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Вступ
Світовий досвід вирощування основних сільськогосподарських культур, в тому 

числі і ріпаку, однозначно демонструє безумовні переваги нових сортів і гібридів 
порівняно з сортами минулих років. Внаслідок селекційного процесу створені ви-
соковрожайні генотипи, які в олії не містять ерукову кислоту, а шрот має незначний 
відсоток глюкозинолатів. Ріпакова олія такого ґатунку за цінністю для здорового 
харчування займає перше місце у світі.

Внаслідок механічного та біологічного змішування, перезапилення, порушен-
ня технології вирощування відбувається погіршення насіннєвого матеріалу ріпаку, 
який застосовується у виробництві товарного зерна. З метою отримання високо-
якісного насіннєвого матеріалу озимого і ярого ріпаку необхідно провести спеціа-
льні дослідження з розробки і впровадження нової системи насінництва ріпаку 
для умов Лісостепу та Полісся.

Виробництво насіння ріпаку 00-нульової якості в достатньої кількості підви-
щить ефективність сільськогосподарського виробництва і конкурентоздатність 
власного національного насінництва.

Потенціальні можливості України з вирощування ріпаку озимого і ярого скла-
дають орієнтовно від 3 до 6 млн га, за середньої врожайності 3,0–5,0 т/га. Тому 
існує необхідність забезпечення сільськогосподарського виробництва достатньою 
кількістю високоякісного насіння цих культур. У минулі роки головним завданням 
насінництва ріпаку озимого і ярого було збільшення обсягів виробленого сорто-
вого насіння. Нині головним є його якість – відсутність ерукової кислоти в олії 
і зменшення до 18 мкмоль/г глюкозинолатів у шроті.

Внаслідок механічного та біологічного змішування, перезапилення, порушен-
ня технології вирощування відбувається погіршення насіннєвого матеріалу ріпаку, 
який застосовується в виробництві товарного зерна. З метою отримання високо-
якісного насіннєвого матеріалу нових сортів ріпаку озимого і ярого були прове-
денні дослідження з розробки і впровадження нової системи насінництва ріпаку 
для умов Лісостепу та Полісся в межах завдання 12.02.00.08.Ф «Вивчити законо-
мірності успадкування ознак 00-нульової якості і удосконалити методику виділен-
ня 00-нульових сортозразків та на їх основі створити сорти ріпаку озимого і ріпаку 
ярого, удосконалити систему їх первинного насінництва».

Виробництво насіння нових сортів вітчизняної селекції ріпаку 00-нульової яко-
сті в достатній кількості підвищить ефективність сільськогосподарського виробни-
цтва і конкурентоздатність національного насінництва, дасть можливість запобігти 
залежності від аграрної політики іноземних насінницьких фірм.

Головною умовою виробництва високоякісного зерна ріпаку є дотримання тех-
нології вирощування і стандартів, прийнятих на світовому ринку. 



1. Вимоги до кліматичних умов
Успішне вирощування насінницьких посівів ріпаку можливе за враховування 

біологічних особливостей росту і розвитку цієї культури.
Ріпак відноситься до холодостійких і вологолюбних рослин довгої світлової 

доби. Насіння починаює проростати за температури ґрунту +2°С; при оптималь-
ній температурі (+15–18°С) і достатньої вологості ґрунту сходи з'являються через  
6-7 діб, за несприятливих погодних умов – через 8–10 діб. Сума активних темпера-
тур повітря вище +10°С для одержання швидких і дружних сходів для ріпаку ози-
мого повинна становити 60–90°С, для ріпаку ярого необхідна сума активних тем-
ператур вище 5°С сягає 70–90°С. Сходи можуть переносити заморозки до –3–5°С, 
а рослини у фазі розетки – до –8°С. Для гарантованого одержання врожаю насіння 
ріпаку ярого потрібно сума активних температур вище 10°С близько 1700°С, ріпа-
ку озимого – 2400°С. 

Ріпак озимий переносить морози до мінус 15°С безсніжного покриву. Однак 
його посіви в холодні зими, зазнають вимерзання. По-перше, відбувається загибель 
при зимівлі, тобто механічне руйнування тканин за температури нижче – 15°С (при 
нормальному розвитку рослин). Небезпека загибелі висока у рослин, що ушкодже-
ні хворобами, шкідниками або раптовим настанням холодів при інтенсивних про-
цесах обміну речовин. Звичайно, це спостерігається на початку зими, частіше при 
повторних заморозках навесні.

Друга причина вимерзання – висихання рослин. Це зумовлюється недостатнім 
осіданням ґрунту внаслідок неякісного його обробітку. У результаті обриваються 
кореневі волоски, особливо у молодих рослин.

По-третє, випрівання посівів теж приводить до загибелі ріпаку.
Крім того, ріпак озимий на початку вегетації реагує на заморозки: у стеблах 

виникають тріщини, розриви, нерідко в них попадають збудники різних грибних 
захворювань. Особливо великий збиток наносить гриб Phoma lingam.

Розриви і тріщини порушують систему подачі живильних речовин і води в рос-
лини, що призводить до зниження врожаю. Осінні холоди ушкоджують також 
бруньки та квітки і, як наслідок, утворюються порожні стручки. Часто можна пе-
реплутати це ушкодження з ушкодженням ріпаковим квіткоїдом. При температурі 
вище 35 0С пригнічується ріст і розвиток ріпаку.

Для проростання необхідно 50–60% води від маси насіння. За вегетаційний 
період ріпак витрачає в 1,5–2 рази більше води, ніж зернові колосові культури. 
У перший період росту, коли коренева система тільки починає формуватися, важ-
ливе значення має наявність вологи у верхньому шарі ґрунту. Критичним періодом 
щодо недоліку вологи є фаза цвітіння і достигання. Надлишкове зволоження ґрунту 
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також негативно впливає на ріст і розвиток ріпаку, що призводить до зниження вро-
жаю, а при затриманні талих вод на полях із ріпаком озимим навесні і до загибелі 
посівів. При вирощуванні ріпаку необхідно враховувати його високу потребу у воді 
під час усього вегетаційного періоду. Оптимальним для високого врожаю ріпаку є 
600–800 мм опадів у рік. Особливо необхідна волога культурі в період бутонізації 
та цвітіння. Від початку цвітіння і до дозрівання ріпак потребує 300 мм води. За 
недостатнього зволоження настає фізіологічне в’янення бруньок, а потім їхнє об-
падання разом із квітками.

Нестача вологи може призвести і до зовсім іншого результату – утворення до-
даткового числа пагонів. І тоді виникає проблема: які залишити, які знищити, тому 
що нерівномірне дозрівання насіння порушує загальний технологічний процес. 
Як правило, регенерація не компенсує в достатньому ступені втрати врожайності. 
Крім того, у цих умовах, особливо в посушливі роки, не покривається потреба рі-
паку в борі, що призводить в остаточному підсумку до зниження врожаю.

