислоти, а для технічних масел, біопалива, полімерних матеріалів, 
косметичних і фармацевтичних виробів, виготовлення туші й чорнил та ін. у складі 
жирних кислот повинна переважати (понад 50%) ерукова кислота.

Селекція ріпаку кормового напряму.Для кормового напряму необхідні сорти 
з високими якостями як насіння, так і зеленої маси, підвищеним вмістом білка, 
збалансованого за амінокислотним складом і низьким умістом глюкозинолатів 
(ідеально – повна відсутність глюкозинолатів).

Якщо буде створено сорти, які зовсім не матимуть глюкозинолатів, то ріпакова 
макуха в подальшому стане важливим джерелом якісного білка в годівлі тварин. 
У цьому контексті, зниження вмісту глюкозинолатів є постійним клопотом селек-
ції. Прогрес селекції у цьому напрямі визначний. Завдяки селекційно-генетич-
номуполіпшенню вдалося поєднати уміст цінних ознак різних видів в одному сор-
ті. Віддалена гібридизація дає можливість вирішувати такі важливі завдання в се-
лекції ріпаку, як підвищення врожайності, вмісту олеїнової й ліноленової кислот, 
стійкості проти шкідників і хвороб, створення жовтонасінних сортів та ін. Завдяки 
створенню міжродових та міжвидових гібридів можна значно розширити гене-
тичну базу ріпаку, при цьому особливо важливим є одержання справжніх алопо-
ліплоїдів. Цей метод досить часто застосовують селекціонери Канади, Німеччини, 
Швеції, Японії та інших країн. Схрещування пізньостиглих сортів ріпаку з тур-
непсом, з метою одержати ранньостиглі форми, інтенсивно проводилися в Японії 
у 30-х роках минулого століття.

Селекція ріпаку харчового напряму. Ріпак є важливою олійною культурою, тому 
основним завданням селекції як озимого, так і ярого ріпаку є створення сортів 
з високим вмістом і виходом олії з насіння незалежно від напряму використання. 
За останні десять років селекція досягла значних успіхів у підвищенні вмісту олії 
в насінні ріпаку. У кращих сортів він коливається в межах 43–46%. 

Однак якість олії, що зумовлюється вмістом і співвідношенням в ній жирних 
кислот, є визначальним показником для подальшого напряму її використання. 
Для ріпаку характерним є значне варіювання генотипів за вмістом в олії жирних 
кислот. У ході аналізу жирнокислотного складу олії у 1138 зразків ріпаку з колек-
ції ВІР встановлено варіювання вмісту основних кислот: пальмітинової – від 2,5 
до 6,1; стеаринової – від 0,4 до 4,6; олеїнової – від 10,1 до 74,3; лінолевої – від 10,2 
до 27,6; ліноленової – від 3,9 до 22,7 і ерукової – від 0 до 57,0 %. При цьому варію-
вання кількості ерукової та інших жирних кислот було взаємозв’язано. Так, уміст 
ерукової кислоти позитивно корелює з умістом ейкозенової ( r = 0,8) і негативно – 
з умістом олеїнової (r = –1,0) і лінолевої (r = –0,8), що зумовлено послідовністю біо- 
синтезу цих ненасичених кислот. Виявлено також значні від’ємні кореляції вмісту 
ерукової кислоти з умістом насичених жирних кислот – пальмітинової (r = –0,6) 
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і стеаринової (r = –0,5). На ранніх етапах селекції (60-ті роки минулого століття) 
ріпакову олію використовували в основному на технічні цілі. На початку 70-х ро-
ків селекціонерам вдалося значно знизити вміст ерукової кислоти в насінні, а на 
початку 80-х – уміст глюкозинолатів. Тобто, були створені так звані однонулеві 
«0» (відсутність ерукової кислоти) та двонульові «00» (відсутність ерукової кис-
лоти, вміст глюкозинолатів не > 1,8 мкмоль/г) сорти. На сьогодні досягнуті значні 
успіхи у створенні сортів ріпаку, які поєднують низький уміст ерукової кислоти 
з мінімальним рівнем глюкозинолатів. Такі сорти успішно впроваджуються у ви-
робництво. 

