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1 Сучасний стан і перспективи виробництва рижію 

1.1      Загальна характеристика культури 

Олійна культура рижій ярий (Саmеlinаsativa (L.) Crantz)− рослина 
класу дводольних, сімейства хрестоцвітих (капустяних).  

Батьківщиною рижію прийнято вважати південно-східну частину 
Азії і східну Європу, де ще існують його дикі форми. Відомий в Європі як 
олійна рослина ще з епохи кам'яного і бронзового віків, цей дикоростучий 
вид завдяки своїй невибагливості, унікальному біохімічному складу і ряду 
корисних властивостей звернув на себе увагу селекціонерів, в результаті 
чого зараз досить успішно культивується у Франції, Німеччині, Бельгії, 
Голландії, Швеції, Росії. Чим північніше посіви рижію, тим більшим сту-
пенем ненасиченості характеризуються кислоти, що входять до складу олії.  

Рижієва олія, що за своєю корисністю і дієтичними властивостями 
багато в чому перевершує соняшникову, поступово перестала користу-
ватися попитом, а незабаром і зовсім була незаслужено забута. В 1950 р. 
рижій в Україні займав 34,6 тис. га. Зараз в Україні посівна площа рижію 
займає 5-6 тис. га (3 % всіх олійних рослин), головним чином у північній 
частині лівобережного Лісостепу.  

Останніми роками у зв’язку з перенасиченням сівозмін соняшником, 
а також зi збільшенням попиту на різноманітні за якістю рослинні олії ін-
терес до рижію, як додаткового джерела оригінальної олійної сировини, 
значно зріс. Він також привертає увагу завдяки своїй невибагливості, ско-
ростиглості, стабільній врожайності, великій пластичності і придатності до 
різних ґрунтово-кліматичних умов. 

Ярий рижій досить урожайна культура. Збір його насіння може сяга-
ти 3,2 т/га. Насіння містить до 40-46 % висихаючої олії і до 32 % сирого 
протеїну. Є також відомості про наявність зразків з підвищеним вмістом 
олеїнової кислоти в олії (до 32 %), що дозволяє розраховувати на широке 
застосування її в майбутньому і як харчової олії. 

Рижій ярий має ще ряд позитивних біологічних особливостей. У пе-
ршу чергу це короткий вегетаційний період, оскільки у більшості районів 
вирощування він дозріває за 60-90 днів. За своєю біологічною природою 
рижій менш вимогливий до умов росту, ніж інші олійні культури. Він ха-
рактеризується високою холодостійкістю, і в той же час значною посухо-
стійкістю. Крім того, на відміну від інших культур сімейства капустяних, 
рижій, як правило, в усіх фазах розвитку не пошкоджується шкідниками й 
не уражується хворобами, що практично не вимагає застосування пестици-
дів. 

Сфера застосування олійної культури рижію вельми різноманітна. 
Крім кулінарного застосування корисна в усіх відношеннях рижієва олія 
входить до складу деяких лікарських препаратів, широко використовується 
в косметичній і парфумерній промисловості, миловарному виробництві, 
машинобудуванні, при виготовленні фарб, оліфи, алкідних смол. Побічні 
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Рис. 1.2.1 – Сорт рижію ярого 
Степовий 1 

продукти виробництва рижієвої олії використовуються як додаток до рос-
линних кормів для потреб тваринництва. 

1.2      Сучасний стан та перспективи виробництва рижію 

Останніми роками у зв’язку з перенасиченням сівозмін соняшником, 
а також зi збільшенням попиту на різноманітні за якістю рослинні олії ін-

терес до рижію, як додаткового дже-
рела оригінальної олійної сировини, 
значно зріс. Він також привертає увагу 
завдяки своїй невибагливості, скоро-
стиглості, стабільній врожайності, ве-
ликій пластичності і приcтосованості до 
різних ґрунтово-кліматичних умов. 

Вирощування рижію в Україні 
має великі перспективи. Технологія ви-
робництва, біологічні особливості, істо-
рія вирощування та достатній рівень 
врожайності в агрокліматичних умовах 
України вказують на необхідність та 
перспективність розвитку культури. 
Завдяки малозатратному екологічно-
безпечному вирощуванню й, відпо-
відно, незначному впливу на стан на-
вколишнього середовища, рижій стає 
улюбленою сільськогосподарською ку-
льтурою для виробництва органічної 

продукції. Використання рижієвої олії в харчовій і інших галузях промис-
ловості несе в собі величезний ринковий потенціал. Крім того, олія рижію 
містить велику кількість незамінних поліненасичених кислот, у т.ч. ліноле-
нової  (до 31 %) і лінолевої (до 18 %). Ці речовини не синтезуються в орга-
нізмі людини, тому були названі ессенціальними (незамінними). Широке 
застосування рижієвої олії в харчовій, косметично-парфумерній промисло-
вості, а також у медицині, робить рижій сільсько-господарською культу-
рою майбутнього. 

На теперішній час в Україні посівна площа рижію займає 5-6 тис. га 
(3 % всіх олійних рослин), головним чином у північній частині лівобереж-
ного Лісостепу. Ці площі можуть бути збільшені у 3-4 рази. 

Основний виробник рижію – Росія, де за останні 7 років площа під 
рижієм збільшилася з 12 тис. га до 540 тис. га, та виробляється 463 тис. т 
рижевої олії на рік. Більшість олії використовується на авіаційний біоди-
зель. Фінляндія – основний виробник біодизеля з російської сировини 
(авіаційний біокеросин), покупцем якої є – «Luftganza». 

 



6 

1.3      Селекція та сортові ресурси рижію 

Завдання і напрями селекції рижію орієнтовані на задоволення пот-
реб сільськогосподарського виробництва з урахуванням конкретних особ-
ливостей біотичних і абіотичних факторів, переробної та харчової промис-
ловості. Особливості кліматичних умов України вносять свої корективи в 
завдання селекції рижію. Це можливість пізніх весняних заморозків, нерів-
номірний розподіл опадів по роках і місяцях, посухи в літній період. 

Урожайність була і залишається однією з основних ознак, на яку 
спрямована пильна увага селекціонерів і виробничників. Серед багатьох 
шляхів збільшення врожайності методами селекції привертають увагу на-
ступні два: безпосереднє збільшення потенційної продуктивності рослин за 
рахунок поліпшення структури і функціонування фотосинтетичного апара-
ту та розподілу асимiлятiв; збільшення врожайності за рахунок підвищення 
стійкості рослин до несприятливих факторів середовища. 

Для селекції рижію якість сировини є одним з найважливіших за-
вдань, оскільки вона вирішує долю напряму використання сортів. При 
створенні сортів харчового напряму основними завданнями є збільшення 
вмісту олії в насінні і поліпшення її якості. Якісні особливості і галузь ви-
користання олії визначаються головним чином складом жирних кислот. 
Це, насамперед, відсутність ерукової кислоти, проте небажаним є і висо-
кий вміст ліноленової кислоти. Незважаючи на високу її поживну цінність, 
ліноленова кислота дуже нестійка і окислюється з утворенням сполук, що 
мають прогірклий смак. У процесі кулінарної обробки ліноленова кислота 
надає специфічний неприємний запах, і кількість її має бути мінімальною 
як в маргарині, фритюрному жирі, так і в рідкій олії, що використовується 
для салатів. Поряд з ліноленовою жирною кислотою в рижієвій олії прису-
тня цінна, також поліненасиченалінолева кислота. Для забезпечення твер-
дості жиру, наприклад в маргарині, необхідне збільшення вмісту в ньому 
пальмітинової і стеаринової кислот, в той час як для рідкого жиру необхід-
ний підвищений вміст олеїнової. 

Важливим завданням селекції при створенні сортів олійного напряму 
використання є низький вміст в насінні хлорофілу. Потрапляючи в олію, 
при зберіганні і нагріванні він прискорює її окислення й ускладнює рафі-
націю. Висока його концентрація викликає небажану для споживача зміну 
кольору олії. Вміст хлорофілу частково залежить від умов вирощування. 
Зусилля селекціонерів повинні бути спрямовані на створення сортів з рів-
номірним і раннім дозріванням, стійким проти вилягання стеблом і стій-
кістю проти хвороб. Такі сорти дають можливість отримувати насіння з 
низьким вмістом хлорофілу. 

Кормовий напрям використання рижію передбачає створення сортів 
з високою якістю не тільки олії, але і шроту та макухи, одержуваних шля-
хом екстрагування або пресування олії з насіння. 

Створення сортів рижію для технічних цілей передбачає підвищення 
вмісту у насінні рівня ерукової кислоти. Основні завдання цього напряму: 
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створення сортів з високим вмістом жиру в насінні, зміна співвідношення 
насичених і ненасичених жирних кислот в олії, наявність у складі олії ефі-
рів, каталізаторів у вигляді іонів металу та інші зміни складу олії з метою 
зменшення використання екологічно небезпечних технологічних операцій 
при її переробці та iн. 

Вкрай несприятливі умови літнього періоду на більшій частині тери-
торії України, а також максимальне використання такої переваги ярого 
рижію як короткий вегетаційний період зумовлюють одне з основних зав-
дань селекції рижію – створення сортів зі скороченим періодом вегетації. 
Ефективність селекційної роботи на скоростиглість у ярого рижію може 
бути підвищена при використанні провокаційних штучних умов, наприк-
лад, умов короткого дня в режимі з природним сонячним світлом і штуч-
ним освітленням. Рослини рижію досить стійкі протягом усього вегетацій-
ного періоду проти пошкодження хворобами і різними видами шкідників. 
Можливо, це значною мірою пов'язано з малим поширенням культури у 
виробництві. Не виключено, що з розширенням площ вирощування буде 
рости і ступінь пошкодження рослин, у тому числі новими расами шкодо-
чинних організмів. Тому важливого значення набуває селекція на стійкість 
проти основних хвороб і шкідників рижію. Створення стійких сортів дає 
величезний економічний ефект, сприяє розвитку органічного виробництва, 
підвищенню врожайності та оздоровленню середовища від забруднення 
пестицидами. Однак селекція на стійкість проти шкідників пов'язана з ба-
гатьма труднощами і в першу чергу з відсутністю у світовому генофонді 
різноманіття джерел стійкості проти його основних шкідників. 