У посушливі роки ріпак також сильніше ушкоджується шкідниками. Вони зав-
дають більшої шкоди ярому ріпаку, ніж озимому. У вологі ж роки небезпека вра-
ження культури грибними хворобами зростає.

Під час дозрівання ріпак потрібно забезпечити достатньою кількістю вологи. 
Відсутність вологи може негативно позначитися на утворенні олії, що веде до під-
вищення вмісту протеїну в насінні. Цей процес можна назвати передчасним дозрі-
ванням. Тривале дозрівання і високі температури теж впливають на синтез олії, як 
і сильні опади коли посіви уражаються грибними хворобами.

2. Вимоги до ґрунту
Порівняно з вимогливістю до кліматичних умов, вимоги ріпаку до ґрунту на-

багато менші. Морфологічно культура характеризується довгим стрижневим ко-
ренем. Це неодмінно варто враховувати. Так само, як і корінь цукрового буряку, 
корінь ріпаку обходить ущільнення й інші перешкоди. Хоча він і здатний упродовж 
п'яти тижнів після сівби проникнути на глибину 1 м, але для цього повинні бути 
створені всі умови. Достатня потужність орного шару є першою умовою придат-
ності поля до вирощування ріпаку. У регіонах з континентальним кліматом мож-
ливості глибокого проникнення коренів у ґрунт приділяється особлива увага при 
виборі поля. Завдяки глибоко проникаючому стрижневому кореню ріпаку не тільки 
вдається діставати воду і живильні речовини з глибоших шарів ґрунту, але у визна-
чених межах також і компенсувати несприятливі кліматичні умови.
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Недостатня вологість ґрунту може компенсуватися високою вологістю повітря. 
Це стосується місцевостей із морським кліматом, а також передгірних областей 
на Україні. 

На болотистих і підзолистих ґрунтах із застійною вологою висівати ріпак не 
рекомендується. Непридатні для вирощування ріпаку і бідні ґрунтовою вологою 
піщані ґрунти, особливо у посушливих місцевостях.

Для вирощування придатні ґрунти, що утворилися в результаті вивітрювання 
гірських порід, а також чорноземи, на котрі випадає достатня кількість опадів. 
Чорноземи добре накопичують зимові опади і таким чином покривають потребу 
ріпаку у волозі й у більш пізній період вегетації.

Ярий і озимий ріпак можна вирощувати при широкому діапазоні рівня рН 
у ґрунті, однак оптимальна кислотність становить 6,0–6,5.

3. Місце в сівозміні
Правильне розміщення ріпаку в сівозміні має істотне значення для одержання 

високих і стабільних врожаїв кондиційного насіння і економічно вигідного вироб-
ництва. У цьому зв'язку мають значення як вибір попередника, так і витримуван-
ня необхідної паузи в вирощуванні, а також гранично припустима частка ріпаку 
в сівозміні. Вибір попередника насамперед визначається часом його збирання. Це 
особливо стосується ріпаку озимого. Необхідне витримування пауз диктується 
фітосанітарним аспектом. Краща сівозміна, що включає посів ріпаку на одному 
полі раз в 4-5 років, щоб уникнути накопичення шкідників та інфекції в ґрунті. 
Включення ріпаку озимого в сівозміну залежить від загального співвідношення 
орних земель у господарстві. Оскільки хрестоцвіті одночасно є рослинами, які на-
копичують бурякову нематоду, загальна їхня площа вирощування в господарстві не 
повинна перевищувати 25% ріллі. Правильне місце в сівозміні можна розглядати 
як безкоштовний подарунок природи і гарантію економічної переваги. 

Ріпак цвіте відкритим способом і є, в основному, самозапильником, однак, за-
лежно від умов, рівень перехресного запилення може досягати залежно від погод-
них умов і комах понад 30%. Посіви ріпаку піддаються перехресному запиленню 
з прилеглими посівами інших сортів і інших хрестоцвітих культур. Тому для збере-
ження високої якості олії у насінні важливо знищувати дикі види хрестоцвітих в ін-
ших культурах у сівозміні. Необхідно пам'ятати про те, що життєздатність насіння 
ріпаку в ґрунті зберігається багато років. Тому на одному і тому полі навіть через 
тривалий проміжок часу не рекомендується висівати різні сорти.
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При виборі ділянки поля варто звернути увагу на той факт, що збирання ярого 
ріпаку проходить пізніше, ніж озимого, тому після його не завжди можна відразу ж 
висіяти озимі зернові культури в оптимальні строки.

Зрозуміло, існує можливість боротьби з грибними хворобами за допомогою 
фунгіцидів. Їхнє цілеспрямоване застосування в системі інтегрованого захисту 
рослин наразі не завжди можливе й економічно вигідно. Тому дотримання агротех-
нічних принципів чергування культур, які не вимагають витрат агрохімічних засо-
бів, у рамках безпечного для навколишнього середовища виробництва продукції 
рослинництва має вирішальне значення.

Ріпак озимий вважається цінним попередником для інших культур. З одного 
боку, його коренева система забезпечує розпушування ґрунту на велику глиби-
ну, з іншого боку – зелена маса рослин на тривалий час затінює її, що впливає 
на структуру ґрунту. Особлива цінність ріпаку в тому, що завдяки розвинутій і гли-
боко проникаючій у ґрунт кореневій системі він засвоює нітрати, запобігаючи їх-
ньому проникненню в ґрунтові води.

4. Підготовка ґрунту і строки сівби 

4.1. Ріпак озимий 
Наявний досвід показує, що оптимальні строки для сівби ріпаку озимого 

в Україні настають в І-ІІІ декадах серпня, крайнім строком є І декада вересня.
Основний обробіток ґрунту здійснюється диференційовано, залежно від попе-

редника, ґрунтових і кліматичних умов. Особливу увагу при цьому необхідно при-
ділити збереженню вологи і зменшенню переущільнення ґрунту і підорного шару. 
Для цього оранку доцільно проводити в агрегаті з кільчасто-шпоровим котком. 
Розрив від оранки до сівби не менше 2-3 тижні. 

За недостатньо вирівненого поверхневого шару можливі втрати врожаю до 20% 
за рахунок нерівномірного закладення насіння, що приводить до великої строкато-
сті стеблостою і до втрат при збиранні від невирівняності посівів. Рослини, отри-
мані з насіння, висіяного не на оптимальну глибину, як правило, відстають у рості, 
сильніше уражуються хворобами і шкідниками.

Оранку після таких попередників, як зернові, рекомендується проводити на глиби-
ну 20–25 см. Це дасть можливість краще використовувати солому на добриво, запобіг-
ти утворенню плужної підошви і переміщенню речовин з орного в нижні шари. Перед 
сівбою ріпаку відразу після збирання попередника ґрунт обробляють лущильником, 
дисковим лущильником, дисковою важкою бороною. При обробці стерні подрібнена 
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солома заорюється на глибину 10–15 см. Цим створюються сприятливі умови для про-
ростання падалиці зернових і насіння бур'янів, що потім заорюють.

