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В процесі вивчення генетичних джерел колекційного розсадника 
ріпаку ярого виділено ранньо-, середньо- та пізньостиглі форми 
кормового напрямку, форми з підвищеною насіннєвою 
продуктивністю та вмістом олії, низьким та високим вмістом 
ерукової кислоти в насінні, які мають практичне значення для 
селекційної роботи. 
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Вступ. Розвиток сільського господарства в Україні значно 

залежить від ефективного використання культур, які гарантовано 
забезпечують реалізацію за умов високої рентабельності 
виробництва. Тому велика увага приділяється ріпаку ярому, який в 
умовах Лісостепу та Полісся України є важливим елементом 
виробництва рослинної олії, біопалива, високобілкових кормів, 
сидерату. 

Разом з тим, високу продуктивність ріпаку ярого можуть 
забезпечити тільки нові сучасні сорти і гібриди з високими 
покращеними показниками продуктивності та покращеним 
біохімічним складом насіння, пристосовані до екологічних умов 
зони вирощування. 

Для того щоб успішно проводити селекційну роботу, 
необхідні не лише знання загальнобіологічних властивостей 
культури у їхніх проявах за конкретних умов існування, але і 
використання вихідного матеріалу. З цією метою не слід 
обмежуватись випадковим набором, а по можливості досліджувати 
генетичне різноманіття форм та сортів, щоб вибрати найбільш 
перспективні з них у подальшій роботі. Особливо велике значення 
має вихідний матеріал для культур нових, порівняно недавно 
введених у господарське використання, а також для порівняно 
старих культур, але ще слабко селекційно опрацьованих. Тому підбір 
вихідного матеріалу має велике, у багатьох випадках навіть 
вирішальне, значення в селекції ріпаку ярого. 

У процесі створення сортів з новими господарсько-цінними 
ознаками, важливим є оцінювання і характеристика вихідного 
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селекційного матеріалу та виділення генетичних джерел для 
залучення до селекційної роботи. У зв`язку з тим, оцінка 
колекційних зразків ведеться як у польових умовах, так і в 
лабораторних, що включає біохімічні, фізіологічні, генетичні, 
фітопатологічні методи. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводились 
упродовж 2007-2009 років у 8-пільній сівозміні ДП ДГ „Чабани” 
Національного наукового центру „Інститут землеробства УААН”.  
Землі дослідного господарства розташовані в зоні Полісся і 
представлені дерново-підзолистими і дерновими ґрунтами. Основна 
площа представлена типом дерново-середньопідзолистих глейових 
супіщаних ґрунтів, які утворились на знижених елементах рельєфу в 
умовах високого залягання підґрунтових вод. Ґрунти 
характеризуються невисоким вмістом гумусу - до 1,23%, рН соляної 
витяжки - 5,2, ступінь насиченості основами - 81%, вміст азоту – 8,0, 
фосфору – 21,9, калію – 22,5 мг на 100 г ґрунту.  

Для оцінки та вивчення генетичного фонду колекції ріпаку 
ярого, яка знаходиться в ННЦ „Інститут землеробства УААН” за 
показниками зеленої маси, насіннєвої продуктивності, вмісту олії 
нами було відібрано 61 зразок різного еколого-географічного 
походження (Україна, Росія, Німеччина, Фінляндія, Канада). Було 
виявлено, що всі сортозразки різні за тривалістю періоду вегетації, 
висотою рослин, здатністю до утворення пагонів, стійкістю до 
вилягання, антоціановим забарвленням, що є ознакою для виявлення 
джерел за стійкістю до хвороб. Національним стандартом був сорт 
Магнат, створений в ННЦ «Інститут землеробства УААН». 

Площа ділянки - 2 м2, облікова площа - 1 м2, повторність - 
чотириразова. 

Впродовж вегетаційного періоду проводили польові 
дослідження, які включали в себе фенологічні спостереження: 
початок сходів (10%) та повні сходи (75%), утворення розетки, 
бутонізація, початок (10%) і кінець (75%) цвітіння, утворення 
зелених стручків на центральному стеблі, поява жовто-зелених 
стручків, технічна стиглість, повне дозрівання. 