Підтримкою колекцій, селекційною і насінницькою діяльністю на те-
ренах України займаються в Інституті олійних культур. Для цього крім 
звичайних методів добору і схрещування, використовують метод хімічного 
мутагенезу. 

В ІОК НААН методом прямого добору з мутантних родин створені 
нові сорти рижію ярого (табл.1.3.1). Так, на основі сорту Міраж виділений 
мутант з відмінною від контролю морфологічною ознакою – великонасін-
нєвістю. 

 

Таблиця 1.3.1 – Характеристика сортів рижію ярого мутантного 
походження 

Сорт,  
зразок 

Морфологічна 
ознака 

Урожай- 
ність, 
т/га 

Олійність, 
% 

Вихід 
олії, кг/га 

Маса 1000 
насінин, г 

Висота 
рослин, 

см 

Період 
вегетації, 

діб 

Престиж Великонасіннєвий 1,5 42 630 2,1 68 73 

Зевс Контур листка 
зазублений 1,7 43 731 1,1 71 78 
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Рис. 1.3.2 – Сорт рижію ярого 
Міраж 

Рис. 1.3.1 – Сорт рижію ярого Зевс 

Маса тисячі насінин нового сорту 
Престиж становить 2,1 г. З гено-
типу рижію ярого K-4153 виділе-
но мутантний зразок з відмінною 
ознакою – зміною контуру листка. 
На його основі створений новий 
високоврожайний сорт з характе-
рною маркерною ознакою – Зевс. 

З використанням методик 
invitro в культурі пиляків можна 
відбирати мутанти, стійкі проти 
дії гербіцидів. Мутагенез як хімі-
чний, так і фізичний у поєднанні з 
методом відбору invitro викорис-

товують для отримання форм, стійких проти патогенів. 
В результатi наукових і селекційних досліджень в ІОК НААН було 

створено і занесено до Державного реєстру сортів рослин України п’ять 
сортів. 

Сорт рижію ярого Степовий 1.  Однорічна трав’яниста рослина за-
ввишки 75 см. Вегетаційний період – 70 дiб. Середня врожайність – 1,23-
1,61 т/га. Вміст олії в насінні – 41,5 %, ерукової кислоти в олії – 1,5 %. 
Вміст глюкозинолатів у насінні відповідає вимогам міжнародних стан-
дартів. Маса 1000 насінин – 0,85 г. Сорт стійкий проти вилягання рослин 
та обсипання насіння, малочутливий до пізніх приморозків, не потребує 
багато тепла. Технологічний, придатний для механізованого вирощування. 
Є державним стандартом. Рекомендується для вирощування у Поліссі, Лі-
состепу та Степу. 

Сорт рижію ярого Міраж. Однорічна рослина заввишки 70 см, з 
тонким розгалуженим стеблом. Тривалість вегетаційного періоду стано-

вить 66 діб. Суцвіття – китиця з 
дрібними блідо-жовтими квіт-
ками. Плід – стручок довжиною 
6-9 мм. Насіння дрібне, видов-
жено-овальне, червоно-корич-
невого кольору. Маса 1000 насі-
нин – 1,8 г. Вміст олії в насінні – 
40,9 %, Вміст ерукової кислоти 
в олії та глюкозинолатів у на-
сінні відповідає вимогам міжна-
родних стандартів. 
Середня врожайність сорту Мі-
раж – 1,54 т/га. Сорт стійкий 
проти хвороб і шкідників, виля-
гання рослин та обсипання на-
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сіння. Для розвитку та визрівання не потребує багато тепла. Технологіч-
ний, придатний для механізованого вирощування. Рекомендується для ви-
рощування на Поліссі, Лісостеповій та Степовій зонах. 

Сорт рижію ярого Престиж. Сучасний високоврожайний скоро-
стиглий сорт ярого рижію, створений за допомогою методу хімічного му-
тагенезу. Урожайність насіння – 1,5 т/га, вміст олії становить 42 %. Якість 
олії і вміст глюкозинолатів у насінні відповідають вимогам міжнародних 
стандартів. Висота рослин – 70 см. Сорт Престиж великонасіннєвий, з під-
вищеною масою 1000 насінин – 2,1 г. Стійкий проти вилягання рослин та 
обсипання насіння, придатний для механізованого вирощування. Завдяки 
скоростиглості дає можливість своєчасної підготовки ґрунту для сівби 
озимих культур. Рекомендується для вирощування в усіх агрокліматичних 
зонах України. 

Сорт рижію ярого Зевс. Сучасний високоврожайний сорт ярого ри-
жію з відмітною маркерною ознакою “зміна контуру листка”, створений за 
допомогою методу хімічного мутагенезу. Урожайність насіння – 1,7 т/га, 
вміст олії становить 43 %. Вміст глюкозинолатів у насінні 2,3 мкМоль/г. 
Висота рослин – 71 см, кількість насінин у стручечку – 13 шт., маса 
1000 насінин – 1,1 г. Тривалість періоду вегетації становить 78 діб. Стій-
кий проти вилягання рослин та обсипання насіння, придатний для механі-
зованого вирощування. Дає можливість своєчасної підготовки ґрунту для 
сівби озимих культур. 

Сорт рижію ярого Славутич. Пізньостиглий сорт з вегетаційним 
періодом 75 діб. Відрізняється стабільним урожаєм насіння – 1,4-1,5 т/га. 
Сорт посухостійкий не схильний до вилягання, не уражується хрестоцві-
тими блішками. Вміст олії в насінні варіює в межах 40-41 %. Вихід олії до 
620 кг/га. За жирнокислотним складом олія цього сорту може використо-
вуватися як на технічні, так і на харчові цілі. Вміст ерукової кислоти 1 %, 
що відповідає ДСТУ на рослинні олії при вживанні в їжу (не більше 5 %).  

Стебло округле, гладке висотою 70-75 см. Листочки середні, рівні, 
зеленого кольору. Суцвіття – китиця. Квітки дрібні, жовті, мають чотири 
чашолистики, спрямовані вгору. Плід – багатонасіннєвий стручок довжи-
ною 5-7 мм грушоподібної форми. У стручечку зазвичай міститься 12-14 
насінин. При дозріванні стручок не розтріскується. Насіння червонувато-
коричневого кольору, довгасті з неглибокою борозенкою. Маса 1000 насі-
нин 0,8-1,0 г. Сiвба проводиться у максимально ранній строк рядковим 
способом з нормою висіву 7-8 кг/га. 

1.4      Базова технологія вирощування рижію 
Рижій може рости на самих різних типах ґрунтів: дерново-

підзолистих, сірих лісових, чорноземах, каштанових навіть тих, що не від-
різняються особливою родючістю. Він добре вдається на легких супіщаних 
ґрунтах. Рижій непогано витримує наявність солей хлору. Однак, з огляду 
на дрібнонасінність культури й труднощі проростання насіння на важких, 
схильних до запливання й швидкого ущільнення ґрунтах, під посіви треба 
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відводити ґрунти більш легкого типу. Розміщують посіви рижію на добре 
провітрюваних ділянках, рядки розташовують уздовж напряму пануючих 
вітрів, уникаючи низин. У місцях, відкритих для сильної сонячної радіації, 
наприклад, на крутих південних схилах, рижій вирощувати не рекоменду-
ється. Ріст і розвиток рижію залежать від зовнішнього середовища: тепла, 
вологи, світла і т. ін.  

Кращими попередниками для рижію є пар, озимі та ярі травосуміші, 
зернобобові й рання картопля, озимі та ярі зернові, не засмічені коренепа-
ростковими бур’янами а також просапні культури. Тобто культури, які за-
лишають після себе структурований ґрунт, дозволяють якісно його оброб-
ляти у сухий літній сезон, знищуючи бур’яни щоб до відходу в зиму мак-
симально звільнити від них поле, дають змогу накопичити вологу в глибо-
ких шарах ґрунту. 

Короткий вегетаційний період рижію дає можливість використо-
вувати його як попередник подібно як парозаймаючої культури, що дозво-
ляє накопичити вологу й добре підготувати ґрунт під озимі культури. За 
умов достатнього зволоження або при зрошенні рижій дає можливість за 
один сезон отримувати  два урожаї на одному полі. У цьому випадку пере-
важно першою культурою слід вирощувати ярий рижій, тому що при ран-
ній сівбі він дає вищий урожай, раніше  дозріває і, як було сказано вище, 
практично не уражується хворобами й не заселяється шкідниками. 

За даними досліджень ІОК НААН на півдні України на полях, що за-
смічені однорічними бур’янами, після збирання озимих зернових культур 
високоефективною є система обробітку ґрунту за типом поліпшеного зябу, 
що включає два-три дискових лущення стерні (перше відразу після зби-
рання попередника дисковими знаряддями – лущильниками або важкими 
боронами на глибину 6-8 см. Вдруге поле обробляють через 2 тижні після 
першого лущення (при появі бур'янів) на глибину 10-12 см. 

Третій обробіток по мірі проростання бур'янів проводять за допомо-
гою лапових культиваторів. Наприкінці вересня-початку жовтня поле зо-
рюють на глибину 20-22 см. Розрив у часі між останнім обробітком і оран-
кою повинен забезпечити проростання бур'янів, завдяки чому досягається 
найповніше їх знищення. При недотриманні необхідних інтервалів між об-
робітками  ґрунту їх роль у знищенні бур'янів знецінюється. 

У Степовій зоні обробіток також може бути безполицевим на глиби-
ну 10-14 см, у південному Лісостепу, де вітрова ерозія менш небезпечна, 
застосовується оранка.  

Вирівнювання поверхні поля – обов’язковий елемент у технології 
вирощування рижію. Краще його зробити ще з осені, оскільки весняне ви-
рівнювання висушить ґрунт. На добре структурованих чорноземах України 
має перевагу мінімальна допосівна обробка, яка за сприятливих умов скла-
дається з боронування або із однієї передпосівної культивації, яку прово-
дять на глибину 4-5 см та коткування ґрунту для забезпечення дрібногруд-
куватої структури.  
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 З метою знищення зовнішньої чи внутрішньої інфекції збудників 
хвороб, що передаються через насіння, захисту проростків від ураження 
кореневими гнилями (Pithinum), фузаріозом (Fusarium) на початковому 
етапі розвитку рослин рекомендується провести протруєння насіння.   