Чим менший інтервал між оранкою і сівбою ріпаку, тим більше потрібно 
ущільнити ґрунт. У такій ситуації важливо, щоб підорний шар був розпушений 
відповідним знаряддям, тому що корінь ріпаку не здатний це зробити самостійно. 
Насіннєве ложе для ріпаку повинне мати дрібногрудочкувату структуру, що важ-
ливо не тільки для одержання дружних сходів при мінімальній кількості насіння, 
але і для посилення дії гербіцидів, якщо норми їхнього застосування з екологічних 
і економічних міркувань знижуються. Надмірного ущільнення і подрібнення грун-
тових структур теж треба уникати, тому що при сильних опадах існує небезпека 
запливання й утворення кірки, що негативно позначиться на польовій схожості на-
сіння.

Добрі результати отримані при сівбі ріпаку озимого по стерні (система no-till). 
Для цього після збирання зернового попередника і соломи по чистій стерні попе-
рек рядів проводиться неглибока культивація, а потім сівба стерньовою сівалкою. 
Цей спосіб посіву може мати велике значення, тому що зменшується розрив між 
збиранням зернових попередників і сівбою, скорочуються матеріальні витрати 
на підготовку ґрунту, краще зберігається волога, а стерня, що залишилася, буде 
затримувати сніг на полях і в такий спосіб сприяти кращій перезимівлі.

Для ріпаку озимого період між сівбою і настанням зимового спокою (5 діб при 
температурі менш – 2-3°С) має вирішальне значення для адаптації до перезимівлі 
і процесу формування врожаю. Як сказано вище, перезимівля ріпаку вирішує успіх 
вирощування і залежить від різних факторів, особливо від фази розвитку в момент 
настання холодів.

Ріпак озимий добре переносить зимівлю під сніжним покривом у тому випадку, 
якщо до настання зими рослина має по 6-9 листків, діаметр його кореневої шийки 
10–12 мм, і при цьому не починається ріст центрального пагона.

Для формування таких насінницьких посівів строк сівби має велике значення. 
Оптимальний термін сівби в конкретному регіоні разроховується по середньому 
терміну настання зимового спокою мінус 100 діб. Звідки видно, що, наприклад, 
для Київської обл. оптимальний термін посіву – перша половина серпня. В облас-
тях, де ріпак раніше не висівався, рекомендується встановлювати оптимальний 
термін також відповідно до цього правила.

Щоб при розподілі площі живлення максимально наблизитися до умов, коли 
на рослину припадає площа живлення однакового розміру, ширина міжрядь по-
винна бути якомога вузькіша. На практиці добре зарекомендували себе однакові 
міжряддя для зернових і для ріпаку. Цим досягається ефективна протидія росту 
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бур'янів і оптимальному розвитку коренів. На менш родючих ґрунтах у сівозмінах 
з високою часткою зернових оптимальною виявилася ширина міжрядь 45-70 см, 
що дає змогу проводити механічну обробку міжрядь. Розпушування ґрунту більш 
сприятливо позначалося на їх стані, ніж правильне розміщення рослин. 

4.2. Ріпак ярий 
Проведення першого обробку ґрунту під ріпак ярий залежить від попередника. 

Після зернових і кормових культур обробіток ґрунту для профілактичної боротьби 
з бур'янами найкраще почати з лущення.

Оранку обов'язково проводять до початку зими. У регіонах із нестачею вологи 
в ґрунті вона є обмежуючим фактором для формування врожаю. При обробці пе-
редусім необхідно забезпечити збереження в ґрунті вологи. Для цього не потрібно 
до весни зарівнювати гребені. Груба зяблева оранка перешкоджає стоку осінніх 
і зимових опадів і створює гарні умови для накопичення їх в ґрунті.

Під час весняних робіт необхідно прагнути до мінімальних утрат вологи. 
Ефективніше всього це досягається при дрібній обробці ґрунту комбінованими 
агрегатами, що виконують кілька операцій: розпушування, вирівнювання і котку-
вання. З метою зменшення кількості проходів техніки рекомендується об’єднувати 
передпосівну культивацію з внесенням гербіцидів у ґрунт.

Початок обробітку залежить від різних факторів. Краще орієнтуватися на ран-
ні строки, але тільки не за рахунок погіршення якості робіт і збільшення витрат. 
Наявний досвід показує, що оптимальні строки для посіву ярого ріпаку в північній 
частині України це І-ІІІ декади квітня, а крайнім строком є ІІ декада травня (за-
лежно від погодно-кліматичних умов у весняний період), а температурний режим 
становить понад + 7°С.

Ріпак ярий висівають одночасно з ярими зерновими. Кращим часом для прове-
дення посівних робіт є перша декада квітня - в південних областях і 2-3 декада – 
у центральній і північній частині України. Точна дата сівби визначається фізичною 
стиглістю ґрунту. Рання сівба може призвести до появи й активного росту бур'янів; 
сприятливі для росту ріпаку умови після сівби здатні виключити необхідність вне-
сення гербіцидів.

5. Сівба
Однією з умов забезпечення високих урожаїв ріпаку є одержання своєчас-

них і дружних сходів, що можливо лише при розміщенні насіння у вологий ґрунт 
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на глибину 2-3 см. При небезпеці пересихання верхнього шару ґрунту глибину ви-
сіву насіння доцільно збільшити до 3-4 см, залежно від його легкого грануломе-
тричного складу, а норму висіву збільшити на 10–15%.

Обов'язковим прийомом одержання рівномірних і дружних сходів ріпаку є 
прикочування поля. При сильному загущенні посівів ріпаку можна застосовувати 
післясходове боронування у фазі розетки (4–6 справжніх листів). Воно дає змогу 
знищити бур'яни і створити оптимальну густоту рослин. Його проводять у суху 
погоду в другій половині дня при швидкості руху агрегату 3–5 км/год. На широко-
рядних (насінницьких) посівах виконують 2-3 культивації міжрядь, але при цьому 
не допускається присипання рослин ріпаку грунтом.

6. Застосування мінеральних добрив
Мінеральні добрива є головним чинником формування врожаю ріпаку. Це 

пов'язано з підвищеним виносом із ґрунту елементів мінерального живлення з вро-
жаєм. На формування 1 ц насіння ріпаку витрачає 5-6 кг азоту, 2-3 кг фосфору, 
4–6 кг калію, а кальцію, магнію, бору і сірки в 3–5 разів більше, ніж зернові куль-
тури. Норма внесення мінеральних добрив визначається з урахуванням потреби 
рослин у поживних речовинах, наявність їх у ґрунті відповідно до агрохімічної 
характеристики поля, коефіцієнта їхнього використання і виносу з запланованим 
врожаєм. Ріпак озимий вимогливий до рівня азотного живлення і за його нестачі 
рослини стають світло-зеленими, а потім жовтими, листя висихає і опадає, вони та-
кож можуть бути оранжево-червоного кольору, з червоними прожилками, а стебла 
пурпурно-червоного кольору, міжвузля недорозвинені.

