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Conclusions. Agrochemical parameters of gray podzolic soil for growing 
different bioenergy crops have been establishing. Under the condition of growing 
switchgrass since 2009, the metabolic acidity decreases from 6.90 to 6.60, hydrolytic 
increases from 2.01 to 2.11 resins/kg of soil, the amount of absorbed bases decreases 
from 10.7 to 9.8 resins/kg humus content – from 2.52 to 2.41 %, nitrogen content of 
mineral compounds – from 42 to 31 mg/kg, mobile phosphorus compounds – from 
110 to 101, mobile potassium compounds – from 121 to 114 mg/kg of soil.  The 
agrochemical characteristics of the soil under crops of giant miscanthus are similar 
to switchgrass. Under the condition of growing energy willow since 2012, the 
metabolic acidity decreases from 5.92 to 5.85, hydrolytic increases from 2.23 to 
2.29 resins/kg of soil, the amount of absorbed bases decreases from 9.7 to 
9.2 resins/kg, humus content – from 2.52 to 2.49 %, nitrogen content of mineral 
compounds – from 39 to 28 mg/kg, mobile phosphorus compounds – from 114 to 108, 
mobile potassium compounds – from 123 to 116 mg/kg soil. 

Key words: miscanthus, switchgrass, energy willow, agrochemical parameters 
of soil, nutrient elements. 
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У статті наведено формування продуктивності сортів ріпаку озимого. 

Визначено найвищу врожайність сорту Черемош, що становила 3,76 т/га. 

Досліджено, олійність ріпаку, що становила – 46,9 %. Однак, залежно від 

сортових особливостей та порівняно до стандарту найвищий відсоток 

олійності був у сортів Черемош (1,3 %) і Анна (1,0 %). Найнижчий відсоток 

олійності визначено у сорту Чемпіон України, що переважав стандарт на 

0,4 %. 

Ключові слова: врожайність, олійність, глюкозинолати, вартість 

продукції, витрати 

В Україні олійні культури традиційно вважаються однією із важливих 

експортних груп сільськогосподарської продукції та є стратегічно важливими 
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продуктами, що забезпечують економічну й продовольчу безпеки країни. Ріпак 

як ярий так і озимий, сьогодні, є однією із основних олійних культур, що 

дозволяє отримувати стабільні врожаї [1–3].  

Подальше зростання виробництва насіння ріпаку і підвищення його 

якості можливе, головним чином, за рахунок створення і впровадження в 

виробництво сортів нового технологічного рівня, а також удосконалення 

технологій їх вирощування, що дозволить більш повно реалізувати закладений 

генетичний потенціал при їх створенні [4–6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Олійні культури є джерелом 

одержання цінної продукції продовольчого і технічного призначення. Частка 

прибутку від реалізації олійних культур у прибутку від реалізації 

сільськогосподарської продукції постійно збільшується. Саме тому, 

конкурентоспроможність олійних культур суттєво впливає на прибутковість і 

конкурентоспроможність всього аграрного сектора країни [8–10]. 

Завдання і напрямки селекції ріпаку повинні орієнтуються на потреби 

певного регіону з його конкретними особливостями біотичних і абіотичних 

факторів [11]. 

На даний час основними напрямками в селекції ріпаку є харчовий, 

кормовий та технічний. При створенні сортів харчового напрямку основним 

завданням є збільшення вмісту олії в насінні і покращення її якості. Якісні 

особливості і використання олії визначаються складом його жирних кислот – це 

передусім відсутність ерукової кислоти, яка з однієї сторони викликає часткове 

затвердіння олії при низькій температурі, а з іншої, не повністю розкладаючись 

в організмі людини є причиною відкладення жирів у м’язах і враження 

міокарда [12–14]. 