Сiвбу ярого рижію проводять одночасно з ранніми колосовими, при 
фізичній стиглості ґрунту, оскільки при більш пізній сівбі насіння потрап-
ляє в пересохлий шар ґрунту і погано й нерівномірно сходить. Оптимальна 
вологість ґрунту в шарі  0-10 см. для проростання насіння повинна стано-
вити не  нижче 80 % НВ. Рижій чутливий до внесення добрив, особливо 
фосфорних. Мінеральні добрива вносять під основний обробіток ґрунту 
нормою N30P60. При сівбі рижію по непарових попередниках слід вносити 
азотно-фосфорні, а по пару фосфорні (20-30 кг/га д. р.) добрива. 

Насіння рижію ярого починає проростати при температурі 1° С, при 
температурі 4° С проростки з’являються на четверту добу. Сходи та рос-
лини у фазі розетки легко витримують весняні заморозки.  

Спосіб сівби рижію – суцільний рядковий з міжряддям 12,5 і 15 см з 
глибиною загортання насіння – 2-3 см. Норма висіву – 6-8 кг/га у залежно-
сті від призначення посівів, умов вегетації, термінів і способів сівби і т. п., 
а то й 10-12 кг/га, тобто 8 млн шт. схожого насіння на 1 га, рівномірно роз-
поділеного по площі. 

На рис.1.4.1 приведено результати досліджень в ІОК НААН по стро-
ках і нормах висіву рижію сорту Степовий 1.  

 

 
 

Рис. 1.4.1 – Врожайність рижію ярого сорту Степовий 1 в залежності 
від строку сівби та норми висіву (2001–2004 рр.) 

 
Відразу ж після сівби для одержання дружних сходів, якщо ґрунт не-

достатньо вологий або пересушений, з легким або середнім механічним 
складом при щільності верхнього шару менше 1,2 г/см3 проводиться після-
посівне прикочування. При виникненні ґрунтової кірки ефективним при-
йомом є досходове боронування легкими зубовими боронами при швидко-
сті руху агрегату 5–6 км/год. Розпушують ґрунт у стислі строки, щоб запо-
бігти його пересиханню і ущільненню. 
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За необхідності, у разі появи сходів ранніх ярих бур'янів, проводять пі-
слясходове боронування в фазу розетки. 

У період вегетації в боротьбі з багаторічними й однолітніми широко-
листими бур’янами застосовують Лонтрел 300 (0,3-0,5 л/га), а в боротьбі зі 
злаковими бур’янами – Фюзилад Форте 150 ЄС (0,5-1,0 л/га) або інші гер-
біциди, зареєстровані для застосування на хрестоцвітих культурах. 

Для підвищення врожайності можна додатково використати стиму-
лятори росту. Дослідження, проведені в Інституті олійних культур із засто-
суванням кількох комбінацій із шістьма препаратами, показали доцільність 
їх використання (табл.1.4.2).  

 
Таблиця 1.4.2 – Урожайність рижію ярого в залежності від застосування 

біопрепаратів (2008-2010 рр.) 

Застосування біостимуляторів та регуляторів росту Урожайність, 
т/га 

Приріст, 
т/га 

Контроль (обробка водою) 1,12 - 

Обробка насіння (Трептолем) + по вегетації (Біолан) 1,31 0,19 

Обробка насіння (Трептолем) + по вегетації (Трептолем) 1,31 0,19 
Обробка насіння (Трептолем) + по вегетації (Біолан) + 
(Трептолем) 1,30 0,18 

Внесення в ґрунт (Дефенс V*) + Обробка насіння (Де-
фенс ІV*) + по вегетації (Дефенс VІ*) 1,38 0,26 

Внесення в ґрунт (Дефенс V)+ по вегетації (Дефенс VІ) 1,17 0,05 

Обробка насіння (Дефенс ІV) + по вегетації (Дефенс VІ) 1,24 0,24 

Обробка насіння (Марс EL) + по вегетації (Дефенс VІ) 1,22 0,30 
 
Можна виділити дві схеми застосування, які дали найбільший при-

ріст врожаю: 1) обробка насіння (Марс EL) + по вегетації (Дефенс VІ) та 2) 
внесення в ґрунт (Дефенс V) + обробка насіння (Дефенс ІV) + по вегетації 
(Дефенс VІ).  

Вкрай цінною властивістю, що відрізняє рижій від багатьох культур 
із сімейства хрестоцвітих, є його висока стійкість проти ураження хворо-
бами та заселення хрестоцвітими блішками і іншими шкідливими комаха-
ми. Навіть під час сходів, найбільш уразливого періоду для інших рослин 
сімейства хрестоцвітих, незначні ушкодження зовсім не відбиваються на 
подальшому розвитку рижію. 

Рижій – рослина довгого дня та скоростигла культура. У більшості 
районів вирощування він дозріває в середньому за 65–85 діб, випереджаю-
чи інші олійні культури. Для завершення повного циклу розвитку рижій 
має потребу в сумі температур 1200–1300 ° С.  

На відміну від інших олійних культур рижій дозріває дружно, легко 
обмолочується, і його зручно збирати прямим комбайнуванням. Збирання 
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проводять звичайними зерновими комбайнами в стислий термін при воло-
гості насіння 12-15 %. 

Рижій, як високоолійна культура, при підвищеній вологості здатний 
до саморозігрівання у вороху. Навіть один день недбалого ставлення до 
зібраного насіння обертається втратою його схожості й ростом кислотного 
числа товарного насіння рижію. 

Відразу після збирання насіння рижію проводять доробку матеріалу. 
При необхідності насіння доводять до кондиційної вологості – 10 % під-
сушуванням на потокових лініях.  

1.5     Рекомендації щодо переробки та використання продуктів із 
рижію 

Насіння рижію містить 32,6-42,6 % напіввисихаючої олії (йодне чис-
ло 132-153) та 28 % білка. До складу насіння рижію входять 20 аміно-
кислот, у тому числі 9 незамінних. Із замінних амінокислот максимальну 
кількість становлять глутамінова – 20,1 % і аспарагінова кислоти – 10,3 %. 
Досить висока частка у складі білків припадає на пролін  (5,9 %), який зна-
чною мірою сприяє стійкості рослини проти стресових ситуацій, зокрема, 
високо- і низькотемпературного стресу. Гліцин і аланін також досягають 
досить високого рівня вмісту – 5,9 і 5,3 % відповідно. 

Рижієва олія видобувається з насіння рижію пресуванням. Вихід олії 
при холодному пресуванні становить 18-20 %, при повторному гарячому 
пресуванні виходить ще 5-7 %. Рижієва олія, що отримується методом хо-
лодного пресування, золотисто-жовтого кольору, олія повторного гарячого 
пресування – зеленувато-коричневого або жовто-коричневого кольору. Не-
рафінована олія має специфічний смак редьки. Після рафінації та дезодо-
рації набуває світло-жовтого кольору.  

Склад рижієвої олії відрізняється не тільки оптимальним співвідно-
шенням насичених і ненасичених жирних кислот, але також підвищеною 
концентрацією поліненасичених кислот ω–3 і ω–6 (особливо лінолевої і 
ліноленової), а також ейкозенової (близько 15 %) жирних кислот. 

Для жирнокислотного складу олії рижію характерний низький вміст 
ерукової кислоти (C22:1) – 2,7-2,8  %, що відповідає вимогам стандарту 
для вживання рослинних олій у їжу (не більше 5 %). У роки з різними гід-
ротермічними показниками вміст цiєї кислоти не змінюється, що свідчить 
про видосортоспецифічність даної ознаки.  

Результати аналізу олії 55 сортозразків, які становили досліджувану 
базу, наведено на рис.1.5.1. Вміст жирних кислот в олії рижію ярого визна-
чався методом газорідинної хроматографії.  

Досліджено можливість використання рижієвої олії для повсякден-
ного споживання в їжу у якості функціонального продукту. Вона містить 
велику кількість незамінних поліненасичених кислот, у т.ч. ліноленової (до 
36,3 %) і лінолевої (до 19,9 %) (рис.1.5.2).  
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Рисунок 1.5.1 – Жирнокислотний склад олії сортозразків рижію ярого, %  
 
 
 

 
 

Рис. 1.5.2 – Жирнокислотний склад олії рижію 
 
Ці речовини не синтезуються в організмі людини, тому були названі 

ессенціальними (незамінними). Роль і активність поліненасичених жирних 
кислот настільки високі, що останнім часом їх стали відносити до вітамінів 
і назвали вітаміном F. 

Очевидною особливістю олії рижію є високий вміст біологічно цін-
них ліноленової і гондоінової кислот, вітаміну Е (90-100 мг/%), β-
каротину, стеролів. УФ-спектроскопією встановлена присутність кароти-
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ноїдів і хлорофілів. З мікроелементів найбільшим вмістом представлений 
магній. 

Як рафінована, так і нерафінована рижієва олія використовується і 
для смаження овочів, м’яса або риби. Ця рослинна олія досить стійка про-
ти нагрівання, не чадить і не втрачає своїх смакових і ароматичних якостей 
при високій температурі. Але краще при кулінарному застосуванні рижієву 
олію не піддавати термічній обробці оскільки при нагріванні руйнуються 
всі корисні речовини, що входять до її складу (поліненасичені кислоти, ві-
таміни та ін.), а використовувати в салатах.  

Рижієва олія має підвищену трансдермальну дифузію, завдяки чому є 
прекрасним транспортним засобом для ефірних олiй та інших рослинних 
компонентів. Її можна вживати в поєднанні з іншими рослинними оліями, з 
малим вмістом ліноленової кислоти, з тими же оливковою, соняшниковою. 
Рижієва олія – відмінна база майже для будь-яких ефірних олій. 

