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Багатогранність редьки олійної
- невибагливість до умов вирощування та попередника в сівозміні;

- висока продуктивність та поживність, продуктивне післяукісне та
післяжнивне використання;

- висока інтенсивність функціонування кореневої системи;

- відносна толерантність до зміни строків сівби;

- швидкі темпи росту, висока позитивна реакція на мінеральне
удобрення;

- висока конкурентоздатність до сегетальної рослинності;

- можливість продуктивного багатокомпонентного використання в
складі кормових сумішок з широким набором супутніх культур;

- можливість багатоцільового використання (зелена маса, силос,
сінаж, сидерат, трав’яне борошно);

- позитивний вплив на фітосанітарний та поживний режим
ґрунту,;

- добрий медонос;

- є засобом відродження родючості виснажених ґрунтів, як
замінник органічних добрив при заорюванні біомаси.



Редька олійна – Raphanus sativus L. vor. oleífera Metzg.





Індивідуальна площа листків рослин редьки олійної сорту Журавка у фазу 

цвітіння за норми висіву 0,5 млн шт./га схожих насінин на фоні з внесенням 

N60P60K60 (визначена площа 1025 см2), 2012 р.



Урожай листостеблової маси і насіння редьки олійної у різних 

географічних регіонах за період 1950 – 2017 рр., ц/га

Пункт
Листостебл

ова маса Насіння

Польща 300 – 700 15 – 22

Німеччина 300 – 750 16 – 24

Франція 250 – 480 12 – 16

Північні райони США 180 – 370 8 – 20

Литва, Естонія, Латвія, Білорусія 300 – 450 9 – 13

Молдова 250 – 400 8 – 15

Угорщина, Румунія 300 – 450 10 – 20

Україна:

– північні райони 300 – 700 10 – 16

– центральні райони 300 – 520 12 – 20

– південні райони 220 – 350 11 – 18

Казахстан 200 – 340 12 – 15

Узбекистан, Таджикистан 140 – 200 3 – 7

Російська федерації:

– Архангельск, Вологда, Новгород, Мурманськ, 
Карелія, Псков, Комі 250 – 600 9 – 12,5

– центальні області 400 – 600 5,5 – 10

– Іркутськ, Чита, Красноярськ, Норильськ 180 – 414 8,9 – 10



Накопичення біомаси (суха речовина) рядом проміжних 

культур, т/га (середнє за ротацію сівозміни) 

С.-г. культура
Вся 

біомаса

Забрана з 
поля 

біомаса

Рослинні залишки
Відно-
шення 

післяжн. 
решток 

до 
урожаю

пож-
нивні

корені всього

Редька олійна 
(післяжнивно)

42,1 18,3 8,3 15,5 23,8 1,81 : 1

Гірчиця біла 
(післяжнивно)

40,3 19,5 6,9 13,9 20,8 1,07 : 1

Озимий ріпак 
(післяжнивно)

39,9 16,0 8,5 15,4 23,9 1,49 : 1

Серадела 
(підсівна)

25,0 12,4 4,4 8,2 12,6 1,02 : 1



Біологічна урожайність редьки олійної за етапами органогенезу

Етапи 

органогенезу

Вологість 

листостеблов

ої маси, %

Суха 

маса, 

%

Урожайність, т/га

Приміткалистостеб-

лова маса

суха 

речовина

Бутонізація 94,68 5,32 19,6-28,2 1,30-1,50

Початок

цвітіння
88,40 11,60 24,5-31,0 3,18-3,60

Повне

цвітіння
86,30 13,70 34,6-39,5 4,74-5,41

Часткове 

вилягання

Утворення

стручка
84,80 15,20 35,1-42,8 5,33-6,51

Повне 

вилягання



Вміст поживних речовин в біомасі сидератів 

С.-г. культура

У % на суху речовину

N P2O5 K2O

Буркун 1,95 0,33 1,07

Еспарцет 1,81 0,34 0,95

Озима вика 1,86 0,31 0,93

Редька олійна 1,49 0,24 0,81

Гіриця біла 1,55 0,25 0,78

Ріпак 1,55 0,27 0,82

Вико-овес 1,27 1,23 0,75



Загальна засміченість посівів сортів озимої пшениці залежно від 

попередника (середнє за 2010 – 2012 рр.) 

Попередник

Миронівська 67 Донецька 48

г/м2
у загальній 

фітомасі, 
%

г/м2 у загальній 
фітомасі, %

Редька олійна на зелений 
корм (норма висіву 3,0 млн 
шт./га схожих насінин, 
посів рядковий)

51,4 ± 2,9 10,4 53,6 ± 3,2 9,6

Редька олійна на насіння 
(норма висіву 1,5 млн 
шт./га схожих насінин, 
посів широкорядний)

62,3 ± 2,3 12,4 68,6 ± 3,3 11,3

Кукурудза на зелений корм 106,8 ±3,4 29,2 112,4 ± 2,7 31,3

Соя 81,9 ± 2,7 13,2 79,4 ± 2,1 12,7

Озимий ріпак 96,3 ± 1,8 25,1 94,2 ± 3,3 23,8

Горох 91,7 ± 3,6 17,2 89,3 ± 2,4 16,4

НІР 05 3,2 – 3,7 –





Варіанти літньої післяжнивної сівби редьки олйної в умовах дослідного поля 

ВНАУ, 2014 р.