Згідно проведених досліджень, безпечним рівнем є концентрація ерукової 

кислоти менше 1 % в екстрагованій олії. Не бажаний і високий вміст 

ліноленової кислоти. В процесі кулінарної обробки ліноленова кислота виділяє 

неприємний запах, тому кількість її повинна бути мінімальною як у маргарині, 

фритюрному жирі, так і в рідкій олії, що використовується для салатів [15]. 

Кормовий напрям використання ріпаку передбачає створення сортів з 

високою якістю не тільки насіння, але і зеленої маси. Шрот і макуха отримані 

шляхом екстрагування, або пресування олії з насіння ріпаку, містить до 42 % 

білку, який відповідає вимогам ФАО по амінокислотному складу, але його 

цінність обмежується наявністю сірковмісних сполук – глюкозинолатів. 

Глюкозинолати можуть бути забрані з продуктів переробки насіння ріпаку 

технічним шляхом, але ці методи потребують великих коштів і до того ж 

призводять до зменшення вмісту білка і погіршення його якості [11]. 

Продуктивність та якісні показники ярого ріпаку вивчено детально, однак 

у озимого ці питання залишаються не дослідженими. Тому, визначення 

продуктивності, олійності та вмісту глікозинолатів у різних сортів ріпаку 

озимого є актуальною проблемою. 

Мета дослідження – визначити продуктивність та олійність і вміст 

глюкозинолатів у ріпаку озимого залежно від сортових особливостей. 
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Методика досліджень. Дослідження проводили в умовах навчально-

науково-виробничого комплексу Уманського НУС. При сівбі ріпаку озимого 

використовували сорти: Анна, Чемпіон України, Антарія, Черемош. 

Анна – заявник: Інститут олійних культур УААН. Внесений до 

Державного реєстру сортів рослин з 2006 року. Сорт олійного напрямку з 

відмінними якісними показниками. Висота рослин 160 см – середня. Кущ 

напівзімкнений. Стебло пряме, округле, розгалужене має 5–7 бокових гілок, які 

відростають на висоті 48–50 см. Насіння без ерукової кислоти. Насіння кулясто 

– овальне, чорне, з масою 1000 насінин 4,2–4,5 г. Відзначається підвищеною

зимостійкістю. Сорт ранньостиглий, вегетаційний період становить 285–288 

діб. Призначений для виробництва олії, придатної для використання на харчові 

цілі, переробки на біопаливо, а також одержання високоякісного шроту для 

потреб тваринництва. Середня врожайність в зонах Лісостепу – 3,69 т/га, Степу 

– 33,8 ц/га. Потенційна врожайність 5,0 т/га. Стійкість до вилягання 8,7–8,9,

посухи – 7,9–8,4, осипання 8,1–8,3 балів. Стійкість до враження 

переноспорозом 8,7–8,9, бактеріозом – 8,8–9,0 балів. Стійкість до пошкодження 

ріпаковим квіткоїдом 8,5–8,7 б., вміст ерукової кислоти 0,2–0,3 %, 

глюкозинолатів 0,7–0,8 %. Вміст жиру 47,5– 49,7%, білку 21,9–22,9 %. Сорт 

рекомендований для вирощування в усіх зонах України. Норма висіву 5–6 кг/га 

в оптимальні для кожної зони строки. 

Чемпіон України – Оригінатор: ННЦ «Інститут землеробства УААН». 

Занесений до Реєстру сортів України з 2006 року. Сорт безерукового типу «00» 

ріпаку озимого, призначений для одержання харчової олії і шроту. Сорт 

рекомендований для вирощування в Лісостепу і Поліссі України. Рослини 

висотою до 165 см. Стебло округле, товщиною 15–18 мм, на якому розміщено 

5–6 гілок першого порядку. Суцвіття – мітелка довжиною 28–39 см. Плід – 

стручок довжиною 9–10,5 см, у якому розміщено 27–30 насінин округлої 

форми, чорно-коричневого кольору. Вегетаційний період – 272 діб. Маса 1000 

насінин – 5,4 г. Сорт стійкий до вилягання рослин і осипання насіння. 