Рижієва олія має широкий спектр лікувальної дії (бактерицидну, 
протизапальну, протипухлинну, ранозагоювальну, протиглистну властиво-
сті), у зв'язку з чим може знаходити досить різноманітне застосування в 
профілактиці і комплексному лікуванні різного роду захворювань. Рижієва 
олія покращує холестериновий обмін, перешкоджає розвитку серцево-
судинних захворювань і атеросклерозу. Олію застосовують при хворобах 
печінки, цукрового діабету (зменшення використання інсуліну), онкологі-
чних захворюваннях.  

Фітостероли, що входять до складу рижієвої олії, мають масу лікува-
льних властивостей, у т. ч. досить ефективні в боротьбі з гормональними 
захворюваннями, простатитом і аденомою передміхурової залози. 

Олія насіння рижію має велике значення в техніці, де її використо-
вують для приготування лаків, фарб, оліфи, мастила, в металургії, гумовій і 
текстильній промисловості, в шкіряному виробництві, в миловарінні.  

Зараз рижій вирощують не тільки для одержання олії – його макуха є 
високобілковим концентрованим кормом. Солома служить відмінною си-
ровиною для виробництва низькосортного паперу, поживним середовищем 
і компонентом для вирощування грибів. 

 

1.6      Економічна ефективність виробництва рижію ярого 

Витрати на вирощування 1 гектара рижію ярого мають таку структу-
ру: насіння – 4 %, мінеральні добрива – 21 %, засоби захисту рослин – 
12 %, нафтопродукти – 32 %, заробітна плата з нарахуваннями на соціальні 
заходи – 11 %, амортизація – 2 %, інші витрати та матеріали – 18 % загаль-
них витрат на вирощування 1 га рижію ярого.  

Виробничі витрати на вирощування рижію у 2025 році, із розрахунку 
на один гектар посівних площ, складуть не менше 7344 грн/га та на загаль-
ну площу – 44,064 млн грн (табл. 1.6.1). 
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Таблиця 1.6.1 – Ефективність вирощування  рижію ярого по програмі до 

2025 року 
 

№ 
з/п Показник 2015 р. 

факт 
Прогноз 

2020 р. 2025 р. 
1. Площа, тис. га 0,05 1,0 6,0 
2. Урожайність,  т/га 0,5 1,0 1,6 
3. Валовий збір,  тис. т 0,025 1,0 9,6 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн. 4700 5875 7344 
                              всього, млн грн. 0,235 5,875 44,064 

5. Умовна виручка від реалізації, з 1 т, грн 10400 15600 16640 
                          всього, млн грн. 0,260 15,600 99,840 

6. Умовний прибуток, на 1 га, грн. 500 9725 9296 
                           всього, млн грн. 0,025 9,725 55,776 

 
Загальна умовна виручка від реалізації рижію складе 99,840 млн грн, 

загальний умовний прибуток 55,776 млн грн. 
Зі збільшенням площі посівів рижію ярого в  Україні з 0,05 тис. до 

прогнозованого рівня 6,0 тис. га у 2025 році зростає потреба у кондиційно-
му насінні до 36 т, в мінеральних добривах до 2310 т та у гербіцидах від 56 
літрів до 6720 літрів (табл.1.6.2).  

 
Таблиця 1.6.2 – Прогнозовані площі і потреба в насінні, мінеральних добри-

вах та гербіцидах при  вирощуванні рижію ярого в Україні до 2025 року 

Показники  
Роки  

2015 2020 2025 
Площа, тис. га 0,05 1,0 6,0 
Врожайність, т/га 0,5 1,0 1,6 
Валовий збір, тис. т 0,025 1,0 9,6 
Потреба в насінні, т   0,3 6,0 36,0 
Потреба в мін. добривах (на 1 га – 85 кг/га аміач-
ної селітри + 300 кг/га суперфосфату простого),  т 19,25 385,0 2310,0 

Потреба гербіцидах (на 1 га Фюзилад Форте – 
1,0 л/га; Лонтрел грант – 0,12 кг/га),  л, кг  56,0 1120,0 6720,0 
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2 Перспективи виробництва сафлору 

2.1      Загальна характеристика культури 

Сафлор (Carhamustinctorius L.) відноситься до сімейства айстрових. 
Корінь сафлору стрижневий, сильно розгалужений, проникає на глибину 
до 2 м, cтебло прямостояче, розгалужене, голе, висотою до 100 см. Листо-
чки сидячі, ланцетні, ланцетоовальні, або еліптичні, по краях з невеликими 
зубчиками, що закінчуються частіше колючками. До верхівки стебла лист-
ки зменшуються в розмірі. Суцвіття – кошик діаметром 1,5-3,5 см. На од-
ній рослині буває від 5-6 до 30-50 кошиків. Квітки трубчасті з п’яти-
роздільним віночком жовтого або оранжевого забарвлення. Плід – сім'ян-
ка, що нагадує сім'янку соняшника. Оболонка її тверда, важко розколюєть-
ся, становить 40-50 % маси насіння. Насіння при дозріванні не обсипаєть-
ся. Маса 1000 насінин – 20-50 г. 

Батьківщина сафлору – Ефіопія й Афганістан. На території Єгипту, 
Індії й Китаю вирощувався до нашої ери, здавна – в Середній 
Азії, Саудівській Аравії, Сирії, Палестині, Північній Африці, в Закавказзі і 
Туркменії, на території Європи. В Росії – з 18 століття.  

Тепер сафлор зустрічається як олійна рослина в найпосушливіших 
районах Середньої Азії. Його вирощують на невеликих плантаціях в Індії, 
Туреччині, Ірані, Китаї, європейських країнах, США тощо.  

В Україні сафлор з’явився у другій половині XVIII століття. У дово-
єнні роки на невеликих площах його вирощували переважно в південних 
посушливих районах. Середня урожайність насіння становить 10-12 ц/га, 
за сприятливих умов – до 20 ц/га і більше. Сафлор – теплолюбна і дуже 
посухостійка рослина короткого дня, добре пристосована до сухого конти-
нентального клімату. До тепла сафлор особливо вимогливий у фази цвітін-
ня і дозрівання. Разом з тим сходи його витримують зниження температур 
до – 5-6 °С. В умовах вологої і похмурої погоди квітки погано заплідню-
ються, а кошики загнивають. 

Сафлор красильний (Cartamustinctorius L.) належить до тієї ж роди-
ни, що і соняшник. Позиціонується як альтернативна культура соняшнику 
при вирощуванні у богарних умовах південного Степу України, а також на 
бідних і малопридатних (засолених та еродованих) ґрунтах. Біологічні осо-
бливості культури та її адаптивний потенціал відповідають посушливим 
умовам південного Степу України. За екстремальне посушливих умов, при 
значному вимерзанні озимих капустяних культур, саме сафлор може за-
безпечити стабілізацію виробництва олієнасіння і гарантувати прибутко-
вість рослинництва. 

2.2      Сучасний стан та перспективи виробництва сафлору 

На сьогодні врожай сафлору у світі складає близько 600 тис. тонн. 
Його вирощують у 60 країнах. Головні виробники Індія, США, Мексика. 
Зараз половина світового виробництва сафлору припадає на Індію, але 
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експортується з цього лише мала частина. Також його вирощують США, 
Канада, Австралія, Аргентина, Мексика, Китай. Велика частина врожаю 
Австралії, Аргентини і Мексики експортується в Японію і Європу. Що 
стосується Китаю, то там сафлор вирощують не стільки як олійну рослину, 
скільки заради квітів, тому отриманий урожай майже ніде не враховується. 
Вирощується він практично по всій країні, хоча більше двох третіх дово-
диться на автономний округ Сіньцзян. Завдяки все більш широкому вико-
ристанню насіння сафлору в якості сировини для отримання олії збільшу-
ється площа вирощування цієї культури. 

Основні держави-експортери: Росія (44 % світового експорту), Ка-
захстан (15,7 %), Індія (14,4 %), Нідерланди (10,1 %), Туреччина (3,84 %). 

З 2011 року в Росії ведеться статистика з сафлору, на 2016 рік вони 
вирощували сафлор на площі 462 тис. га, де було вироблено 254 тис. тонн, 
що на 100 тис. тонн більше ніж у минулому році. В 2016 році сафлор ви-
йшов на друге місце за ростом виробництва серед олійних культур. 

Основні держави-імпортери: Туреччина (30 %), Китай (20 %), Швей-
царія, Бельгія.  

Особливий інтерес сафлор представляє для України з її різкоконти-
нентальним кліматом і жарким посушливим літом. Це рослина невибагли-
ва, витримує різкі коливання температури і добре переносить як ранкові 
заморозки навесні, так і літню спеку. Невимогливий сафлор і до ґрунтів. 
Рослина стійка проти бур'янів, не гине навіть в умовах сильної засміченос-
ті. В Україні площа посівів досі не значна – близько 5 тис. га. у Херсонсь-
кiй області. У НВФ “Дріада” ведеться насінництво сорту Лагідний та в ІОК 
НААН – сорту Живчик.  

Розширення обсягів виробництва сафлору – дуже приваблива річ. 
По-перше, пропонується використання в першу чергу площ, які у півден-
ній частині України на теперішній час не забезпечують економічно вигідне 
та стабільне вирощування соняшнику. Це приморська частина Херсонсь-
кої, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей, місця, де є засолені та 
осолонцьовані ґрунти, посушливі умови та ін. На теперішній час площі со-
лонцюватих ґрунтів вже складають близько 4 млн га, з яких 2,7 млн га – 
рілля. Близько половини з них придатні для вирощування сафлору, оскіль-
ки знаходяться у південних областях. Площі засолених ґрунтів в Україні 
щорічно збільшуються. Це в першу чергу землі на зрошенню та на березі 
водойм, для їх рекультивування і подовження використання підходить са-
ме культура сафлору. Тому вирощування сафлору на площі до 1 млн га не 
буде мати негативного впливу на обсяги виробництва інших культур. На-
віть якщо розраховувати на сівозміну та інші обставини, на Україні площі 
сафлору повинні становити не менше 100 тис. га. Це забезпечить додатко-
во 100 тис. т олійної сировини.  
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2.3      Селекція та сортові ресурси сафлору 

Селекція сафлору має вже більш ніж 50-річну історію. Одним з най-
перших є сорт Gila, виведений в 1958 році DaveRubis, який довгий час за-
лишався одним із найпопулярніших у багатьох країнах. Іншим сортом, 
який заслуговує на увагу, є Saffire. Цей ранньостиглий сорт, виведений 
Mündel в 1985 році, був першим сортом сафлору, який стали вирощувати в 
Канаді. Він також має стійкість проти склеротинії.  