Загальна потреба ріпаку в азоті в середньому сягає 90–120 кг/га. Разом із тим, 
необхідно пам'ятати, що зайве азотне живлення затримує дозрівання насіння. Тому 
при сівбі необхідно внести не більше 30 кг/га д.р. азоту. Оптимальна доза внесення 
фосфору становить 45–80 кг/га д.р., фосфор необхідний для створення потужної 
кореневої системи в ріпаку, збільшення насінної продуктивності і прискорення до-
зрівання. Калій під ріпак вносять з метою підвищення стійкості рослин до неспри-
ятливих факторів зовнішнього середовища, стійкості до ушкодження шкідниками 
і хворобами. Оптимальна доза внесення калію сягає 60–120 кг/га д.р. Калій також 
сприяє формуванню більшої кількості насіння, маси 1000 насінин і вмісту олії у на-
сінні. Магній виконує важливу функцію при утворенні хлорофілу. Магній можна 
вносити у вигляді магній утримуючих вапняних і калійних добрив. Бор впливає 
на формування насіння. Його нестача позначається на зменшенні зав'язування 



12   7. Нові сорти 

стручків і зниженні числа насінин у стручках. Основна потреба в мікроелементах 
відзначається у фазах цвітіння і наливу насіння. Мікродобрива (бор, марганець, 
молібден) вносять за необхідності з насінням після інкрустації, або в позакореневе 
підживлення після відповідного аналізу.

Основним заходом щодо догляду за ріпаком озимим на початку весняної веге-
тації є своєчасне і достатнє підживлення азотними добривами. Найефективнішим 
вважається подрібнене (у два-три прийоми) внесення азоту. Перше підживлення 
проводять навесні, як тільки наступить фізична спілість ґрунту і техніка зможе 
пересуватися по полю. Однак варто пам'ятати, що після внесення азоту почина-
ється активний ріст рослин, вони стають менш стійкими до вимерзання. За дуже 
раннього внесення азотних добрив можливі також значні втрати азоту за рахунок 
вимивання його з опадами і неактивної весняної вегетації при низькій позитивній 
температурі повітря.

У ріпаку озимого залежно від попередника, рівня родючості ґрунту і планова-
ного врожаю доза першого весняного підживлення по мерзлоталому грунті сягає 
60–90 кг діючого речовини азоту на гектар. Друге внесення азоту рекомендуєть-
ся провести через 2-3 тижні після першого, залежно від погодних умов, що скла-
даються, і стану посівів, зазвичай воно збігається з повним змиканням листків 
у міжрядях і сягає 30–60 кг діючого речовини азоту на гектар. Третє підживлення 
становить 30–40 кг діючого речовини на гектар і, як правило, воно збігається з фа-
зою початку бутонізації. Кращою формою добрива для підживлення ріпаку озимо-
го навесні є аміачна селітра.

Перше підживлення азотом у ріпаку ярого рекомендується провести перед пов-
ним змиканням листя у міжрядях і сягає 50–70 кг діючого речовини азоту на гек-
тар. Друге підживлення становить 30–40 кг діючого речовини на гектар і як пра-
вило, воно збігається з фазою початку бутонізації (через 2-3 тижні після першого).

Окремо відмічено позитивний ефект від застосування упродовж вегетації 
для позакореневого підживлення препаратів на основі гуматів з нормою внесення 
до 1,5 л/га, але не більше 5-ти обробітків.

7. Нові сорти 
Вибираючи сорт ріпаку необхідно враховувати те, що у кожному з них закла-

дений визначений генетичний потенціал, котрий потрібно враховувати при виборі 
тієї чи іншої місцевості його вирощування, а також мети використання. Двунульові 
сорти «00» – не містять ерукової кислоти в олії (до 1,0%), а вміст глюкозинолатів 
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у насінні до 15,6 мкмоль/г. Застосовують їх для виробництва високоякісної олії і біл-
кових кормів. Залежно від конкретних умов поряд із врожайністю вирішальне зна-
чення для вибору сорту мають схильність сорту до вимерзання (ріпак озимий), час 
цвітіння і дозрівання, схильність до вилягання, стійкість до хвороб, якісні ознаки.

Традиційні сорти ріпаку – самозапильні рослини. 

7.1. Ріпак озимий 
Шлягер – новий високоврожайний сорт озимого ріпаку «00» типу. Китиця 

щільна. Колір пелюсток насичений, жовтий. Висота рослин – 160 см, сорт серед-
ньопізнього типу. Стійкий проти вилягання рослин і розтріскування стручків. Має 
добру зимостійкість. Слабко уражується хворобами. Маса 1000 насінин – 5,3 г. 
Вміст олії в насінні – 44,5%. Вміст ерукової кислоти в олії – 0,3 %, глюкозинолатів 
у насінні – до 0,3 мк-моль/г, вміст білка – 18,5%. Потенціал врожайності сорту – 
6,5 т/га. Придатний до вирощування в Степу, Лісостепу і на Поліссі. Сорт внесений 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних до вирощування в Україні у 2018 р.  
Сорт призначений для одержання харчової олії і шроту для кормовиробництва 
(тваринництво, птахівництво). 

Каменяр – новий сорт ріпаку озимого типу «00», створений методом гібри-
дизації з наступним індивідуально-родинним добором у поколіннях. Призначення 
сорту – одержання харчової олії і шроту. Знаходиться в Державному сортовипро-
буванні з 2018 р.

Сорт має висоту рослин 150–210 см. Стебло округлої форми, товщиною – 10–12 мм,  
що має 5-6 гілок першого порядку. Насіння округлої форми, чорного кольору. Маса 
1000 насінин – 4,8 г. Сорт з потенціалом врожайності – 5,5 т/га. Вегетаційний пе-
ріод – 300 діб. Вміст олії в насінні – 45,2%. Вміст ерукової кислоти в олії до 0,5 %, 
глюкозинолатів у насінні – до 15 мкмоль/г. Зимостійкість сорту – 93%. Відносно 
стійкий до вилягання рослин і обсипання насіння. 

Каньйон - новий сорт ріпаку озимого типу «00», створений методом гібри-
дизації з наступним індивідуальним добором у поколіннях. Призначення сорту – 
одержання харчової олії і шроту. Знаходиться в Державному сортовипробуванні 
з 2018 р.

Сорт має висоту рослин 162–201 см. Довжина вегетаційного періоду – 275 діб. 
Зимостійкість сорту в умовах лісостепової зони – 95%. Вміст олії в насінні – 
46,0%. Маса 1000 насінин – 4,5 г. Стебло округлої форми, товщиною 19–21 мм, має  
7-8 гілок першого порядку. Насіння округлої форми, чорно-сизого кольору. Суцвіття 
ясно-жовтого кольору. На рослині 225 шт. стручків, довжина стручка 95–100 мм, 
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у стручку – 26 насінин. Врожайність нового сорту понад 5,3 т/га зерна (потенціал 
врожайності – 6,5 т/га). Вміст ерукової кислоти в олії до 0,3 %, глюкозинолатів у на-
сінні до – 17,5 мкмоль/г. Сорт стійкий до вилягання рослин і обсипання насіння.