Польові спостереження проводили за методиками державної 
служби з випробування і охорони сортів рослин України [1], 
проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та 
стабільність [2], польового вивчення вмісту жирно-олійних рослин 
[3], класифікатором виду Brassica napus L. (ріпак) [4]. 

Лабораторні дослідження включали визначення врожайних 
даних методом зважування насіння з ділянки за стандартної 
вологості, визначення вмісту олії в насінні, жирнокислотного складу 
олії методом інфрачервоної спектроскопії на інфрачервоному 
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аналізаторі NIR-sistem-4500 та методом газохроматографічного 
визначення [5]. 

У лабораторних умовах визначали енергію проростання і 
схожість насіння за ДСТУ 4138-2002 «Насіння 
сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» [6]; 
вміст вологи та летких речовин за ДСТУ ISO 771:2006 «Макуха та 
шроти олійного насіння. Визначення вмісту вологи та летких 
речовин» [7]. 

Обробку одержаних експериментальних даних проводили на 
персональному комп’ютері методом дисперсійного аналізу за 
Б.А.Доспєховим [8]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Під час 
проведення дослідження колекційний розсадник був поділений нами 
за чотирма напрямками використання: кормовим, насіннєвим, 
технічним та харчовим. 

За тривалістю періоду вегетації (ТВП) було виділено 18 
сортозразків, з яких 6 - ранньостиглі: Магнат, Отаман, Сибниик-21, 
ВЕ-0981, UKR-11, К-1440 («Р» - 85-92 дні), 6 середньостиглих: 
Шпат, РНР-132/92, Сибниик-198, Hyola-417, Обрій, N-08/3 («С» - 93-
100 дні) та 6 пізньостиглих: К-1513, К-1529, UKR-88, Аріон, Маріне, 
N-07/2 («П» - 101-108 дні). 

Порівнюючи ранньостиглий стандартний сорт Магнат                      
(ТВП – 91 день) з пізньостиглими сортами Аріон, Маріне та 
зразками К-1513, К-1529, UКR-88, N-07/2 (ТВП – 102-106 дні) 
встановлена середня кореляційна залежність (r=0,51) між ТВП та 
урожайністю насіння. Так, збільшення періоду вегетації на                        
13-15 днів достовірно підвищувало врожайність насіння на 100-                      
180 г/м2 (НІР - 61). 

Проведені дослідження показали, що тривалість періоду 
вегетації істотно не впливає на повний розвиток габітусу, 
проходження фаз «сходи – цвітіння» («Р» - 35-39, «С» - 31-39, «П» - 
35-38 днів), «цвітіння центральної китиці» ( «Р» - 9-11, «С» - 10-13, 
«П» - 10-12 днів), «цвітіння бічних пагонів» («Р» - 16-23, «С» - 15-27, 
«П» - 13-25 днів), «цвітіння рослини» («Р» - 23-30, «С» - 25-37, «П» - 
22-35 днів) (табл.). 

Проте фаза «цвітіння – дозрівання» (НІР – 5) достовірно 
подовжувалася (НІР - 5) порівняно з ранньостиглим стандартом 
сортом Магнат, фаза якого становила 56 днів, у «С» - на 7-13 та у 
«П» - на 10-12 днів, яка тривала 63-69 та 66-68 днів відповідно. 

У період «посів – сходи» культура ріпаку ярого дуже 
вимоглива до вологи. Так, при сприятливому забезпеченні посівного 
шару вологою тривалість періоду повністю залежить від кількості 
отриманого тепла. Сходи з`являються після накопичення суми 
середньодобових температур повітря (вище +5 оС) 70-90 оС через 4-
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10 днів. В умовах недостатнього забезпечення вологою період «посів 
– сходи» може подовжуватись до 12-30 днів.  