Сьогодні існує багато сортів, відмінних за тими чи іншими характе-
ристиками. Сорти Centennial і Morlin відрізняються високим вмістом ліно-
левоїкислоти, OleicLeed – олеїнової, в CR-34 и CR-81 в CR-34 і CR-81 збі-
льшений вміст вітаміну Е, при цьому рослини CR-81 є неколючими. Селе-
кція за ознакою «неколючості» успішно ведеться в Індії, Китаї. В Російсь-
кій Федерації зареєстровані сорти Заволжський 1, Камишинський 73, Спа-
ртак. Окремо слід вказати на необхідність стійкості сорту проти шкідників 
і хвороб, яку намагаються використати та стабілізувати в процесі селекції.  

В Україні селекційні і генетичні дослідження ведуться лише в ІОК 
НААН. Можна визначити наступні напрямки селекційної та наукової ро-
боти:  

1. Вивчення  особливостей успадкування господарсько-цінних ознак. 
2. Розробка методів оцінки селекційного матеріалу сафлору за озна-

ками жаро- та посухостійкості.  
3. Підвищення збору олії з одиниці площі. 
4. Створення сортів сафлору: з підвищеним вмістом олії у насінні до 

40-45 %; із зниженням лушпинності до 30-20 %;з високою продуктивністю 
насіння.  

5. Підвищення врожайності шляхом добору кращих, більш адаптова-
них до умов вирощування селекційних зразків, створених на основі більш 
широкого генетичного різноманіття. 

ІОК НААН було виведено сорти Сонячний, Живчик, Лагідний та 
Добриня.  

Сорт Сонячний.  Рік реєстрації – 2001. Рекомендований для зони 
Степу. Продуктивність середня.  Стійкість проти посухи  – 6, полягання – 
7, обсипання – 7, хвороб – 5 балів. Формує кошик діаметром 2,5-3,0 см. На 
одній рослині утворюється 10-25 кошиків. Листя покрите гострими дріб-
ними колючками. Квітки жовто-помаранчевого, світло-жовтого за-
барвлення, до моменту закінчення цвітіння червоніють. Маса 1000 насінин 
становить 44-45 г. Олійність насіння сягає до 33%. Вегетаційний період 
сорту Сонячний триває 120-125 діб. Урожайність на полях у Херсонській і 
Запорізькій областях зафіксована 1,6-1,8 т/га.  
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Рис. 2.3.1 – Сорт сафлору Живчик 

Рис. 2.3.2 – Сорт сафлору Добриня 

Сорт Живчик. Рік реєстрації 
– 2009. Рекомендований для виро-
щування у зоні Степу. Стійкість 
проти посухи висока, проти поля-
гання 8 балів, обсипання 7 балів, 
проти хвороб 5 балів. Висота рос-
лин до 92 см, маса 1000 насінин ся-
гає 40-45 г, а олійність 30 %. Квітки 
жовто-помаранчеві, характеризу-
ються зміною кольору при цвітінні 
від жовтого до оранжево-червоного. 
Рослина має закруглене верхнє лис-
тя без зубчиків по краю листової 
пластинки. Колючки, як правило, відсутні. Вегетаційний період сорту 120-
124 доби. Сорт характеризується сильною посухостійкістю. Може вирощу-
ватися на засолених ґрунтах, без зниження урожайності, яка становить 
1,6 т/га. 

Сорт Лагідний. Рік реєстрації – 2011. Створений Інститутом олійних 
культур НААН спільно з НВФ «Дріада». Зона вирощування – Степ i Лісо-
степ. Стійкість проти посухи дуже висока, до обсипання, вилягання – ви-
сока, стійкість проти основних хвороб – 8 балів, проти  шкідників – 6 ба-
лів. Висота рослин до 99 см, маса 1000 насінин 44 г, а олійність –31,5%. 
Квітки оранжево-червоні, характеризуються зміною кольору при цвітінні 
від оранжевого до червоного. Рослина має закруглене верхнє листя без зу-
бчиків по краю листової пластинки. Колючки відсутні. Тривалість вегета-
ційного періоду 105-110 діб, середня тривалість цвітіння 14 діб. Сорт хара-
ктеризується сильною посухостійкістю. За даними сортовипробувань уро-
жайність насіння 2,1 т/га.  

Сорт Добриня. Рік реєстрації –2015. Рекомендований для зони Сте-
пу. Стійкість проти посухи  
– 6, полягання – 7, обсипан-
ня – 7, хвороб  – 5 балів. 
Формує кошик діаметром 
2,5–3,0 см. На одній рослині 
утворюється 10–25 кошиків. 
Листя покрите гострими 
дрібними колючками не 
менше 5 на кожному лист-
ку. Квітки жовто-помаран-
чевого, помаранчево-
червоного забарвлення, до 
моменту закінчення цвітін-
ня повністю червоніють. 
Маса 1000 насінин стано-
вить 45–46 г. Олійність насіння сягає до 34 %. Вегетаційний період сорту 
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триває 115-120 діб. На сортовипробуванні зафіксовано врожайність 2,0–
2,2 т/га.  
 

2.4      Базова технологія вирощування сафлору 

У підвищенні врожайності та покращенні якості продукції сафлору 
первинне значення належить агротехнічним вимогам щодо вирощування, 
які базуються на біологічних та фізіологічних особливостях культури.  

Головними вимогами культури до попередника є: забезпечення запа-
сів вологи в глибоких шарах ґрунту, підтримка поля у чистому стані від 
бур'янів, особливо багаторічних, без осередків шкідників та хвороб та мо-
жливість проведення якісного основного обробітку. Незалежно від інших 
умов кращими попередниками для сафлору красильного є озимі і ярі коло-
сові культури, що розміщені по кращим попередникам, а також просапні 
культури. Допустиме розміщення сафлору після кукурудзи, ріпаку та льо-
ну. Недопустимим є вирощування сафлору після соняшника, цукрових та 
кормових буряків, сорго, які сильно висушують ґрунт. Термін повернення 
на попереднє місце сафлору – 4–5 років. 

Сафлор добрий попередник для ярих колосових культур, а за сприят-
ливих умов осені є допустимим попередником для озимого ячменю, в ок-
ремих випадках і для озимої пшениці. 

Враховуючи біологічні особливості поширення кореневої системи 
сафлору, кращим є глибокий обробіток ґрунту. 

Перевагу слід надавати мінімальній ресурсоощадній системі обробі-
тку ґрунту з широким застосуванням високопродуктивних комбінованих, 
чизельних і дискових знарядь, яка має забезпечувати оптимальні водно-
повітряний, тепловий і поживний режими, максимальне знищення бур'янів 
та надійний протиерозійний захист при значному скороченні витрат мате-
ріальних ресурсів. Більше відповідає вимогам культури та зональним умо-
вам поліпшений зяблевий обробіток ґрунту. 

Разом з тим, основний обробіток ґрунту має свої особливості відпо-
відно до часу збирання попередника, запасів вологи та наявності бур'янів. 
При розміщенні сафлору після зернових культур проводять лущення стер-
ні. На полях, засмічених однорічними бур'янами вистачає одного обробіт-
ку дисковими лущильниками на глибину 6–8 см. У випадку сильного забу-
р'янення через 2–3 тижні після відростання бур'янів проводять повторне 
лущення на глибину 10–12 см дисковими знаряддями. За наявності багато-
річних бур'янів та сприятливих умовах  для  росту  рослин друге лущення 
можна замінити застосуванням гербіцидів суцільної дії на основі гліфоса-
тів після масової появи розеток бур'янів. Наступний обробіток ґрунту про-
водять лише через три тижні, протягом яких проявляється дія гербіциду. 

Якщо попередником є кукурудза або інша пізно зібрана культура, 
поле дискують важкими боронами на 10–12 см після чого проводять оран-
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ку на глибину 22–25 см, що за даними досліджень забезпечило отримання 
врожайності в межах 1,45–1,62 т/га. За наявності осоту глибину оранки 
збільшують до 25–27 см. 

Оптимальні строки зяблевого обробітку відповідно  до надходження 
опадів коливаються в межах другої половини жовтня – першої або другої 
декади листопада. 

Посіви сафлору споживають 75% доступної ґрунтової вологи із мет-
рового шару ґрунту та 25% із більш глибоких горизонтів. Для оптимізації 
водного режиму та попередження дефляції під сафлор доцільно проводити 
глибокий безполицевий обробіток ґрунту знаряддями чизельного типу 
(ПЧ 4-5, АЧП-2,5, ПР-2,5 та інші), що за даними досліджень забезпечило 
отримання врожайності в межах 1,44–1,59 т/га.  

Враховуючи ранні терміни сівби культури у випадку полицевого об-
робітку доцільно восени провести культивацію на глибину 8-10 см з метою 
вирівняння поля. 

Передпосівний обробіток ґрунту розпочинається при фізичному його 
достиганні. Рано навесні, як тільки ґрунт почне підсихати, з метою закрит-
тя вологи слід провести боронування зябу.  

Передпосівну культивацію виконують на глибину загортання насіння 
4-6 см в поперек до напряму наступного посіву. На забур’янених полях 
ефективне внесення ґрунтового гербіциду Харнес (2,0 л/га), Гезагард 500 
(3 л/га), Стомп (4 л/га), Гоал 2Е (1 л/га), Дуал Голд 960 ЕС (1,5 л/га) або 
бакової суміші Гезагард + Харнесом (1,5+1 л/га) під передпосівну культи-
вацію. 

В системі безполицевого основного обробітку слід використовувати 
голчасті борони (БИГ-3, БМШ-15 та ін.). Для залишкового доведення ґрун-
ту до посівного стану найкраще використати комбіновані ґрунтообробні 
агрегати. Відразу після сівби для поліпшення контакту насіння з ґрунтом і 
прискорення появи сходів поле обов'язково коткують кільчасто-зубовими 
або кільчасто-шпоровими котками. Коткування проводять одночасно із 
сівбою або відразу за нею. 