Повінь – високоврожайний, унікальний за своєю пластичністю і зимостійкістю 
сорт ранньо-середньостиглого типу з тривалістю вегетаційного періоду 268 діб. 

Рослина заввишки до 175 см. Стебло округлої форми, завтовшки – 14–15 мм, що 
має 7-8 гілок першого порядку. Суцвіття – китиця завдовжки 26–37 см. Плід – стру-
чок завдовжки 8–10 см, у якому розміщено 25–31 насінин. Насіння округлої форми, 
чорно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин – 4,4 г. Вміст олії в насінні – 47,1%. 
Вміст ерукової кислоти в олії – 0,3 %, глюкозинолатів у насінні – до 14,5 мкмоль/г. 
Сорт із потенціалом урожайності – 5,3 т/га. Придатний до вирощування в Степу, 
Лісостепу та на Поліссі. Сорт призначений для одержання харчової олії і шроту 
для кормовиробництва (тваринництво, птахівництво). 

7.2. Ріпак ярий 
Легінь – новий сорт ріпаку ярого створений методом гібридизації з наступ-

ним індивідуально-родинним добором у поколіннях. Призначення сорту –отри-
мання харчової олії, а також олії для виробництва біодизеля, шроту. Знаходиться 
в Державному сортовипробуванні з 2018 р.

Сорт середньостиглий. Висота рослин – 140–145 см. Стебло округлої форми, 
завтовшки 10–12 мм, що має 6-7 гілок першого порядку. Насіння округлої форми, 
чорно-коричневого кольору. Стійкий проти обсипання насіння. Суцвіття жовтого 
кольору. Сорт стійкий до полягання рослин. Маса 1000 насінин – 4,3 г. Сорт має по-
тенціал врожайності до 4,1 т/га. Вміст олії в насінні – 45%. Вміст ерукової кислоти 
в олії до 0,5 %, глюкозинолатів у шроті – до 15,8 мкмоль/г. 

8.  Масовий та індивідуально-
родинний добір у насінництві
Покращання сортів ріпаку озимого і ярого за рахунок покращання популяцій, 

з яких вони складаються, є найбільш простим методом, котрий може бути за-
стосовано 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 високоспадкоємні ознаки, котрі мо-
жуть бути встановлені до цвітіння, наприклад відбір на зимостійкість, олійність 
та інші. Основною перевагою такого методу є його простота. Метод дає змогу 
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маніпулювати великими популяціями з найменшими витратами упродовж корот-
кого циклу відбору, всього в одне покоління.

Для ефективного відбору, що базується на відборі по генотипу (індивідуальний 
відбір), необхідно застосовувати вивчення по нащадках для покращання 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 потребує 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 точного 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 коефіцієнта розмноження ріпаку, гарантує одержання високо-
якісної товарної продукції двонульового ріпаку.

9. Схема насінництва ріпаку
Наразі у первинному насінництві ріпаку існує три схеми: 

1. Для гетерогенних сортів з певним рівнем перехресного запилення – насін-
ництво ведуть методом індивідуального добору.

2. Для константних сортів з незначним рівнем перехресного запилення – на-
сінництво ведуть методом масового добору.

3. Для гомогенних сортів – насінництво проводять методом масового добору 
по скороченій схемі.

Схема насінництва ріпаку для кожного сорту має певні відмінності. 
За наведеною вище схемою в табл. 1 звичайно у перший – четвертий роки роз-

множення і оцінка нового сорту, по котрому ведеться первинне насінництво вико-
нується у селекційно-насінницьких дослідах. З п’ятого по шостий роки – в умовах 
ведення первинного насінництва, а з сьомого і в подальшому або насінницькими 
фірмами за ліцензійним договором, або базовими господарствами.
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Виробництво насіння 1 репродукції за наведеною вище схемою дає змогу що-
року 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. Постійно використовувати для одержання оригінального насіння «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).

10. 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 підготовле-
но таким чином, що в ньому міститься мінімум домішок.

При придбанні оригінального насіння побоюватися збудників хвороби не має 
потреби, тому що попередньо проводять їхню сувору апробацію і лабораторні ви-
пробування. Варто також враховувати, що насіння повиннє зберігатися в сухому, 
провітрюваному і прохолодному приміщенні. Якщо вологість насіння вище 9%, 
воно може додатково вбирати вологу згодом, а це призводить до зараження грибни-
ми хворобами. Насіння у такому випадку має цвілий вид і затхлий запах.

11. Висів різних фракцій насіння ріпаку
Ріпак має умовно дрібне насіння. Маса 1000 насінин сягає лише 2,5–5,6 г, а їх 

розмір, навіть в одній партії ріпаку озимого чи ярого, коливається досить у ши-
роких межах. Дана ознака залежить від погодних умов, розміщення стручків 
на рослині та технологічних операцій при вирощуванні насіннєвого матеріалу та 
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сортових особливостей. На ділянках розмноження рослини можуть формувати 6-7 
гілок першого порядку, а період цвітіння у них досить розтягнутий, залежно від 
сортових особливостей, триває 15–25 діб, що значною мірою впливає на розмір 
отриманого врожаю насіння і його якість. На центральному стеблі рослини, осо-
бливо з першоквіту, насіння завжди в діаметрі більше (1,7–3,5 мм), на бічних гілках 
першого та другого порядків - найменше (1,1–1,3 мм). В кожній партії є ще і фрак-
ція насінин, яка займає проміжне положення між великою і дрібною фракціями 
(1,3–1,5 мм). Звичайно, поділ урожайності партії на фракції досить умовний, відсо-
ток кожної із них і їх відсоткове співвідношення змінюється по роках і залежить від 
багатьох факторів, в тому числі від виду та сорту ріпаку. Зрозуміло, що витримати 
рекомендовану норму висіву і одержати дружні сходи в такому різноманітті якості 
посівного матеріалу дуже важко. 

Тому були проведені дослідження, в яких вихідна партія врожаю після очистки 
і доведення до посівних кондицій розділялась за величиною насіння на фракції, тобто 
проводили калібрування насіннєвого матеріалу. Цим самим ставилось також завдан-
ня вивчити можливості підвищення виходу посівного матеріалу за рахунок дріб-
ної фракції, так як в процесі його доробки від 10 до 60% врожаю не застосовується. 
Лабораторна оцінка якості насіння фракцій показала, що кожна із них відрізняється не 
тільки за фізичними величинами розміру насінин, а і за біологічними особливостями.