2.  Гібридизація як основний 
метод селекції ріпаку
У  створенні вихідного матеріалу для селекції ріпаку, гібридизація обґрунтова-

но є основним методом, що володіє високою результативністю. При схрещуванні 
двох різних самозапильних ліній або сортів відтворюються процеси, аналогічні 
природним процесам у популяціях, в основі яких лежить періодична зміна інбри-
дингу та кросбридингу, що збільшує корелятивну мінливість популяції і кількість 
спадкових перетворень. За умови достатньої генетичної дивергентності батьків-
ських компонентів, можливе виникнення явища гетерозису – вищої за батьківські 
компоненти адаптивності, плодючості, життєздатності і стійкості до стресових 
факторів гібридів F1. Оскільки ріпак є результатом  аллоплоїдії, то в F2 і наступ-
них самозапильних поколіннях гетерозиготність по багатьох локусах геномів А і С 
зберігається, що дає можливість довше зберігати вищу життєздатність нащадків. 
Цілком ймовірно, що гетерозис у ріпаку проявляється переважно за рахунок наддо-
мінування за елементами продуктивності, що найчастіше проявляється на декіль-
кох ознаках одночасно.

Явище гетерозису у селекції ріпаку використовують різними шляхами: створен-
ням сортів-синтетиків, коли схрещують декілька вихідних компонентів з високою 
комбінаційною здатністю і створення самозапильних ліній, перевірка їх на комбі-
наційну здатність з наступним отриманням гібридів. Нині більшість закордонних 
агроформувань займаються селекцією саме гібридів ріпаку, оскільки це забезпечує 
щорічний прибуток через необхідність фермера закупляти насіння гібрида. У той 
самий час насіння сорту-синтетика можна використовувати на посів 3–5 років, що 
дає можливість аграрію економити зусилля і кошти. 

У двадцятому столітті з виникненням наукової селекції було відкрито основ-
ні принципи інбридинго-гібридизаційного метода селекції Г.Х. Шелом та Е. Істом 
у кукурудзи. Інбридинго-гібридизаційний метод передбачає два етапи отримання 
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кінцевого селекційного продукту – інбридинг та гібридизацію. Інбридинг (від 
англійського – inbreeding) чи інцухт (від німецького – Inzucht) – це штучне приму-
сове запилення у перехреснозапильних видів рослин, яке спрямоване на ріст одно-
рідності генотипів в популяціях і з часом отримання гомозиготних, вирівняних 
за морфологічними ознаками ліній. При самозапиленні алогамних видів рослин 
спостерігається інбредна депресія, що проявляється у зниженні життєздатності 
нащадків. Однак при аутбридингу (неродинному схрещуванні, гібридизації) тако-
го потомства спостерігється всплеск врожайності, життєздатності і сили рослин 
у вигляді ефекту гетерозису. Інбридинго-гібридизаційний метод базується на вико-
ристанні ефекту гетерозису. Генерації самозапилення позначаються як  S0, S1, S2 
і далі чи I0, I1, I2 і так далі.

Найпоширенішим методом отримання гомозиготних ліній найбільш розповсю-
джений метод, що є основою для різноманітних модифікацій різних видів добору. 
Суть цього методу полягає у самозапиленні рослин за одночасного добору потом-
ства за комплексом господарсько-цінних ознак упродовж пяти-семи генерацій на-
ступним їх підтриманням самозапиленням. При досягненні шостого чи сьомого 
покоління самозапилення лінії набувають достатню однорідність за морфологіч-
ними ознаками та можуть бути використані в подальшому селекційних програмах.  

Інтенсивність інбридингу залежить від вихідного матеріалу та розміру вибірки. 
При самозапиленні  популяцій, які створені на основі сестринських форм, ступінь 
гетерозиготності падає швидше, ніж у популяцій отриманих від схрещувань гене-
тично дивергентних батьківських компонентів. 

Застосовуючи примусове самозапилення озимого ріпаку впродовж декількох 
поколінь, дослідники одержали різні ре зультати рівня інбредної депресії. Загалом 
було виявлено, що депре сія за врожайністю спостерігається до 4-9 інцухт-поколінь. 
Виявлено, що в деяких сортів інцухт-депресія спостерігається за окремими пара-
метрами: висотою стебла, кількістю стручків на гілці, кіль кістю насінин у стручку, 
масою 1000 насінин. Однак глибокий ін бридинг може призвести до високого рівня 
гомозиготності за більші стю генів і такі лінії можуть використовуватися в гібри-
дизації. Окрім того, можна виділити самосумісні й самонесумісні лінії, які можуть 
використовуватися для гібридизації в селекції на гетерозис під час створення сор-
тів-синтетиків.