Рівень споживання елементів живлення сафлору залежить від бага-
тьох факторів, що пов’язані з природно-кліматичними умовами півдня Ук-
раїни та генетичними особливостями сортів. На формування 1 т насіння і 
відповідної кількості вегетативної маси сафлор використовує 30-35 кг азо-
ту, 20-25 кг фосфору, 35-45 кг калію. Більша кількість азоту і фосфору ви-
користовується у фазі початку стеблування, калію в цей період використо-
вується рослиною найменше. Від стеблування до цвітіння, кількість вико-
ристовуваного азоту майже не змінюється, потреба в фосфорі знижується, 
а калію зростає. Важливою біологічною особливістю сафлору є здатність 
кореневої системи добре засвоювати із важкорозчинних сполук ґрунту 
мікро та макроелементи. Тому, не зважаючи на бідні  або засолені ґрунти, 
сафлор забезпечує себе достатньою кількістю азоту, фосфору та калію для  
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формування біологічної маси. Як правило, в південно-степовій зоні Украї-
ни, навіть на малопродуктивних ґрунтах, посіви сафлору знаходяться в хо-
рошому стані та не потребують внесення калійних добрив як простих, так і 
складних мінеральних форм. 

ІОК НААН на основі даних польових дослідів розроблені орієнтовні 
норми внесення добрив сафлору для південно-степової зони України, які 
складають – N30-45Р40-60. Також в Інституті було проведено досліди з поєд-
нанням факторів основного обробітку ґрунту та мінерального живлення. 
Результати представлені у таблиці 2.4.1.  Ефективність добрив суттєво зро-
стає при збільшенні запасів вологи в ґрунті, тому необхідно застосування 
добрив поєднувати з заходами покращення вологозабезпечення.  

 

Таблиця 2.4.1 – Вплив способу основного обробітку ґрунту та застосуван-
ня мінеральних добрив на урожайність сафлору сорту Живчик, т/га  

(2012-2014 рр.) 
 

Застосування 
добрив 

Спосіб основного обробітку ґрунту 
Полицевий 

середній 
(ПЛН-3-35, 22-25 см) 

Безполицевий 
мілкий 

(КПЕ-3.8, 12-14 см) 

Безполицевий 
глибокий 

(ЧГ-40-02, 30-35 см) 
Без добрив (кон-

троль) 1,45 1,36 1,44 

N40 1,54 1,43 1,52 
N10P50 1,50 1,42 1,51 
N50P25 1,60 1,46 1,59 
N60P50 1,62 1,50 1,59 

Сприятливі умови для формування урожаю сафлору складуються 
лише при ранніх строках сівби (температура ґрунту на глибині загортання 
насіння досягає 3-4 °С) при настанні фізичної стиглості в посівному шарі 
ґрунту, що забезпечує отримання урожайності до 1,50 т/га. Затримання із 
сівбою на 10 та 20 днів призводить до зниження урожайності культури на 
0,10 т/га і 0,25 т/га відповідно.  

За даними Інституту олійних культур, посів у ранні строки  забезпе-
чував найбільшу врожайність, в залежності від умов року, від 1,2 до 
2,0 т/га і вище (рис. 2.4.1). 

Сафлор можна висівати як звичайним рядковим способом, так і ши-
рокорядно із міжряддям від 45 до 70 см. Перевагу широкорядному способу 
сівби надають при високій засміченості ґрунту насінням бур'янів та немо-
жливості застосування ґрунтових гербіцидів. Враховуючи невелику норму 
висіву 10-15 кг/га перевагу слід надавати агрегатам із високою розподіль-
ною здатністю. Кращі результати рівномірності загортання насіння у ґрунт 
забезпечують сівалки із дисковими сошниками. 
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Глибина загортання насіння повинна складати 4-6 см, а при переси-
ханні верхнього шару ґрунту – до 6-8 см. 
 

 
 

Рис.2.4.1 – Урожайність сафлору сорту Живчик в залежності від строку 
сівби та густоти стояння рослин (2011-2013 рр.) 

 

Густота стояння рослин при ширині міжрядь 45 см – 260-280 тис./га, 
при ширині міжрядь 70 см – 200-230 тис./га, при ширині міжрядь 15 см – 
280-300 тис./га. За несприятливих умов посіву норма висіву збільшується 
на 10-15 %. 

Догляд за посівами сафлору полягає у післяпосівному коткуванні (у 
разі недостатньої зволоженості посівного шару ґрунту), боронуванні до 
появи сходів та у фазі 4-6 справжніх листочків поперек рядків (приріст 
урожайності 0,06-0,18 т/га) і проведенні на широкорядних посівах 2–3 мі-
жрядних обробітків до фази галуження. Першу культивацію проводять у 
фазу 4-6 справжніх листків на глибину 6–8 см, а наступні – на 8–10 см. Для 
знищення кірки застосовують ротаційну мотику. Необхідності боронуван-
ня посівів, де застосовували ґрунтові гербіциди, немає. 

Серед найбільш небезпечних хвороб є альтернаріоз та сіра гниль, які 
пошкоджують суцвіття сафлору за умов підвищеної вологості під час цві-
тіння та дозрівання. При цьому відбувається усихання окремих кошиків, 
формування щуплого насіння і, як наслідок, зниження урожайності куль-
тури. 

Збирають сафлор прямим комбайнуванням, при вологості насіння 10-
12 %. Сафлор стійкий до осипання, проте, при значному зволіканні з поча-
тком збирання і перестою посівів може спостерігатися втрата насіння за 
лопатями мотовила жатки. 

До збирання приступають коли пожовтіють усі рослини і кошики, а 
насіння затвердіє. Для збирання використовують налагоджені зернові ком-
байни будь-яких типів. Збільшення висоти зрізу, але не вище ніж 10 см від 
місця відгалуження нижнього продуктивного пагону,забезпечує стабіль-
ний процес обмолоту без намотування стебел на молотильний барабан.  
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Збирання врожаю сафлору здійснюють у стислі терміни, оскільки вна-
слідок тривалих атмосферних опадів може втрачатися схожість насіння. 
Зібраний насіннєвий матеріал має без затримки пройти первинне очищен-
ня на ворохоочисних машинах, щоб не втратити схожості насіння та якості 
олії.  

2.5      Прогноз та економічна ефективність 

Зі збільшенням прогнозованої площі посівів сафлору в Україні з 
1,2 тис. га до рівня 5,5 тис. га у 2025 році зростає потреба як у кондиційному 
насінні до 66 т, так і в мінеральних добривах до 1485 т (табл. 2.5.1).  

 

Таблиця 2.5.1 – Прогнозовані площі і потреба в насінні, мінеральних добри-
вах та гербіцидах при  вирощуванні сафлору в Україні до 2025 р. 

Показники  
Роки  

2015 2020 2025 
Площа, тис. га 1,2 2,5 5,5 
Врожайність, т/га 1,1 1,3 1,5 
Валовий збір, тис. т 1,32 3,25 8,25 
Потреба в насінні, т   14,4 30,0 66,0 
Потреба в мін. добривах (на 1 га – 145 кг 
аміачної селітри + 125 кг суперфосфату 
простого), тис. т. 

0,324 0,675 1,485 

 

Виробничі витрати на вирощування сафлору у 2025 році, із розра-
хунку на один гектар посівних площ, складуть не менше 8125 грн та на за-
гальну площу – 44,69 млн грн. Загальна умовна виручка від реалізації саф-
лору складе 66,0 млн грн, загальний умовний прибуток 21,31 млн грн. 
(табл. 2.5.2.). 

 

Таблиця 2.5.2 – Ефективність програми виробництва сафлору до 2025 р. 

№ 
з/п Показник 2015 р. 

факт 
Прогноз 

2020 р. 2025 р. 
1. Площа, тис. га 1,2 2,5 5,5 
2. Урожайність, т/га 1,1 1,3 1,5 
3. Валовий збір, тис. т 1,32 3,25 8,25 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн. 5200 6500 8125 
                               всього, млн грн. 6,24 16,25 44,69 

5. Умовна виручка від реалізації з 1 га, грн. 8800 10400 12000 
  Всього, млн грн. 10,56 26,00 66,00 

6. Умовний прибуток з 1 га, грн. 3600 3900 3875 
                           всього, млн грн. 4,32 9,75 21,31 
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2.6     Рекомендації щодо переробки сафлору та використання 
продуктів 

Сафлор вирощують переважно як олійну культуру. Його насіння міс-
тить 25-37 % (у ядрі 46-60 %) напіввисихаючої олії (йодне число – 115-155) 
і до 12 % білка. 

Сафлорова олія має високу харчову цінність. За смаковими якостями 
вона нагадує соняшникову і позбавлена специфічного запаху. Сафлорова 
олія широко вживана в кулінарії по всьому Сходу. 

У таблиці 2.6.1 наведені порівняльні показники соняшникової та сафло-
рової олій. Сафлорова олія застосовується також і для технічних цілей. 

Отримана з насіння сафлору олія містить високу кількість лінолевої ки-
слоти і вітаміну E. Ця олія стає новим фаворитом, виробники на Заході 
вважають, що вона є високоякісним тоніком для поліпшення та оновлення 
людського організму і високо цінують її. Харчова цінність сафлорової олії 
визначається вмістом в ній ненасичених жирних кислот, необхідних на-
шому організму для побудови клітин. Ненасичені жирні кислоти легко за-
своюються організмом і не відкладаються на стінках судин, звужуючи їх. 
У цьому перевага рослинних олій над тваринними. Завдяки тому, що саф-
лорова олія дуже багата ненасиченими жирними кислотами, вона просочує 
шкіру швидше й усмоктується практично миттєво, має зм'якшуючу та зво-
ложуючу дію, забезпечує бар'єрну (захисну) функцію шкіри. Ці властивос-
ті сприяли широкому застосуванню у різних кремах і мазях для шкіри. 

Олія, одержана з цілого насіння, має гіркуватий присмак, її використо-
вують для виробництва оліфи, білої фарби, емалей, мила, лінолеуму. 