12. Передпосівний обробіток насіння ріпаку
При вирощуванні ріпаку використовується тільки першокласний насіннєвий 

матеріал. З метою знищення зовнішньої чи внутрішньої інфекції збудників хвороб, 
що передаються через насіння, захисту проростків від ураження кореневими гни-
лями (Pithium), фузаріозом (Fusarium) і ушкодження шкідниками на початковому 
етапі розвитку рослин, рекомендується провести протруєння насіння ріпаку.

Найефективніший спосіб протруєння - інкрустування, тобто обробка насіння 
плівкоутворювальними препаратами з включенням у них протруйників, комплек-
сних добрив, регуляторів росту та інших препаратів, що підвищують стійкість 
до несприятливих умов у період проростання. Інкрустування дає змогу добре і на 
тривалий час закріпити на насінні пестициди, знизити втрати препаратів.

Для захисту рослин ріпаку від ушкодження шкідниками і хворобами в початко-
вий період росту і розвитку як протруйники застосовуються препарати, що реко-
мендуються та занесені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до ви-
користання в Україні».
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13. Норма висіву
Важливий фактор, що впливає на одержання оптимального стеблостою і висо-

кого врожаю ріпаку – це норма висіву насіння. Оптимальна норма висіву насіння 
ріпаку залежить від посівних якостей насіння, скоростиглості сорту, використання 
боронування, погодних умов і має забезпечити 100–120 рослин/м2.

Насінницькі посіви ріпаку ярого рекомендуюмо висівати двома способами: 
звичайним рядовим і широкорядно. Узагалі при рядовому посіві на 1 га висіваєть-
ся 1,2–1,5 млн схожих насінин, що при масі 1000 насінин 3,0-4,0 г становить від 
3,6 до 6,0 кг/га насіння ріпаку ярого при 100%-ї схожості. У тому випадку, якщо, 
наприклад схожість насіння сягає 90%, норма висіву збільшується на 10% і стано-
витиме від 4,0 до 6,6 кг/га. Несприятливі погодні чи ґрунтові умови, а також пізній 
термін сівби вимагає підвищення норми висіву на 10-15%. Таким чином, залежно 
від умов вирощування норма висіву ріпаку ярого при сівбі з шириною міжрядь 
15 см може бути 5–7 кг/га насіння.

Широкорядний спосіб сівби ріпаку ярого звичайно застосовується при виро-
щуванні насінників в 1–4 роки. За ширини міжрядь 45–70 см на 1 га висівається 
1,0 млн схожих насінин, що при масі 1000 насінин 3,0–4,0 г сягає від 3,0 до 4,0 кг/га  
насіння ріпаку ярого при 100%-ї схожості. З урахуванням схожості й умов ви-
рощування норму висіву необхідно збільшити від 3,3 кг/га до 4,4 кг/га насіння.

Необхідно завжди пам'ятати, що висів насіння ріпаку ярого більше рекомен-
дованих норм, призводить до слабкого розвитку рослин, а в зв'язку з цим до зни-
ження стійкості до вилягання. Загущення посівів погіршує мікроклімат, що при-
зводить до ушкодження рослин грибними хворобами і зниження врожайності 
насіння.

Оптимальна густота рослин насінницьких посівів ріпаку озимого після зимів-
лі становить не менше 60–80 рослин на квадратному метрі навесні. Для одержан-
ня такої густоти рекомендується висівати 1,0–1,2 млн схожих насінин на гектар, 
з метою отримання восени на 1 м2 – 100-120 добре розвинутих рослин ріпаку ози-
мого. Розрахунок вагової норми висіву в кг на гектар проводиться за формулою:

 У = (N × М × 100)/P, (1)

де У – вагова норма висіву, кг/га;

     N – норма висіву, млн. схожих насінин на 1 га;

    М – маса 1000 насінин, г;

     P – посівна придатність насіння, %.
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Посівна придатність розраховується за формулою: 

  P = (К ×L)/100, (2)

де P – посівна придатність;

    К – чистота насіння, %;

    L – лабораторна схожість, %.

Занадто високі норми висіву сприяють витягуванню центральної гілки. 
Особливо в тих місцевостях, де існує великий ризик вимерзання, рекомендується 
орієнтуватися на менші норми висіву. Завдяки цьому коренева система, розвива-
ється активніше і рослина навесні краще здатна до регенерації пагонів і листя. 
Високі норми висіву (понад 150 рослин/м2) не тільки збільшують ризик вимер-
зання, але і негативно впливають на врожайність.

Ріпак озимий при сприятливих умовах має чудову здатність компенсувати 
зменшення кількості рослин на 1 м2 за рахунок збільшення числа бічних гілок 
і стручків. Варто пам'ятати, що в окремих випадках висока густота посівів може 
призвести до раннього вилягання і, отже, зниження врожайності.

Ріпак озимий завдяки сильному розгалуженню, у стані вирівняти недоліки 
в щільності стеблостою. 

Занадто велика густота стояння в процесі вегетації нерідко призводить 
до вилягання рослин особливо при високому рівні азотного удобрення. У ре-
зультаті цього спостерігається запізніле цвітіння і недозрівання насіння. Вони 
не тільки погіршують якість, але й обумовлюють втрату врожаю. Крім того, 
велика загущеність посівів створює ідеальні умови для розвитку грибних хво-
роб, як це показано на прикладі розвитку збудників некрозу кореневої шийки 
(Phoma lingam).

14. Застосування гербіцидів
При боротьбі з бур'янами необхідно використовувати всі агротехнічні заходи, 

за допомогою яких можна знизити засмічення полів. До них відносять: сівозміни; 
високоякісний обробіток ґрунту; вирощування сучасних конкурентоспроможних 
сортів; внесення мінеральних і органічних добрив; механічну боротьбу з бур'я-
нистою рослинністю і застосування гербіцидів. Поряд зі зниженням врожайності 
деякі бур'яни роблять і непрямий шкідливий вплив: погіршують збирання, підви-
щують вологість і засміченість зібраного врожаю, що приводить до підвищення 
витрат на доробку отриманого насіння.
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Залежно від кліматичних і погодних умов місцевості, де вирощується ріпак, 
видовий склад бур'янів сильно змінюється. Основним прийомом знищення бур'я-
нистої рослинності вважається внесення гербіцидів. 

Спосіб боротьби залежить від того, яке збільшення врожаю з урахуванням ви-
трат дає застосування гербіцидів. При цьому варто також враховувати позитивний 
вплив боротьби з бур'янами на зниження вологості насіння, підвищення їхньої яко-
сті, зменшення витрат при збиранні врожаю.

Гербіциди можна застосовувати до сівби ріпаку, після нього і по вегетуючих 
рослинах. 

Оптимальним є внесення гербіцидів по сходах. Необхідно пам'ятати, що коли 
ріпак досягає фази 4–6-го листка, проростання бур'янів в основному припиняється. 
Це останній термін, коли доцільно проводити обприскування посівів гербіцидами. 
При цьому необхідно враховувати ступінь зімкнутості стеблостою ріпаку. 

