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ВСТУП
Серед завдань спрямованих на підвищення економіки
аграрного сектору України, велике значення мають заходи які
забезпечують подальший розвиток виробництва олійних культур.
Україна у світовому сільськогосподарському виробництві
впевнено посідає одне з провідних місць із їх культивування,
забезпечуючи щорічно близько 10 % обсягу світового рівня
виробництва. Середньорічне харчове споживання рослинницької олії
на душу населення у нашій державі за останні роки склало 10,6 кг, тоді
як раціональна, медично-обґрунтована норма становить 14 кг.
Однією з експортно-орієнтованою культурою є ріпак озимий.
Попит на таке насіння становить 60,5 млн т, а експорт має сягнути 10,8
млн т.
Відповідно до програми «Оліє – жировий комплекс» до 2020 р.
площа посіву ріпаку озимого в Україні має збільшитися до 2000 тис.
га, урожайність – 3,0 т/га, валовий збір – 6000 тис. т, частка ріпаку в
структурі посівних площ має становити до 7 %.
Основними виробниками цієї культури в Україні є недержавні
сільськогосподарські підприємства, частка
яких становить 96 %.
У багатьох сферах сільського господарства технології
вирощування ріпаку озимого на насіння є лише предметом дискусії, а
спроби практичної реалізації мають стихійний характер і
здійснюються без належних наукових обґрунтувань. Саме тому
актуальною залишається проблема технологічного окреслення й
методичного забезпечення оптимізації елементів сортових технологій
вирощування даної культури з метою підвищення врожайності й
якості насіння, що дасть можливість забезпечити господарства
необхідною кількістю високоякісного насіннєвого матеріалу для
розширення посівних площ та поповнити ресурси рослинної олії на
харчові цілі, а тваринництво кормовим білком.
Питання технології вирощування ріпаку озимого на насіння
висвітлено у працях вчених: В. Д. Гайдаша, В. В. Лихочвора,
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В. Я. Щербакова, О. І. Полякова, В. В. Карпачева, Г. А. Жоліка,
В. П. Савенкова, Д. Шпаара.
У Західному Лісостепу високу продуктивність ріпаку озимого
пов’язують зі створенням регіональних зон концентрованого
вирощування озимої й ярої форми на значних площах, що дозволяє
ефективно
використовувати
ґрунтово-кліматичні
й
матеріально-технічні ресурси в технологічному процесі, нові
високопродуктивні сорти й гібриди та ефективні агрозаходи. Однак
зміни кліматичних умов, які спостерігаються за останні роки, та
щорічне занесення до Реєстру сортів рослин України нових, більш
продуктивних вимагає наукового обґрунтування питань розкриття їх
потенціалу, встановлення параметрів ростових процесів, виявлення
закономірностей формування урожайності та якості насіння.
Зазначене зумовлює потребу у дослідженні та розробці
теоретичного обґрунтування і практичних рекомендацій щодо
технології вирощування насіння ріпаку озимого, що визначає
актуальність теми дисертації та її прикладне значення.
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