Середньостійкий до шкідників і хвороб. Відносно зимостійкий. Врожайність 

насіння складає 3,70 т/га. Вміст олії в насінні 46,1%, ерукової кислоти в олії – 

0,4 %, глюкозинолатів у насінні – 17,0 мкмоль/г.  

Антарія – заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна 

станція Інституту кормів УААН. Рік внесення до Державного реєстру сортів 

рослин України: 2006. Тип якості двонульовий (00), національний стандарт, три 

в одному: продуктивність, якість, зимостійкість. Сорт середньостиглий 

інтенсивного типу, олійного напрямку використання, стійкий до посухи, 

полягання, осипання та основних хвороб. Сорту характерне інтенсивне 

відростання навесні, формування урожаю високої якості. Тенденція 

формування суцвіття в рік весняної сівби відсутня або дуже слабка. Середній 

врожай насіння на держсортодослідних станціях за три роки становить: по зоні 

Степу – 3,63 т/га; по Лісостепу – 3,26 т/га; Полісся – 3,62 т/га. 

Максимальна урожайність у виробничих умовах 5,9 т/га. Сорт Антарія 

належить до типу “00” з вмістом ерукової кислоти 0,3 % та глюкозинолатів – 
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25 мкмоль/г до 0,7–0,9 %. Вміст олії в насінні складає 45,4–47,4 %, білку – 23,8–

21,2 %. Зимостійкість: 8,0–8,8 б. Стійкість до вилягання 8,0–9,0 б., до осипання 

– 8,5–7,4 б., до засухи – 8,8 б. Хворобами уражується на рівні стандарту,

ріпаковим квіткоїдом пошкоджується середньо. 

Черемош – оригінатор Івано-Франківський інститут агропромислового 

виробництва НААН. У реєстрі сортів України з 2010 р. З появою сорту озимого 

ріпаку Черемош, створеного методом на зниження вмісту ерукової кислоти і 

глюкозинолатів. Безеруковий і високоврожайний сорт, насіння якого містить до 

48% олії, маса 1000 насінин доходить до 4,5–5,5 грама. Гарантована висока 

врожайність у комбінації з відмінним агрономічними властивостями, такими як 

стійкість до вилягання та осипання, зробили Черемош фаворитом для 

вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Насіння містить 

23,8 % білка. Вміст глюкозинолатів 11,8 мкмоль/г. Рослини, висотою 170–

190 см. Вегетаційний період триває 310–315 діб. Насіння темно-коричневе, 

чорне. 

Досліди закладалися на чорноземі типовому опідзоленому 

важкосуглинковому на лесовидному суглинкові, який характеризувався такими 

показниками: в шарі ґрунту (0–30 см): вміст гумусу (за Тюріним) – 4,38–

4,26 %; азоту, що легко гідролізується (за Корнфільдом) – 137–118 мг/кг; 

рухомого фосфору (за Чіріковим) – 86–85 мг/кг; обмінного калію (за 

Чіріковим) – 168–165 мг/кг; рН (сольове) – 6,9–6,7; гідролітична кислотність – 

0,73–0,83 мг-екв/100 г ґрунту. Гранулометричний склад ґрунту – 

важкосуглинковий, вміст фізичної глини становить 70–72 % у фракції від 0,25 

до 0,001 мм. 

Обробіток ґрунту під ріпак складався з лущення стерні після збирання 

попередника, зяблевої оранки на глибину 20–22 см. Агротехніка вирощування 

ріпаку озимого – загальноприйнята в даній зоні. Загальна площа посівної 

ділянки 60 м
2
, облікова – 50 м

2.
. Повторність – триразова. Норма висіву насіння 

– 1,0 млн схож. нас. шт/га. Збір урожаю здійснювали поділяночно. Структуру

врожаю визначали за методикою Державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур [16–20]. 