 
Таблиця 2.6.1 – Сафлор та соняшник: порівняльна характеристика насіння 

 

Характеристика Показники Сафлор Соняшник 

Хімічний склад насіння 

Вміст олії в % 25,0-32,0 29,0-56,9 

Протеїн 11,3 16,2 

Зола 3,2 3,3 

Клiтковина 33,9 25,6 

Показники олії 

Число омилення 194,0-203,0 183,3-196,0 

Йодне число 115,1-155,2 119,0-144,0 

Кислотне число 0,78-5,76 0,1-2,4 

Якісний склад олії:  
кислот в % 

Олеїнова 5,9-25,8 28,0-30,5 

Лiнолева 68,2-90,5 46,3-65,0 

Пальмітинова 3,4-7,6 5,0-9,1 

Стеаринова 0,2-0,5 1,5-4,8 
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Макуха є цінним кормом для тварин. Насіння цієї рослини залюбки пої-
дає домашня птиця. У 100 кг міститься 55 кормових одиниць. 

Насіння сафлору містить в своєму складі інулін, тим самим сприяє нор-
малізації рівня глюкози в крові. Канадська біотехнічна компанія 
«SemBioSysGenetics» повідомляла про готовність почати виробництво 
людського інсуліну з рослин сафлору. 

Пелюстки сафлору мають два різних барвних пігменти – жовтий і чер-
воний. Жовтий пігмент вважається менш цінним і видаляється шляхом 
промивання пелюсткової маси водою. Червона речовина сафлору –
картамін – важко розчинний у воді, але легко розчиняється у спирті й лу-
гах і є найбільш цінним природним червоним барвником. Нині картамін 
застосовують у килимовому виробництві і для фарбування тканин, а також 
у кулінарії як замінник шафрану.  

 Китайська традиційна медицина знала про сафлор ще в 1061 році, ви-
користовуючи його при хворобі серця й коронарних судин, а також як 
стимулюючий, антисептичний, проносний, блювотний засiб.  

Сафлор розширює судини, поліпшує кровообіг, усуває жовто-коричневі 
плями на шкірі обличчя й шиї, захищає шкіру від передчасного старіння, 
має ензиморегулюючий ефект, має антибактеріальну й протизапальну дію 
на шкіру, стимулює виділення шлункового соку, ферментів підшлункової 
залози, характеризується жовчогінною, протисклеротичною дією, виводить 
пісок із жовчного міхура, знімає спазм кишечнику й метеоризм. Він нор-
малізує рівень глюкози в крові, гормональний баланс при мастопатії, за-
безпечує болезаспокійливу дію, є відхаркувальним і потогінним засобом. 

 

 
 

Рис. 2.6.1 – Застосування сафлору красильного 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fdarina.kiev.ua%2Fmake_up%2Fvostochnye_retsepty__3963.html&text=%F1%E0%F4%EB%EE%F0#YANDEX_3
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Рис. 3.1.1 – Гілка  кунжуту 

3 Перспективи виробництва кунжуту 

3.1      Загальна характеристика культури 

Кунжут індійський (сезам) (Sesamumindicum L.) – однорічна трав'я-
ниста рослина, належить до родини кунжутових (РеdaliaccaeLunde) і до 
роду SesamumL. 

Гіпотези про центр походження кунжуту суперечливі. Одні дослід-
ники вважають батьківщиною цієї культури Південну Африку, інші – Пів-
денну Азію, а саме Індію, де спостерігається велике розмаїття форм кун-
жуту. В Африці хоча і немає такого розмаїття біотипів кунжуту, сконцент-
рована переважна більшість видів роду сезамових: із 35 видів цього роду 
28 зростають в Африці. Єдиний культурний вид сезамових – кунжут індій-

ський, зустрічається в дикому вигляді 
лише в Африці. Тому найімовірнішим 
центром походження кунжуту слід вважа-
ти Південну Африку.  

Насіння кунжуту – одна із найдав-
ніших приправ, відомих людству. Поруч з 
багатьма маловідомими пересічній люди-
ні травами і спеціями кунжут згадується в 
папірусі Еберса, сувої в 20 метрів довжи-
ною – найдавнішому писемному свідоцтві 
про корисні рослини. Про цілющі власти-
вості кунжутного насіння писав і Авіцен-
на в своїх працях з медицини. Давні вави-
лоняни використовували кунжут в кулі-
нарії: готували з нього пироги, вино і 
бренді, а також вживали в їжу сезамову 

олію. Єгиптяни окрім харчового застосування використовували насіння та 
олію кунжуту вже в 1500 році до н.е. як лікарські препарати. Кунжутна 
олія часто згадується «Аюрведою» (вченням про традиційні методи старо-
індійської медицини) як «зігріваюча», «гаряча і гостра», «пригнічуюча 
слиз і вітер», «зміцнююча тіло», «що виводить отрути», «живить серце» й 
«заспокоює розум». 

Кунжутна олія має високу харчову цінність (899 ккал/100 г), чудові 
смакові якості. За якістю наближається до оливкової, достатньо стійка про-
ти окиснення при зберіганні і кулінарній обробці. Олія кунжуту (сезамова) 
містить 40–48 % лінолевої кислоти, 33–49 % олеїнової жирної кислоти, кот-
рі є незамінними речовинами для тварин і людини. Вона має тривалий тер-
мін зберігання – 2 роки в герметично закритій скляній тарі, після розкриття 
упаковки в щільно закритій тарі зберігається в холодильнику не більше 6 
місяців (для порівняння – олія льону зберігається не більше 3 місяців).  
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Рис. 3.2.1 – Насіння кунжуту 

Ціна кунжутної олії на світовому ринку становить 3,9–4,5 $, за інши-
ми даними – 4–6 $ за 1л, а 100 г білого очищеного сезамового насіння кош-
тує на світовому ринку 1–2 $. 

Площі під кунжутом в світі постійно збільшуються, як і урожайність 
насіння та обсяги його виробництва. Найбільшими постачальниками кун-
жутного насіння є Азія та Африка.  

Перспективною зоною для вирощування кунжуту в Україні є Одесь-
ка, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області. 

В Україні культура кунжуту індійського недостатньо поширена з рі-
зних причин. Він вирощується в невеликих кількостях у фермерських гос-
подарствах, на присадибних ділянках як з поливом, так і без. В ІОК НААН  
кунжут індійський успішно вирощується без поливу.  

3.2      Селекція та сортові ресурси кунжуту 

Селекцією та вивченням кунжуту займаються в основному у півден-
них регіонах світу. Це Індія, Японія, Китай, Ізраїль, Турція та країни півні-
чної  та західної Африки.  

Одним із основних напрямків селекційної роботи з кунжутом, що 
зумовлений переробним і кондитерським виробництвом, є поліпшення 
якості насіння: а саме – підвищення олійності (вміст жиру в насінні 58-
62 %), усунення гіркого присмаку, укрупнення і поліпшення кольору на-
сіння. У світі поширені напрямки селекції щодо створення сортів кунжуту 
відповідного кольору – у більшості випадків білого. 

Кунжутне насіння в незнежи-
реному і знежиреному вигля-
ді, як правило, має неприєм-
ний гіркуватий присмак. У 
кондитерській промисловості 
це є негативною властивістю 
сировини, оскільки насіння 
використовується для вигото-
влення цукерок, тахінної хал-
ви. Тому перед селекціонера-
ми стоїть завдання зі ство-
рення сортів без неприємного 
гіркого присмаку насіння. 

Отримання і введення в виробництво сортів з великим насінням 
сприяє підвищенню врожайності, зниженню втрат при обмолоті, поліп-
шенню товарної якості. 

Насіння кунжуту має різноманітне забарвлення – біле, кремове, жов-
те, сіре, буре, сизе, чорне. Поліпшення кольору направлено на отримання 
сортів із світлим, бажано білим насінням. Колір насіння залежить від на-
сіннєвої оболонки. При використанні насіння разом з насіннєвою оболон-
кою колір насіння має чисто місцеве, споживче значення.  
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У світі створюють сорти різних груп стиглості, але з огляду на кліма-
тичні умови селекційна робота в умовах півдня України спрямована на 
скорочення вегетаційного періоду, на створення скоро- і ранньостиглих 
сортів з тривалістю періоду вегетації 80-110 діб. 

Важливою задачею є створення сортів з високим рівнем врожайнос-
ті. Сорти в різних кліматичних умовах показують різну потенційну вро-
жайність від 1 до 8 т/га. Для України добрими є показники у 1,2-1,5 т/га і 
вище. В цьому напрямку селекційна робота проводиться на підвищення 
продуктивності рослин за такими кількісними ознаками: довжина коробо-
чки, кількість коробочок на рослині, кількість коробочок в пазухах листків, 
кількість бічних стебел з продуктивними коробочками, кількість і маса на-
сіння в коробочці, вага насіння з однієї рослини, маса 1000 насінин, олій-
ність насіння. 

Наступне найважливіше завдання селекційної роботи – створення 
сортів кунжуту, стійких проти хвороб. В умовах України ця робота повин-
на бути спрямована на створення сортів, толерантних та стійких проти фу-
заріозу, вертицильозу, бактеріозу. 

Важливою особливістю селекції кунжуту є отримання сортів з хоро-
шими технологічними властивостями. Цей напрямок, по-перше, передба-
чає отримання сортів, рослини яких здатні дружно скидати листову повер-
хню в період дозрівання перед збиранням; по-друге, отримання сортів з 
відносно більш рівномірним дозріванням рослин. Нерівномірність дозрі-
вання рослин і коробочок кунжуту обумовлюється його біологічними вла-
стивостями. Коробочки на рослині утворюються в міру росту рослин у ви-
соту. Період одночасного цвітіння і плодоутворення триває протягом двох 
місяців, впродовж якого одночасно відбувається цвітіння, утворення нових 
коробочок, та їх  достигання. Раніше утворенi коробочки дозрівають і роз-
тріскуються, що призводить до висипання насіння на ґрунт і зниження 
врожайності. Нерівномірне дозрівання коробочок ускладнює проведення 
механізованого збирання зерновими комбайнами. 

Також причиною, яка стримує вирощування кунжуту на великих 
площах, є розтріскуваність коробочок, що призводить до обсипання насін-
ня і значного зниження врожайності. 