Висота рослин редьки олійної сорту Журавка за різних строків сівби та 

удобрення (зліва – другий, справа – третій строк сівби у співставленні 

N60P60K60  та без добрив).



Характеристика редьки олійної як сидеральної культури у випадку

систематичного застосування впродовж ротації сівозміни, 

по результатах вивчення за період 2010-2018 рр.

Показники
Значення

Варіанти сидерації
Всі можливі: основна, післяукісна, післяжнивна,
проміжна, підзимня зябова тощо

Конкурентоздатність
Дуже висока, у сумісних посівах замає переважно
середній та верхній яруси особливо при збільшенні
індивідуальної площі живлення

Накопичення рослинної 
біомаси, т/га

25 – 50

Реакція на додаткове 
мінеральне удобрення

Позитивна в широкому діапазоні, особливо на азотні 
форми добрив: приріст від 20 до 180 %, залежно від дози 
удобрення

Швидкість розкладу 
біомаси сидерату

Інтенсивний для надземної листостеблової маси та 
повільний для кореневих залишків

Підвищення вмісту гумусу 
за систематичного 
використання, %

0,35 – 0,70

Зниження кислотності за 
величиною рН, од.

0,1 – 0,3

Об’єм емісії вуглекислого 
газу з ґрунту, %

Підвищення на 18 – 60 %



Коефіцієнт структурності ґрунту Підвищення в 1,15 – 1,23 рази

Щільність орного шару, г/см3 Зниження на 12 – 28 %

Загальна пористість ґрунту, % Підвищення на 10 – 30 %

Капілярна пористість ґрунту, % Зниження на 8 – 20 %

Кількість водостійких агрегатів 
ґрунту, %

Підвищується на 3 – 14 % за 3 – 5 
річний цикл використання

Доступність важкорозчинних солей та 
важкозасвоюваних солей 
грунтових мінералів

Підвищується щонайменше на 10 –
15 % за трьохрічний цикл 
використання

Мікробіологічна активність ґрунту

Підвищення в 1,25 – 1,60 рази, 
посилюється позитивна 
мобілізація органічної речовини, 
прискорюється розклад соломи та 
інших післяжнивних решток

Тепловий баланс ґрунту, 0С
Загальна оптимізація зі зниженням 

амплітуди (нічні – денні)

Зниження чисельності ґрунтових 
нематод, цист/м3 ґрунту

Загальне зниження в 1,3 – 2,0 рази

Зниження загальної забур’яненості 
поля, шт./м2 Загальне зниження від 30 до 95 %



Зниження чисельності пирію, шт./м2 Загальне зниження від 40 до 78 %

Тип забур’яненості поля
Змінюється в сторону переважання 

бур’янів пізньоярої однорічної 
групи

Накопичення амінокислот та 
активних біологічних хімічних 
реагентів у ґрунтах

Підвищення вмісту сірковмісних 
амінокислот, збільшення 
концентрації брасинотероїдів, 
інгібіторів, антиоксидантів, цілого 
ряду алелопатичних речовин та 
ін.

Баланс окисно-відновного потенціалу 
ґрунту

Нормалізація в сторону слабокисилої 
– нейтральної реакції

Швидкість настання фізичної 
стиглості ґрунту

Пришвидчення на 1 – 3 дні залежно 
від типу ґрунту

Баланс макроелементів, кг/га
Підвищення позитивності балансу на 

15 – 40 %

Накопичення нітратів у ґрунті, мг/кг
Зниження на 35 – 70 % за регулярної 

сидерації у сівозміні

Накопичення нітратів у підґрунтових 
водах, мг/л

Зниження у 10 разів за регулярної 
сидерації у сівозміні



Накопичення радіоактивних 
ізотопів (Цезію-137) при 
сидерації радіоактивно-
забруднених зон

Характерний понижений коефіцієнт переходу 
ізотопів з ґрунту навіть на піщаних та 
супіщаних ґрунтах

Підвищення урожайності 
ярих і озимих зернових, 
ц/га

Загальне підвищення в інтервалі 15 – 60 %

Підвищення урожайності 
цукрових буряків, ц/га

Загальне підвищення в інтервалі 8 – 25 %

Підвищення урожайності 
картоплі, ц/га

Загальне підвищення в інтервалі 20 – 45 %

Фітопатологічна ситуація 
поля

Загальне покращення із зниженням на 1 – 3 
бали загальної фітопатологічної оцінки)

Витрати на сидерацію
Порівняно низькі у співставленні з іншими 

сидеральними культурами

Оптимальна ґрунтово-
кліматична зона для 
сидерації

Оптимум зони достатнього та нестійкого 
зволоження, за ранніх або ж пізньосінніх 
строків сівби – також південні і навіть 
аридні зони. Ґрунтовий покрив – самий 
широкий діапазон варіантів

Собівартість як сидерату
Нижча порівняно з іншими культурами з 

родини хрестоцвітих на 22 – 35 %

Наявність ґрунтової вологи 
для розкладу сидеральної 
маси

Обов’язкова вимога на рівні щонайменше 55 
– 70 % ПВ



Дякую за увагу !