3. Створення сортів-синтетиків ріпаку
Синтетичний сорт – це гетерозисна комбінація відповідного числа ліній, сібсів, 

клонів або інших популяцій перехреснозапильних культур, які пройшли випробу-
вання на комбінаційну здатність; зберігаються для відтворення повторних синтезів 
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сорту; панміктично схрещуються між собою. Синтетики створюються за оцінкою 
і добором вихідних компонентів, комбінаційною здатністю і врожайністю.

Оскільки синтетичний сорт містить декілька генотипів, він може змінюва-
тися під впливом компенсаторних чинників природного і штучного доборів. 
Комбінаційну здатність визначають різними способами залежно від вихідного ма-
теріалу. Для створення синтетиків бажаніша загальна комбінаційна здатність, ніж 
специфічна, оскільки синтетичний сорт складається з компонентів, кожен з яких 
має добре комбінуватися з рештою складових.

Відповідно до закону Харді-Вейнберга в умовах панміктичного схрещування 
генетична рівновага для будь-якого окремого локусу встановлюється упродовж 
одного покоління. Крім того, у синтетичних сортів, одержаних від схрещування 
інбредних ліній, встановлено: 

1) гібридна потужність від F2 до F1 зменшується неістотно; 
2) F3 і наступні покоління подібні за врожайністю до F2; 
3) схрещування між собою відповідних гібридів F1 дає подвійні гетерозисні 

гібриди (які можна було б назвати популяціями syn-2), приблизно однакові 
за рівнем гетерозису з F1; 

4) у наступних поколіннях подвійних гібридів гетерозис знижується значно 
менше, ніж у простих. Синтетичні сорти, що одержані з інбредних ліній, 
генетично є популяціями, які аналогічні подвійним гібридам, але складніші.

Перевагу формування синтетичних популяцій із полікросних гібридів підтвер-
джене теоретичними дослідженнями О.О. Кедрова-Зіхмана, який дійшов виснов-
ку, що створення популяцій з компонентів, комбінаційна здатність яких визначена 
на оцінках полікросних гібридів F2, відбувається успішніше внаслідок можливості 
усунення деяких недоречностей, притаманних селекційним програмам за викори-
стання гібридів F1. 

Використання цього методу для ріпаку, як і для будь-яких інших перехресноза-
пильних культур, визначалася такими  умовами:

 – наявністю гетерозису;
 – можливістю створення вирівняного матеріалу і підтриманням його в чисто-

му стані;
 – отриманням достатньої кількості гібридного насіння, що необхідне 

для визначення комбінаційної здатності селекційного зразка;
 – розробка і впровадження промислового методу отримання гібридного на-

сіння.
Ріпак (Brassica napus) виник у результаті гібридизації ріпи і капусти, тому 

йому притаманний внутрішньогеномний гетерозис. Доведена реальна можливість 
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реального збільшення рівня гомозиготності за рахунок самозапилення та штучної 
ізоляції квіток до необхідного рівня без критичних проявів інбредної депресії. В 
селекції ріпаку з самого початку склалися умови для домінування саме сортів по-
пуляційного типу. Тому, як бачимо, перші три критерії для створення сортів-синте-
тиків дотримані, а останній вимагає вдосконалення.

4.  Створення синтетичних сортів на основі 
індивідуального періодичного добору 
сімей з високою комбінаційною здатністю
Використання періодичного добору на комбінаційну здатність дає можливість 

покращити властивості популяції, не знижуючи її рівня гетерогенності. Кращі рос-
лини відбирають шляхом окомірної оцінки в полі та на основі даних лаборатор-
них оцінок за показниками маси 1000 насінин, олійності та вмісту білку. Важливо 
одночасно проводити негативний добір за високим вмістом ерукової кислоти та 
глюкозинолатів. Сім’ї, які були відібрані внаслідок однократного індивідувально-
го добору, відрізняються між собою за комбінаційною здатністю, їх розмножують 
в умовах ізоляції, а гібридизацію проводять  шляхом вільного або примосового пе-
резапилення. Отримані таким чином сімейно-сортові гібриди випробовують упро-
довж трьох років. Як правило, вони відрізняються високим гетерозисом. Схема 
роботи в цьому напрямі селекції така:

1-й рік. Із вихідного матеріалу у польових чи лабораторних умовах (сорт, гібрид 
тощо) відбирають 300–500 рослин кращих за комплексом господарсько-цінних 
ознак (ГЦО). Проведення аналізів на якість (вміст олії, ерукової кислоти в олії, 
глюкозинолатів у насінні). 
2-й рік. Розмножують сім’ї «у собі», висіваючи за екранної чи марлевої ізоляції.
3-й рік. Проводять аналізуючі схрещування родин методом топ-кросу. Як те-
стер використовують вихідний матеріал. Схрещування проводять шляхом чере-
зрядного висіву родин із тестером. Або ділянки, на яких розмішені материнські 
форми, обсівають насінням чоловічих компонентів схрещувань. Площа, зай-
нята чоловічим компонентом, повинна перевищувати площу ділянки жіночого 
компонента. На материнських рослинах виконують кастрацію квіток вручну, 
а запилення їх відбувається вільно пилком рослин запилювача. 
4, 5, 6-й рік. Випробовують перше покоління сімейно-сортових гібридів. Роз-
множення насіння на ізольованих ділянках площею 0,5–1,0 га. Оцінка по ГЦО 
кращих сімей відповідних цьому сорту, встановлення якісних показників. 
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7-й рік. Об'єднання кращих сімей у новий сорт і його розмноження. Залишають 
резерв насіння F5 – 50% від загальної кількості. 
8, 9, 10-й рік. Випробування нового сорту у чотирикратній повторюваності 
в КСВ, площа ділянок 25 м2. Розмноження насіння супереліти та еліти в умовах 
насінницьких господарств. Встановлення якісних показників і ГЦО. Резерв на-
сіння – 30% від загальної кількості.
11, 12, 13-й рік. Проведення державного сортовипробування.

Зазвичай вихідні сортові популяції достатньо гетерогенні за комбінаційною 
здатністю, а індивідуальний добір ефективний як інструмент розщеплення попу-
ляції на генотипи з різною комбінаційною здатністю.  Залежно від кількості сімей 
з підвищеною комбінаційною здатністю (таких, що перевищують вихідну комбіна-
цію на 10% і більше) формують обсяг випробуваних родин. Наприклад, якщо ге-
терогенність становить близько 5–10%, то за випробування 300–500 родин можна 
очікувати на отримання при доборі 5–10 родин з гетерозисом 15–20%.

5.  Добір гетерозисних компонентів 
з використанням комбінацій з високим 
ступенем фенотипового домінування
У селекції на гетерозис з використанням комбінацій з високим ступенем фе-

нотипового домінування використовують методи, що запропоновані А.А. Жученко 
(1980), а статистичну обробку даних здійснюють згідно з методиками  К. Мазера 
та ін. (1980), Б.А. Доспєхова (1985).

Ступінь фенотипового домінування окремих ознак використовують для кіль-
кісної оцінки прояву ознаки при доборі батьківських пар для схрещувань з метою 
спрямованого покращання тої чи іншої ознаки у гібрида.

Ступінь фенотипового домінування  у гібридних комбінаціях за окермими озна-
ками визначають за формулою B. Griffing:

hp  = (F1 – MP)/(BP – MP),
де hp – ступінь домінування;
F1 – середнє арифметичне значення показника у гібрида;
MP – середнє арифметичне значення показника обох батьківських форм;
BP – середнє арифметичне значення батьківського компонента з сильнішим 
розвитком ознаки.
Діапазон, в якому лежить показник домінантності (hp), охоплює будь-які зна-

чення від –∞ до + ∞.
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Дані групували за класифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins:

Клас домінування Числове значення hp
Гетерозис (наддомінування)     hp > +1
Часткове позитивне домінування +0,5 < hp ≤ +1
Проміжне успадкування –0,5 ≤ hp ≤ 0,5
Часткове від’ємне успадкування    –1 ≤ hp < -0,5
Депресія    hp < –1

При вивченні СФД підбирали різні форми з контрастними ознаками і здійсню-
вали реципрокні схрещування. Наприклад, нами для досліджень відібрано комбі-
нації: BK-1/GK-2, GK-2/ BK-1, BK-1/GK-3, GK-3/BK-1, GK-1/KK-2, KK-2/GK-1, 
які контрастні за забарвленням квітки (табл.1).

Оскільки вищезгадані показники мають високі коефіцієнти кореляції за різни-
ми в селекції ріпаку ознаками між собою (висота і маса насіння з рослини, маса 
насіння з рослини і і врожайність, маса 1000 насінин і олійність) вказує на те, що ці 
ознаки ймовірно успадковуються комплементарно чи полімерно.

Чим вищий показник фенотипового домінування (аж до наддомінування), тим 
довше відбувається розщеплення і тим ціннішими є батьківські компоненти цієї 
гібридної комбінації відносно один одного. І навпаки, чим нижче цей показник 
(або ж з від’ємним значенням), тим менш цінною буде така комбінація, а вивчати 
її більше не буде сенсу. Прикладом можуть бути результати, що отримані від трьох 
гібридних комбінацій.