Врожайність ріпака озимого – методом суцільного обмолоту з кожної 

ділянки і його зважуванням з перерахунком на стандартну 7-відсоткову 

вологість, вихід кондиційного насіння – після його доведення до стандартів 

посівних кондицій на зерноочисній машині “Петкус–Гігант”, а коефіцієнт 

розмноження – за відношенням очищеного насіння до висіяного. Посівні якості 

згідно Національного стандарту України ДСТУ 2240-93 та загальноприйнятих 

методів [21–23]. 

Вміст глюкозинолатів – методом КФК фотоелектроколориметричним 

(ГОСТ 9824-87); ерукової кислоти – методом газорідинної хроматографії 

(CNROM-5) ГОСТ 30089-93. Економічна ефективність – за методикою 

«Определения экономической эффективности исследований в сельском 

хозяйстве, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» [24]. 
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Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що за однакових 

умов вирощування продуктивність у сортів ріпаку озимого була різною. Так, 

найнижчою врожайність була у сорту Антарія (St) та в середньому за роки 

становила – 33,3 ц/га. Найвищу врожайність відмічено у сорту Черемош, яка 

становила 37,6 ц/га. Лише на 0,4 ц/га менше у сорту Чемпіон України порівняно 

із сортом Черемош. Сорти ріпаку озимого порівняно до стандарту за 

урожайністю були у такому порядку : сорт Анна – на 3,6 ц/га більше, Чемпіон 

України – 3,9 ц/га, Черемош – на 4,3 ц/га більше (табл. 1). 

Табл. 1. Урожайність ріпаку озимого залежно від сортових особливостей, 

ц/га (середнє 2019-2021 рр.) 

Сорт 2019 р. 2020 р. 2021 р. Середнє 

Антарія (St) 32,6 33,5 33,9 33,3 

Анна 36,9 37,0 37,0 36,9 

Чемпіон України 37,0 37,3 37,5 37,2 

Черемош 37,5 37,5 37,9 37,6 

НІР05 1,3 1,1 0,7 – 

Кількість рослинницької продукції, одержуваної з одиниці площі це – 

врожайність. Однак, у ріпаку важливішим за цей показник є олійність, чим 

вищий її вміст у культурі тим дорожча цінова політика на продукцію. Зокрема, 

якщо у ріпаку ярому олійність становить 42 % і вище, то і ціна значно вища за 

тону. Якщо менше 40 %, тоді ціну знижували на 1,5 % за кожний відросток 

олійності культури. 

Однією із причин, що знижує вміст олійності – це хвороби, адже 

патогени виділяють речовини, які руйнують жири та зменшують натуру зерна. 

Крім того, може бути дефіцит живлення, як макро- так і мікроелементів. 

Однак, якщо насіння має низький показник олійності, то штучно (удобренням) 

його підвищити досить важко. Тому цей показник насамперед залежить від 

потенціалу сорту чи гібриду. 

Встановлено, що найвищий відсоток олії у насіння ріпаку озимого 

відмічено у сорту Черемош – 47,8 %, дещо нижчим цей показник був у сорту 

Анна – 47,5 %, а Антарія (St) і Чемпіон України містили – 46,5 та 46,1 % 

відповідно. В середньому за роки досліджень у ріпаку олійність становила – 

46,9 %. Однак, залежно від сортових особливостей та порівняно до стандарту 

найвищий відсоток олійності встановлено сортів Черемош (1,3 %) і Анна 

(1,0 %). Найнижчий відсоток олійності визначено у сорту Чемпіон України, 

якого переважав стандарт на 0,4 %.  

Вміст ерукової кислоти в олії залежно від сортових особливостей істотно 

не варіював та був у межах від 0,3–0,4 %. Проте, доцільно відмітити сорт 

Черемош у якого цей показник становив 0,0 %, що пояснюється сортовою 

особливістю (рис. 1).  
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Рис. 1. Вміст олії та ерукової кислоти у ріпаку озимому залежно від 

сортових особливостей, % (2019-2021 рр.) 