Таблиця  
Характеристика сортів і зразків колекції ріпаку ярого 

(середнє за 2007-2009 рр.) 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Магнат St 91 49 382 - 35 56 11 21 30 

2 Отаман 92 47 456 +74 36 56 10 19 27 
3 Сибниик -21 91 50 331 -51 38 53 10 20 26 
4 ВЕ-0981 90 51 343 -39 39 51 10 16 23 

5 UKR-11 90 53 311 -71 35 55 10 23 29 

6 К-1440 92 51 309 -73 35 57 9 23 30 

7 Шпат 93 53 350 -32 39 54 10 19 25 

8 РНР-132/92 93 52 428 +46 37 56 10 21 29 
9 Сибниик-198 93 52 345 -37 37 56 10 22 30 
10 Hyola-417 97 53 306 -76 34 63 13 15 26 

11 Обрій 99 49 311 -71 32 67 11 27 37 

12 N-08/3 100 50 380 -2 31 69 11 27 37 

13 К-1513 104 52 536 +154 38 66 12 25 35 

14 К-1529 105 52 506 +124 37 67 12 22 33 
15 UKR-88 105 55 578 +196 37 68 11 13 27 
16 Аріон 102 52 562 +180 35 67 11 18 34 

17 Маріне 104 53 526 +144 36 68 10 21 34 

18 N-07/2 106 53 489 +107 38 68 10 14 22 

 НІР05 5 1 83  2 5 1 3 4 

 Sх 1,4 0,4 23  0,5 1,5 0,2 1,0 1,1 

 V, % 6,2 3,2 23,4  6,1 10,6 9,2 20,0 15,3 
 

Достигання насіння настає у ранньостиглих сортів через 70-
87, середньостиглих – через 87-103, пізньостиглих – через 103-120 
днів. 
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У зв’язку з широкою екологічною пластичністю, яка 
гарантовано забезпечує стабільні врожаї в різних ґрунтово-
кліматичних умовах, інтенсивним ростом і здатністю порівняно за 
короткий час формувати повноцінний кількісний та якісний врожай, 
ріпак ярий відноситься до цінних кормових культур, яку можна 
використовувати як саму ранню, так і саму пізню пасовищну 
культуру. 

Крім ТВП та висоти рослин, спостереження проводили за 
загальною силою розвитку, облистяністю, пагоноутворенням, 
формою куща. 

Всі виділені сортозразки, не зважаючи на ТВП, досягали 
укісної стиглості через 31-39 днів після сходів, коли утворюється 5-7 
пар листків і висота рослин становить 51-90 см. Подальший розвиток 
рослин дає приріст у висоту 95-130 см, починає відмирати листя, 
збільшується маса стручків і сухих речовин у стеблах. 

За ступенем розвитку стебла, гілок першого і другого 
порядків, облистяністю нами виділені ранньостиглі – К-1512, N-08/9, 
N-08/10 з урожайністю зеленої маси 2,7-3,9 кг/м2 та пізньостиглі –
ВЕ-0981, К-1393, К-1513 з урожайністю 1,8-2,9 кг/м2 колекційні 
зразки, що порівняно зі стандартом (урожайність 1,5 кг/м2) 
становили істотну перевагу. 

Велику увагу доцільно звертати і на якість зеленої маси. 
Проведені дослідження показали, що максимальне накопичення 
протеїну відбувається до фази «зелений стручок» і становить 
22,18%. У фази «кінець цвітіння» та «воскова стиглість» вміст 
протеїну був дещо нижчий - 18,27% та 18,88% відповідно. Проте 
рослини, зібрані у фазу «кінець цвітіння», відзначалися вищим 
показником вмісту клітковини – 24,46% порівняно з фазами 
«зелений стручок» та «воскова стиглість» – 20,24% та 21,55% 
відповідно і меншим вмістом золи – 7,9% у порівнянні з фазами 
«зелений стручок» та «воскова стиглість» - 10,4 та 9,79% відповідно. 

Визначення врожайності насіння колекційного розсадника 
дало змогу виділити ряд сортозразків, які за цією                                    
ознакою достовірно перевищили ранньостиглий стандарт -                                  
сорт Магнат, з урожайністю на рівні 358-382 г/м2, на 46-                       
180 г/м2. У найбільш врожайних, пізньостиглих сортозразків                    
Аріон, Маріне та К-1513 маса насіння становила від 526 до                      
562 г/м2 (НІР - 61). 

Ріпак ярий, передусім, є олійною культурою, яка з родини 
Brassica має найбільший її вміст у насінні. Нами було виділено 5 
ранньостиглих сортозразків (Лізонне, Collipso, K-1411, UKR-22, 
Stamm 13293) з тривалістю періоду вегетації від 86 до 92 днів та 
один середньостиглий зразок (N-08/2) з ТВП – 95 днів, які 
достовірно перевищили стандарт за вмістом олії 41,7% на                             
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2,8% (НІР 1,25). Найвищий вміст олії у насінні забезпечив сорт  
Collipso і становив 44,95%. 