Наприклад, у реципрокній комбінації BK-1×GK-2 і GK-2×BK-1 з’являються 
нові генотипи з такими параметрами, яких немає у батьківських компонентів. 

Комбінація GK-1×KK-2 і KK-2×GK-1 мають у першому поколінні за деякими 
ознаками дуже сильне наддомінування, що спрямовує селекціонера на продов-
ження робіт по гібридизації, з використанням насичуючих схрещувань за цією 
комбінацією, в цьому випадку краще використовувати комбінацію KK-2/GK-1, 
а не навпаки. 

Значного успіху у селекційних досліджень по підвищенню гетерозису отри-
мано в результаті використання інбредних ліній в різних системах схрещування. 
Виявлено, що панміктичні популяції ріпаку гетерогенні за здатністю до самозапи-
лення, що також сильно залежить від генотипу та зовнішніх умов та глибини інбри-
дингу. З поглибленням інцухту від І1 до І3 шляхом самозапилення зростає частка 
генотипів, що погано зав’язують насіння. Тому слід добирати лише генотипи, які 
мінімально знижують продуктивність при самозапиленні.
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Таблиця 1. Cтупінь фенотипового домінування окремих 
господарсько-цінних ознак у гібридів F1 ріпаку озимого, 2019 р.

Комбінації 
схрещувань

Висота Довжина 
стручка

Врожай-
ність 

насіння

Маса 
насіння 

з рослини

Маса 
1000 

насінин

Вміст 
олії

Вміст 
білку

Вміст 
олеїнової 
кислоти, 

%
hp hp hp hp hp hp hp hp

BK-1/GK-2 5,00 1,36   9,0   1,0 –0,3 2,11 1,40 1,67
GK-2/ BK-1 6,20 3,00   7,0   1,9 –0,3 1,22 1,40 1,00

BK-1/GK-3 –2,16 2,27 18,8   8,6 1,4 3,00 1,20 2,00

GK-3/BK-1 3,00 1,36   7,1   1,9 3,1 1,67 1,40 2,33
GK-1/KK-2 1,0 1,21   7,6   7,4 1,2 1,11 2,50 1,20
KK-2/GK-1 0,5 1,11 13,6 37,8 1,9 1,46 2,00 1,40

Виділені експериментальні високогетерозисні гібриди F1 на основі  само-
запильних ліній з підвищеною здатністю до кросбридингу і після їх обєднан-
ня створені гібриди (синтетики), які переважають районовані сорти по врожай-
ності насіння на 5–10 %, що вказує про перспективність селекції на гетерозис. 
Важливо враховувати, що різні генотипи мають різну межу інбредної депресії 
при розмноженні.

На прикладі отримання сортолінійних гібридів показана перспектива викори-
стання отриманих ліній як вихідного матеріалу для селекційних програм для ство-
рення сортолінійних та міжлінійних гетерозисних гібридів ріпаку.

6.  Масовий та індивідуально-
родинний добір в насінництві
Покращання сортів ріпаку озимого і ярого за рахунок покращання популяцій 

з яких вони складаються, є найбільш простим методом, котрий може бути застосо-
вано для цього – масовий відбір, при якому відбирають з популяції велику кількість 
рослин лише по їх фенотипу, а потім все отримане насіння висівається спільно. Цей 
метод ефективний при відборі на ознаки з високим ступенем успадкування, котрі 
можуть бути встановлені до цвітіння, наприклад відбір на зимостійкість, олійність 
та інші. Основною перевагою такого методу є його простота. Метод дозволяє ма-
ніпулювати великими популяціями з найменшими витратами на протязі короткого 
цикла відбору, всього в одне покоління.



7. Схеми насінництва сортів ріпаку   13

Для ефективного відбору, що базується на відборі по генотипу (індивідуальний 
відбір), необхідно застосовувати вивчення по нащадках для покращення характе-
ристик отриманого сорту, а також його морфологічної вирівняності. В процесі на-
сінництва сортів ріпаку за рахунок індивідуального відбору часто вдається покра-
щити їх врожайні і якісні властивості.

Сортове насінництво ріпаку передбачає постійний контроль за вмістом еруко-
вої кислоти в олії і глюкозинолатів у насінні, що вимагає застосування схеми по-
ліпшення сортової популяції. Схема поліпшуючого насінництва є продовженням 
селекційного процесу після створення нового сорту ріпаку в установі-оригінаторі.