Доцільно відзначити, що не менш важливим показником є у олійних 

культурах є вміст глюкозинолатів. За високого вмісту глюкозинолатів 

(>25 мкмоль/г) олія стає непридатною та її використовують лише для 

технічних цілей або виробництва біодизелю, якщо їх вміст не перевищує 

допустиму норму, то використовують на харчові цілі. Найнижчий вміст 

глюкозинолатів встановлено у насінні ріпаку, тому його олію можна 

використовувати як харчову.  

В середньому за роки досліджень вміст глюкозинолатів у ріпаку 

озимому варіював по сортах від 11,0 мкмоль/г до 25,0 мкмоль/г. Найвищий 

вміст глюкозинолатів був у сорту Антарія (St) – 25,0 мкмоль/г, а найнижчим у 

сорту Анна – 11,0 мкмоль/г. Порівняння сортів ріпаку озимого до стандарту 

вказує, що сорт Чемпіон України містив глюкозинолатів на 8,0 мкмоль/г 

менше, а сорти Черемош та Анна на 13,2 і 14 мкмоль/г відповідно.   

Дослідження білку у різних сортів ріпаку озимого вказують, що їх вміст 

становив від 21,4 до 23,8 %. Сорт Черемош містив найбільшу кількість білку 

23,8 %, а сорт Чемпіон України найменшу 21,4 %. У рижію озимому за 

порівняння до стандарту встановлено, перевагу останнього на 1,4 % над сортом 

Чемпіон України та неістотну перевагу лише у 0,5 % над сортом Анна. Сорт 

Черемош переважав стандарт за вмістом білку на 1,0 % (рис. 2).  

Рис. 2. Вміст глюкозинолатів та білку у ріпаку озимому залежно від 

сортових особливостей, % (середнє 2019-2021 рр.) 
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Доцільність вирощування різних культур обґрунтовується показниками 

економічної ефективності На товарну продукцію олійних культур ціни взяті 

середні за біржовими показниками станом на 01.10.2020 р.  

Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від 

сортових особливостей дозволяє встановити наступне, що вартість продукції з 

1 га залежала від рівня врожайності та ціни за 1 т насіння. Ціна на ріпак озимий 

була така ж як і на ярий та становила орієнтовно 15000 тис. за 1 тонну. Витрати 

на 1 га, були у ріпаку озимого - 14200 грн.  

Вартість продукції з 1 га варіювала у ріпаку озимого відповідно залежно 

від урожайності від 49950 грн. Антарія (St) до 56400 грн. Черемош. Прибуток з 

1 га у ріпаку озимого залежав від урожайності досліджуваних сортів. 

Найвищий прибуток встановлено у сорту Черемош – 42200 грн., дещо нижчий у 

Чемпіон України – 41600 грн., а у сортів Анна і Антарія (St) – 41150 і 

35750 грн. відповідно. За перевагою над стандартом із прибутком з 1 га 

35750 грн. було відмічено усі досліджувані сорти ріпаку озимого. Так, сорт 

Черемош переважав найбільше стандарт Антарія (St) на +6450 грн. Дещо 

нижчим, але з перевагою сорт Чемпіон України +5850 грн, та сорт Анна на 

+5400 грн. (табл. 2).  

Табл. 2. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно 

від сортових особливостей 

Сорт 
Урожай 

ність, т/га 

Ціна, 

грн/т 

Вартість 

продукції,  

грн/га 

Витрати, 

грн/га 

Прибут ок, 

грн/га 

Перевага над 

стандартом, 

грн/га 

Антарія 

(St) 
3,33 15000 49950 14200 35750 – 

Анна 3,69 15000 55350 14200 41150 +5400 

Чемпіон 

України 
3,72 15000 55800 14200 41600 +5850 

Черемош 3,76 15000 56400 14200 42200 +6450 

Визначення рівня рентабельності дозволяє встановити залежність, чим 

вища урожайність, тим вищий рівень рентабельності культури. Рівень 

рентабельності у досліджуваних сортах був високим і варіював в середньому 

залежно від сортових особливостей у ріпаку озимому від 110 % до 155 %. 