Останнім часом найкраще себе зарекомендувала бакова суміш: грамініцид 
(Пантера чи Фюзілад Форте) + Сальса (знищує також усі хрестоцвіті бур’яни), або 
інші препарати що занесені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні».

15. Характеристика шкідників ріпаку
Найнебезпечнішими шкідниками ріпаку є хрестоцвітні блішки, ріпаковий 

пильщик, ріпаковий квіткоїд, попелиця, насіннєвий і стебловий прихованохобот-
ники. Значну шкоду можуть нанести різні листогризучі гусениці капустяного і рі-
пакового біланів, капустяної совки і молі та ін. Ці шкідники уражають практично 
всі органи рослин – лист, черешок, стебло, стручок.

Хімічна боротьба зі шкідниками насінників ріпаку має велике значення.
Для шкідників ріпаку розроблені економічно обґрунтовані пороги шкідливості, 

перевищення яких знижує врожайність. Економічна ефективність застосовуваних 
заходів боротьби зі шкідниками залежить від вартості інсектицидів, збитку, що на-
носять шкідники, особливо навесні, поки ушкоджені й ослаблені рослини частіше 
уражаються різними хворобами. Інсектициди варто застосовувати тільки залежно 
від шкоди, що наносять шкідники. У табл. 2 наведено пороги шкодочинності.

Ріпак ярий уражується тими ж шкідниками, що й озимий. Початок цвітін-
ня ріпаку ярого розпочинається після закінчення фази цвітіння ріпаку озимого. 
Шкідники переходять з ріпаку озимого на ярий (в разі розміщення посівів у межах 
2–5 км), особливо ріпаковий квіткоїд, стебловий прихованохоботник і капустяна 
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галиця. Обробка посівів ріпаку ярого від шкідників застосовувається тільки після 
визначення порога шкідливості. В окремих випадках, при одиничних шкідниках, 
необхідність обробки відпадає.

Таблиця 2. Пороги шкодочинності важливих шкідників ріпаку
Шкідники Час обліку Економічний поріг шкідливості

Ріпакова блішка
Psylliodes сhrysocephala

Осінь
Весна

1 жук; 3 личинки на рослину;
4-5 личинок на рослину на 1 м2

Великий стебловий ріпаковий 
прихованохоботник
Ceutorhynchus napi

Сходи, 
початок 
вегетації

2 жуки на 1 м2

Стебловий капустяний
прихованохоботник 
Ceutorhynchus quadridens

З початку 
бутонізації

2 жуки на 1 м2

Ріпаковий квіткоїд
Meligethes aeneus

З початку 
бутонизації

5-8 жуків на рослину на краях поля, 
2 жуки на рослину в його середині

Прихованохоботник ріпаковий 
(насіннєвий) 
Ceuthorrhynchus assimilis

Бутонізація
Цвітіння

прогноз на слабкий розвиток 
0,5 жука на рослину, коли прогноз 
на сильний розвиток популяції 
стручкового капустяного комарика

Борошниста попелиця капусти
Brevicoryne Brassicae

Початок 
бутонізації

 0,5 % рослин уражені попелицями

Хрестоцвітий пильщик
Athalia colibri

Весна 1-2 гусениці на рослину

Захист посівів ріпаку проти шкідників обов’язково потрібно проводити у фазі 
сходів (в разі якщо насіння не протруєно) – утворення розетки – початку бутоніза-
ції, препаратами, що рекомендуються та занесені до «Переліку пестицидів і агро-
хімікатів, дозволених до використання в Україні».

Хрестоцвітні блішки (Phyllotreta cruciferae) вигризають на листках дрібні ді-
рочки. Найбільш небезпечні для сходів у суху жарку погоду. З масовою появою 
на сходах при сприятливих умовах можуть цілком знищити посіви упродовж дня. 

Ріпакова блішка (Psilliodes crysocephala). Досить 2-3 личинок, щоб нанести 
рослині великий збиток. Роки із сильним враженням ріпаковою блішкою одночас-
но були і роками із сильним враженням рослин некрозом кореневої шийки. 

Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus). Харчується квітковим пилком, про-
гризаючи чашечку і пелюстки віночка квітки. При цьому ушкоджується також 
і зав’язь – квітки опадають.

Ріпаковий пильщик (Athalia rosae). Шкодить несправжньогусениця тим, що об’їдає 
листи, квітки, зав'язі. Найбільша шкода заподіює несправжньогусениця ранньої осені. 
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Капустяна попелиця (Brevicoryne brassicae). Шкідникі спочатку уражують ок-
ремі рослини, потім – ділянками, звичайно по краях, надалі ділянку повністю, осо-
бливо це проявляється восени. Окрему шкоду вони завдають перенесенням вірусів 
і хвороб від дикоростучих видів капустяних до насінницьких посівів. 

Капустяний стручковий прихованохоботник (Ceutorhynchus assimilis). Личинки 
завдають шкоди як прямим шляхом, поїдаючи 3-4 насінини, так і побічно, готуючи 
шлях для проникнення в стручки капустяного комарика.

Стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae). Народжені личин-
ки викликають передчасне розтріскування стручків і повну втрату насіння. 
Пошкодження ріпаку цим шкідником в основному корелюється з ураженням ріпа-
ковим прихованохоботником. 

Великий ріпаковий прихованохоботник (Ceutorhynchus napi). Цей жук викликає 
уповільнення розвитку, скручування й обламування уражених пагонів. 

Стебловий капустяний прихованохоботник (Ceutorhynchus quadridans). 
Личинки, мінуючи черешки листів, пересуваються на листкову пластинку ріпаку. 
Усередині стебел вони живляться м'якоттю рослини. Ззовні уражена рослини ли-
чинками стеблового капустяного прихованохоботника можна не помітити. Діагноз 
утрудняється ще і тому, що одночасно в стеблі можуть знаходитися личинки і рі-
пакової блішки, і ріпакового прихованохоботника. Оскільки стебловий капустяний 
прихованохоботник для відкладання яєць надає перевагу молодим листкам, личин-
ки в міру росту ріпаку озимого «піднімаються» по стеблу, і вхідний отвір звичайно 
виявляється на висоті 30 см від грунту.

16. Хвороби 
На посівах насінників ріпаку може з'являтися широкий діапазон хвороб, однак 

в Україні вони поки що, як правило, не мають значного розвитку. Для захисту рос-
лин є необхідним регулярне обстеження посівів упродовж усього вегетаційного 
періоду. Найбільшу небезпеку з хвороб у ріпаку є альтернаріоз, сіра і біла гнилі, 
фомоз. Сорти ріпаку озимого Каменяр, Повінь, Каньйон, Шлягер та ярого ріпаку 
Легінь є умовно стійкими до ураження цими хворобами.

Альтернаріоз (Alternaria brassicae). Він викликає передчасне дозрівання рос-
лин ріпаку, що виявляється в утворенні недорозвиненого насіння і в розтріскуванні 
стручків, що приводить до значних утрат врожаю насіння (до 20%).

Біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum). На листках і стеблах спочатку з'являються 
слизуваті плями, а потім розвивається сильний ватоподібний наліт. Пошкодження 
частини рослин, головним чином головного і бічних пагонів, проявляється в тому, 
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що вони стають білими. Усередині стебла знаходиться білий, як вата, міцелій, 
у якому утворються склероції. 

Сіра гниль (Botrytis cinerea). Хвороба звичайно виявляється на стеблах, суц-
віттях і стручках у виді бурих плям, що покриваються сірим, пухнатим нальотом. 
При враженні стебла рослини жовтіють і гинуть, в уражених стручках насіння не-
дорозвинене.

Фомоз (Phoma lingam). На сходах ріпаку хвороба викликає почорніння ниж-
ньої частини стебла і нагадує чорну ніжку. Однак фомоз не викликає суцільного 
почорніння навколо стеблинки. До моменту початку фази повного цвітіння стебла 
стають порохнявими. Уражені рослини відстають у рості, мають недорозвинутий 
вигляд та синювате забарвлення. До збирання головний пагін в нижній частині стає 
білим-сірим, коричневим. Фомоз може призвести до значних утрат врожаю.

Застосовувати рекомендовано препарати, що занесені до «Переліку пестицидів 
і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

17. Строки збирання врожаю 
Основним критерієм для визначення можливого терміну початку збирання є 

вологість насіння (8-20%) та завершення накопичення олії в насінні (понад 40,0%).
Ріпак збирають прямим і роздільним способами. Вибір способу збирання ви-

значається станом посівів, наявністю необхідної техніки, погодними й іншими 
умовами. Перший спосіб застосовують найчастіше при рівномірному дозріванні, 
відсутності бур'янів і вологості насіння нижче 12%, найкраще ранком, або увечері, 
чи вночі, коли насіння менше обсипається.

При роздільному способі у валки ріпак скошують за вологості насіння 18-25% 
і побурінні насіння у нижніх стручках на центральному стеблі.

Пряме збирання комбайном має переваги, якщо сорт дозріває рівномірно і на 
полі відсутні бур'яни. Для прискорення дозрівання застосовують десикацію – під-
сушування рослин на корені. Застосування десиканта дає змогу прискорити про-
цес дозрівання і його рівномірність при незначному зниженні схожості насіння (до 
5%). Це особливо важливо при виляганні посівів і змінній погоді. У цьому випадку 
використовується обробка посівів за 7–10 діб до збирання. Також добре себе заре-
комендували прилипачі, при обробці посівів за 2-3 тижні до збирання, що, своєю 
чергою, виключає застосування десикації.

Роздільне збирання. Скошування у валки дає змогу ріпакові рівномірно дозрі-
вати навіть при несприятливих погодних умовах. При цьому у валках висихають 
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і бур'яни, що значно полегшить обмолот і доробку насіння надалі. Додатковою пе-
ревагою при цьому є більш низька, ніж при прямому збиранні, вологість насін-
ня. Підбір і обмолот валків ріпаку проводять в міру підсихання маси за вологості 
насіння 10%, а в умовах сирої погоди – 12–14% з наступним негайним сушінням 
насіння до вологості 8-10%. Цю роботу необхідно виконувати за 3-4 доби.

При збиранні врожаю доцільно використовувати приставки – ріпакові столи.

18. Доробка насіння
Ворох насіння ріпаку, що надходить від комбайна, необхідно негайно очистити. 

Навіть короткочасне зігрівання вороху призводить до різкого зниження посівних 
і якісних показників зібраного насіння. Для первинного очищення насіння ріпа-
ку після комбайна можна використовувати насіннєочисні машини типу ОВС-25, 
«ПЕТКУС», СМ-4, ЗАВ-20 (25 і 40) та інші з встановленими решетами (табл. 3). 
Усі вони вимагають спеціального налаштування для очищення дрібнонасіннєвих 
культур, підбору відповідних решіт. Після первинного очищення насіння надхо-
дить на сушарки й у бункери активного вентилювання. 

Таблиця 3.Набір решіт для первинного очищення  
і сортування насіння ріпаку

Марка зерноочисної 
машини

Розміри отворів решіт, мм Діаметр осередків 
трієра, ммБ1 Б2 В Г

ОВС-25 2,4–3,0 2,8–3,0 0,9–1,0 0,9–1,1 –
«ПЕТКУС» 2,4–2,8 2,4–3,0 1,1–1,3 1,1–1,3 2,8

СМ-4 2,5–3,0 2,5–3,0 1,0–1,2 1,1–1,2 3,0

19. Сушіння насіння
У процесі збирання, післязбиральної доробки і сушіння насіння ріпаку, вар-

то враховувати, що насіння здатне зберігати високі товарні якості упродовж 30-
ти діб при вихідній вологості не більше 12%. За тривалішого збереження насін-
ня вологість не повинна перевищувати 8%. За більшої вологості насіннєвий ма-
терал підсушують разом з очищенням у вентильованих бункерах та на сушарках. 
Температура теплоносія при вологості насіння нижче 16% повинна бути не вище 
30°С. Експозиція сушіння не повинна перевищувати 3-4-х год.
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20.  Cтроки і способи збереження 
в господарстві насіннєвого матеріалу 
ріпаку і його посівні властивості

Насіння ріпаку упродовж тривалого зберігання, як правило, перебуває в різних 
умовах, зазнає впливу різних факторів. Збереження високих посівних властивос-
тей, кондиційності по схожості і вологості находяться в значній взаємозалежності. 
Тому, вивчення умов і максимального строку зберігання насіннєвого матеріалу є 
важливим питанням у виробництві насіння ріпаку, тоді як великий коефіцієнт роз-
множення не вимагає вирощування його на насінницьких ділянках кожного року.

Сухий, чистий ріпак у складських умовах збереження втрачає незначну частину 
своєї маси. Вологість, що рекомендується, при збереженні – 8%. Збереження зас-
міченого насіння ріпаку не рекомедується, це призводить до високих утрат маси 
і зниження якості. Необхідний у цих випадках постійний контроль за температу-
рою збереження. Зберігати ріпак можна у вентильованих установках, бункерах, 
джгутових або віскозних мішках на дерев'яних піддонах. Насипом ріпак 1 репро-
дукції можна зберігати висотою не більш 1 м з постійним контролем температури, 
але не більше 2 років. Насіння супереліти і еліти ріпаку зберігають в джутових 
або віскозних мішках складених у штабель, висота якого не повинна перевищува-
ти висоту 10-ти горизонтальних рядів і зберігатися більш, ніж 3 роки. У випадку 
збереження оригінального насіння ріпаку у герметичній тарі за постійної темпера-
тури, упродовж 5 років не було встановлено будь-яких змін у погіршенні посівних 
властивостей ріпаку. 
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