Збереження генетично закріплених якісних властивостей з метою розмноження 
сорту має вирішальне значення для вирощування високоякісного насіння ріпаку. 
Це вимагає якісного проведення первинного насінництва і чіткого контролю за 
розмноженням насіння. Розмноження насіння за наведеною нище схемою гаран-
тує в кожнім поколінні контроль за глюкозинолатами і еруковою кислотою. Для 
подальшого розмноження допускаються тільки партії насіння з найвищою якіс-
тю. Отримана 1 репродукція, яка створена упродовж невеликої кількості поколінь 
на основі високого кофіцієнта розмноження ріпаку, гарантує одержання високоя-
кісної товарної продукції двонулевого ріпаку.

7. Схеми насінництва сортів ріпаку
В основі запропонованої схеми є використання модифікованого методу полі-

кросу в селекції ріпаку на гетерозис із оцінкою загальної комбінаційної здатності 
потомств кращих генотипів з подальшим обєднанням кращих за ЗКЗ (4-8) сортах 
полісинтетиках. Для оцінки комбінаційної здатності використовують метод топ- 
і полікросних досліджень. Його суть полягає у створенні гібридів на основі мате-
ринських форм різного генетичного походження. Як батьківські форми використо-
вують суміш цих форм  в рівновеликих кількостях. Отримані гібриди F1 дослід-
жують порівняно з материнськими формами чи стандартом для визначення рівня 
їх гетерозису. За рівнем гетерозиса гібридів F1 визначають рівень комбінаційної 
цінності вихідних материнських компонентів.

1. Наразі у первинному насінництві ріпаку існує три схеми: 
2. Для гетерогенних сортів з певним рівнем перехресного запилення – на-

сінництво ведуть методом індивідуального добору.
3. Для константних сортів з незначним рівнем перехресного запилення – насінни-

цтво ведуть методом масового добору.
4. Для гомогенних сортів – насінництво ведуть методом масового добору 

по скороченій схемі.
5. Схема насінництва ріпаку для кожного сорту має певні відмінності. 
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У перший – четвертий роки проводиться розмноження і оцінка нового сорту, 
по котрому ведеться первинне насінництво і виконується у селекційно-насінниць-
ких установах. З п’ятого по шостий роки – в умовах ведення первинного насінни-
цтва, а з сьомого і в подальшому – або насінницькими фірмами за ліцензійним 
договором, або базовими господарствами.

Виробництво насіння 1 репродукції за наведеною вище схемою дозволяє що-
річно вирощувати високоякісне насіння ріпаку озимого і ярого в господарствах 
України на площу 500 тис. га товарних посівів нового сорту. Зазвичай сорт заміня-
ється новим через 5-6 років. У такому випадку необхідно займатися відтворенням 
оригінального насіння упродовж періоду його вирощування у виробництві. Тому є 
два шляхи забезпечення вихідного матеріалу: 

1. Постійно займатися доборами і таким чином, первинне насінництво пере-
творюється в «піраміду»; 

2. Підтримувати вихідні компоненти для сортів-синтетиків у належному стані 
і створювати «резервні фонди».

Просторова ізоляція між посівами різних сортів повинна складати не менше 
1500 м або 700 м + лісосмуга (напівпродувна), а для різних категорій насіння (РР2 
- еліта) одного сорту - в межах 400-500 м. Для оригінального насіння в РВ1-РР2 ізо-
ляція повинна регламентуватися двома півколами льоту медоносної бджоли (12 м).

8. Підготовка насіння
Для повного використання генетичного потенціалу сорту варто вибирати 

для сівби тільки високоякісне насіння. Важливими ознаками якості партії насін-
ня є схожість, енергія проростання, чистота сорту, відсутність домішок, а також 
шкідників і хвороб. Схожість, енергія проростання мають вирішальне значення 
для появи дружних сходів і швидкого змикання посівів. Елітне насіння має бути 
підготовлено таким чином, що в ньому міститься мінімум домішок.

При підготовці оригінального насіння попередньо проводять їхню сувору апро-
бацію і лабораторні випробування на наявність збудників хвороб. Варто також вра-
ховувати, що насіння повиннє зберігатися в сухому, провітрюваному і прохолодно-
му приміщенні. Якщо вологість насіння вище 9%, воно може додатково усмоктува-
ти вологу під час зберігання, а це веде до зараження грибними хворобами. Насіння 
у такому випадку має цвілий вид і неприємний запах плісняви.
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