Найвищий відсоток рентабельності у ріпаку ярого встановлено у сорту 

Черемош – 155 %.  

Отже, доцільно відмітити, що врожайність у дослідах та високі ціни на 

насіння дозволяють мати прибутки з 1 га у ріпаку озимого і отримувати 

високий відсоток рентабельності культури.  

Висновки. Дослідженнями встановлено, що за однакових умов 

вирощування продуктивність у сортів ріпаку озимого була різною. Відмічено, 

що найнижчою врожайність була у сорту Антарія (St) та в середньому за роки 

становила – 33,3 ц/га. Найвищу врожайність відмічено у сорту Черемош, яка 
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становила 37,6 ц/га. Сорти ріпаку озимого порівняно до стандарту за 

врожайністю були у такому порядку : сорт Анна – на 3,6 ц/га більше, Чемпіон 

України – 3,9 ц/га, Черемош – на 4,3 ц/га більше. 

Встановлено, що найвищий відсоток олії у насіння ріпаку озимого 

відмічено у сорту Черемош – 47,8 %, дещо нижчим цей показник був у сорту 

Анна – 47,5 %, а Антарія (St) і Чемпіон України містили – 46,5 та 46,1 % 

відповідно. 

Рівень рентабельності у досліджуваних сортах був високим і варіював в 

середньому залежно від сортових особливостей у ріпаку озимому від 110 % до 

155 %. Найвищий відсоток рентабельності у ріпаку ярого встановлено у сорту 

Черемош – 155 %.  
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Annotation 

Kononenko L. M., Panfilova A.V., Manzii O. P., Polianetska I. O. 
Content of chemical components and productivity of winter rapes depending on 
variety features in the right bank forest steppe of Ukraine 

The article presents the formation of productivity of winter rape varieties. The 
purpose of the study – to determine the productivity and oil content and content of 
glucosinolates in winter oilseed rape, depending on varietal characteristics  

Studies have shown that under the same growing conditions, the productivity of 
winter rape varieties was different. The highest yield of Cheremosh variety was 
determined, which was 3.76 t / ha. It was investigating that rapeseed oil content was 
46.9 %. However, depending on the varietal characteristics and compared to the 
standard, the highest percentage of oil content was in the varieties Cheremosh (1.3 
%) and Anna (1.0 %). The lowest percentage of oil content was determined in the 
Champion of Ukraine variety, which was 0.4 by the standard.  

It was founding that the highest percentage of oil in winter rapeseeds was 
observing in the variety Cheremosh – 47.8 %, slightly lower was in the variety Anna 
– 47.5 %, and Antariia (St) and the Champion of Ukraine contained – 46.5 and 46,1
% respectively. The content of erucic acid in the oil did not vary significantly 
depending on the varietal characteristics and ranged from 0.3 to 0.4 %. On average, 
over the years of research, the content of glucosinolates in winter oilseed rape varied 
from 11.0 μmol/g to 25.0 μmol/g. The highest content of glucosinolates was in the 
variety Antaria (St) – 25.0 μmol/g, and the lowest in the variety Anna – 11.0 μmol/g. 

The level of profitability in the studied varieties was high and varied on 
average depending on the varietal characteristics of winter rape from 110 % to 
155 %. The highest percentage of profitability in spring rape was founding in the 
variety Cheremosh – 155 %. Therefore, it is worth noting that the yield in the 
experiments and high seed prices allow to have a profit of one ha in winter oilseed 
rape and get a high percentage of crop profitability. 

Key words: yield, oil content, glucosinolates, product cost, costs. 