Проведені дослідження показали, що під дією підвищення 
температури до 25-30 оС спостерігається відхилення у процесах 
метаболізму окремих сполук, що призводить до зміни складових 
хімічних показників насіння і відбувається істотне підвищення 
вмісту олії у насінні. І навпаки, зниження температури до 18-20 оС 
призводить до зменшення вмісту олії і до збільшення вмісту 
протеїну в насінні, а також відбувається інтенсивний приріст 
вегетативної маси. 

Ріпакова олія широко використовується у металургійній, 
лакофарбній та інших видах промисловості. Завдяки високому 
вмісту в олії ріпаку ерукової кислоти вона отримала широке 
застосування в хімічній промисловості. Похідні ерукової кислоти є 
необхідними компонентами для виробництва пом`якшувачів нових 
видів нейлону та інших полімерів. 

Вивчаючи колекційний розсадник, ми виділили два 
сортозразки – Trojan та UKR-62 з вмістом ерукової кислоти 5,72 % та 
3,92% відповідно. 

Значення олії харчового напрямку зросло завдяки 
зменшенню вмісту ерукової кислоти та глікозинолатів. Після 
відповідної технологічної підготовки ріпакову олію можна 
використовувати замість соняшникової, готувати з неї салатні 
приправи, вводити в склад маргаринів тощо. 

За вмістом ерукової кислоти зразки РНР-132/92 та DNK-
86/224 достовірно перевищили стандарт і становили 0,26% та 0,31% 
відповідно (НІР – 0,1). Вміст ерукової кислоти стандарту сорту 
Магнат становив 0,4%. Найменший вміст цієї небажаної для олії 
харчового напрямку кислоти, був у сорту Лізонне і становив 0,08%, 
що на 80% менше, ніж у стандарту. 

Виділені колекційні зразки залучаються до гібридизації для 
створення нового вихідного матеріалу технічного та харчового 
напрямку для подальшої селекційної роботи. 

Важливим моментом у технології вирощування ріпаку ярого 
є збирання врожаю, тому для своєчасного збирання та запобігання 
втрат врожаю доцільно мати 2-3 сорти з різним вегетаційним 
періодом, що сприятиме зменшенню організаційної напруги при 
збиранні. 

Висновки. В результаті вивчення колекційного розсадника 
ріпаку ярого ННЦ «Інститут землеробства УААН» виділено джерела 
зеленої маси, насіннєвої продуктивності, вмісту олії  та ерукової 
кислоти в насінні, описано фази тривалості періоду вегетації. 

Усі виділені сортозразки рекомендовано використовувати в 
подальшій селекційній роботі при виведенні нового покоління 
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високопродуктивних сортів та гібридів кормового, насіннєвого та 
технічного напрямків.  
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КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ РАПСА ЯРОВОГО КАК ИСТОЧНИК 
ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

А.Н. Кирильчук 

По результатам изучения коллекционного рассадника рапса ярового ННЦ 
«Институт земледелия УААН» выделены источники зеленой массы, семенной 
продуктивности, содержания масла и эруковой кислоты в семенах, описаны фазы 
продолжительности периода вегетации. Все выделенные сортообразцы 
рекомендуется использовать в последующей селекционной работе при выведении 
нового поколения высокопродуктивных сортов и гибридов кормового, семенного 
и технического направлений. 

 
COLLECTION ACCESSIONS OF SPRING RAPE AS A SOURCE OF MAIN 

ECONOMIC QUALITIES 

A.N. Kirilchuk 

As a result of the study of collection spring rape nursery of the NRC “Institute of 
Agriculture of the UAAS” the sources of green material, seed productivity, the oil and 
erucic acid content in the seeds, the duration of vegetation period are selected. All 
selected varietal samples are recommended to use in further breeding work when 
breeding a new generation of heavy-productive varieties and hybrids of fodder, seed and 
technical directions. 
 
Рецензент:В.В. Рожкован, к.б.н., пров. наук. співр. лаб. селекції ріпаку ІОК УААН

27