На теренах України роботу з кунжутом ведуть лише в ІОК НААН. 
Виведені Інститутом нові сорти мають нерозкривні коробочки, характери-
зуються одночасним дозріванням коробочок та дружним скиданням лист-
кової маси. Вони відкривають нові можливості в механізації збирання цієї 
культури. 

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, знаходиться 4 сорти, що створені в ІОК НААН: пізньостиглі Боя-
рин і Кадет, середньопізні Гусар та сорт з практично нерозтріскуваними 
коробочками Ілона. Всі сорти рекомендуються для використання в конди-
терській та олієжировій галузях, вони є світлонасінними та високо олійни-
ми. Наприклад, в 2014 році сорти Гусар, Кадет та Боярин мали олійність 
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Рис. 3.3.1 – Квітуча ділянка  кунжуту 

52,5 %; 54,5 %; 53,2 % відповідно. Врожайність цих сортів становить в се-
редньому 19 ц/га, 17 ц/га, 18 ц/га у Гусара, Кадета та Боярина відповідно.  

3.3      Базова технологія вирощування кунжуту 

Кунжут – культура дуже вимоглива до попередника. Кращими для 
нього є озима пшениця, зернові колосові, бобові культури. Можна сіяти 
кунжут після просапних культур (баштан, соя тощо). 

Не рекомендується сіяти кунжут по кунжуту, а також після соняшни-
ку. У сівозміні кунжут доцільно повертати на те саме поле не раніше, ніж 
через 3-4 роки.  

Кунжут – добрий попередник для ярих зернових та більшості проса-
пних культур. За попередника для озимих культур кунжут не годиться, 
оскільки запізно звільняє поле.  

Розміщувати кунжут слід на структурованих ґрунтах, достатньо пух-
ких та чистих від бур'янів, особливо кореневищних. Кращі ґрунти для ньо-
го – легкосуглинкові та супіщані чорноземи, непридатними є заболочені, 
засолені, з близьким заляганням ґрунтових вод. Готувати ґрунт під сівбу 
кунжуту необхідно ще з осені, відразу після збирання попередника. 

Кунжут дуже вибагливий до чистоти полів, оскільки занадто повіль-
но росте на початку вегетації, тому система основного обробітку ґрунту 
визначається типом і ступенем засміченості поля, яке відводиться під його 
вирощування. При однорічному типові засміченості застосовують систему 
раннього зябу, яка передбачає лущення стерні дисковими лущильниками 
на глибину 6-8 см безпосередньо після збирання попередника. При відрос-

танні бур'янів проводять ора-
нку на глибину 20-22 см. 

На полях, які засмічені 
коренепаростковими бур'яна-
ми застосовують систему по-
кращеного зябу з пошаровим 
обробітком ґрунту. Після зби-
рання ґрунт обробляють дис-
ковими лущильниками на 
глибину 8-10 см. Другий об-
робіток ґрунту виконується 
при відростанні бур'янів дис-
ковими лущильниками або 
протиерозійними культивато-
рами типу  КПШ-5, КПШ-9, 

КПЕ-3,8 на глибину 12-14 см. Третій обробіток ґрунту, при подальшому 
відростанні бур’янів, проводиться на глибину 8-10 см  важкими дисковими 
боронами БДТ-7, БД-10. Оранка на глибину 23-25 см проводиться в кінці 
вересня - на початку жовтня. Розрив у часі між проведенням агротехнічних 
прийомів в системі покращеного зябу у поєднанні з глибокою оранкою 
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сприяє максимальному пригніченню багаторічних бур'янів в осінній період 
і очищенню ґрунту від бур'янів. 

При засміченості поля коренепаростковими бур’янами в комплексі з 
агротехнічними використовують і хімічні засоби боротьби з бур’янами. 
Після проведення післяжнивного лущення і наявності у пагонів осоту 4-6 
розвинених листків вносять Раундап – гербіцид суцільної дії в дозі 4-6 л/га. 
Ефективна дія гербіциду досягається  внесенням його при температурі не 
нижче +12...+14 ºС. Оранку на глибину 23-25 см проводять не раніше ніж 
через 18-20 днів після внесення гербіциду, чекаючи повного його проник-
нення в кореневу систему бур'янів і її пригнічення. Обов'язковим прийо-
мом осіннього обробітку ґрунту є вирівнювання його після оранки незале-
жно від вибраної системи основного обробітку ґрунту. 

Передпосівний обробіток повинен сприяти зменшенню витрат воло-
ги через випаровування, створенню умов для загортання насіння на належ-
ну глибину та знищенню бур’янів перед висівом кунжуту. 

Важливе значення має проведення допосівної і передпосівної куль-
тивації ґрунту. 

Якщо восени ґрунт не вирівнювали, то весною проводять борону-
вання важкими БЗТС-1,0 або середніми боронами БЗСС-1,0. 

Передпосівна культивація проводиться на глибину 4-5 см з борону-
ванням та шлейфуванням з одночасним внесенням ґрунтового гербіциду 
Харнес (2,0–3,0 л/га). Для ущільнення ґрунту в посушливу погоду доцільно 
провести коткування перед сівбою. 

Культура кунжут високочутлива до внесення мінеральних і органіч-
них добрив. Азотні добрива підвищують загальну продуктивність рослин 
за рахунок збільшення кількості коробочок на рослині та насіння в коробо-
чці, проте надлишок їх призводить до зниження вмісту олії. Фосфорні та 
калійні добрива підвищують олійність. Рекомендована доза добрив для 
півдня України – N90P90. На ґрунтах з недостатнім вмістом калію вносять 
К30-40. При вирощуванні кунжуту після удобрених попередників під зябле-
ву оранку вносять фосфорні і калійні добрива, а навесні під культивацію 
азотні. При сівбі ефективним є також внесення в рядки гранульованого су-
перфосфату (біля 1 ц/га). 

Кунжут – це рослина з тривалим періодом поглинання поживних ре-
човин. Біля 67 % азоту, фосфору і калію споживаються рослинами в фазі 
цвітіння і в пізніший період, а тому кунжут добре реагує на вегетаційні пі-
дживлення.  

Якість посівного матеріалу значною мірою забезпечує отримання ви-
сокого врожаю кунжуту. Для сівби використовується чистосортне, з висо-
кою енергією проростання, високою схожістю, повновагове, здорове й ціл-
ковито чисте насіння. 

Щоб запобігти ураження кунжуту хворобами необхідно до сівби об-
робити насіння плівкоутворюючими речовинами з використанням фунгі-
цидів типу РоялФло (3 л/т), що за даними Інституту олійних культур за-
безпечує приріст урожайності 0,02-0,05 т/га. До сівби кунжуту приступа-
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ють, коли ґрунт на глибині 5-8 см прогріється до +16…+18 °С (кінець пер-
шої – друга декада травня). 

Кунжут сіють широкорядним способом з міжряддями 45-70 см з но-
рмою висіву 0,8-1,0 млн схожих насінин на гектар. За даними Інституту 
олійних культур НААН, рекомендована густота стояння рослин у незро-
шуваних умовах: при сівбі з міжряддям 70 см – 350-375 тис./га, при сівбі з 
міжряддям 45 см – 475-500 тис./га; на зрошенні: при сівбі з міжряддям 
70 см – 475-500 тис./га, при сівбі з міжряддям 45 см – 625-650 тис./га.  

Для отримання дружних сходів насіння кунжуту необхідно висівати 
в ґрунт на глибину 2-3 см. Більш глибоке загортання призводить до запіз-
нілих сходів і сильної зрідженості. Зрідженість сходів відмічається також 
при сівбі у сухий та грубо розроблений ґрунт. 

Щоб насіння краще проросло, його потрібно розміщувати на твердо-
му ложі, де кращій доступ вологи з нижніх шарів ґрунту. Насіння слід ви-
сівати в розпушений ґрунт, щоб забезпечити надходження повітря і появу 
сходів. Обов’язковий захід – прикочування після сівби. 

Сходи кунжуту за сприятливих умов (температури та вологості ґрун-
ту) з’являються на 7-8 день після сівби. Для ніжних сходів кунжуту особ-
ливо небезпечне утворення кірки. Ще більш негативний вплив кірка має до 
появи сходів, оскільки дуже слабкі проростки насіння не спроможні про-
бити її, внаслідок чого посіви можуть зовсім загинути, тому, при утворенні 
кірки, її слід негайно знищити. 

За період вегетації проводиться до 2-3 міжрядних обробітків: перший 
– на глибину 5-6 см; подальші – до 8-10 см. 

Ефективний агроприйом підвищення продуктивності кунжуту – за-
стосування мікродобрив в різні фази його вирощування для стимуляції ро-
сту рослин. За даними досліджень Інституту олійних культур, обробка на-
сіння органо-мінеральним добривом Рост-концентрат (250 мл/т) в поєд-
нанні з двома обробками посівів по вегетації у фазу 6-8 листків та бутоні-
зації баковою сумішшю Рост-концентрат (0,75 л/га) + мінеральне мікродо-
бриво Омекс (1,0 л/га) сприяли приросту урожайності до 2,1 ц/га.  

В період вегетації посіви кунжуту вражаються грибковими та бактері-
альними хворобами: аскохітоз, фузаріозне в’янення, вертицильозне в’янен-
ня, сіра гниль, борошниста роса, філостикноз. Особливо небезпечним є фу-
заріозне в’янення. Недобір врожаю насіння  може достигати 15-20 % і біль-
ше. Проти фузаріозного в’янення першочергове значення має суворе дотри-
мання сівозмін, не допускаючи сівби після вражених культур, використання 
для сівби сортів, стійких проти хвороби та обов’язкове протруєння насіння.  

Дозрівання насіння у кунжуту відбувається не одночасно, при цьому 
в першу чергу дозрівають нижні коробочки. Збирають його у фазу фізіоло-
гічної стиглості, коли рослини жовтіють, нижні листки засихають, а коро-
бочки набувають типового забарвлення. 

Сорти кунжуту з коробочками, що розтріскуються, збирають роз-
дільним способом. Скошують у валки при побурінні нижніх коробочок. 
Після підсихання обмолочують комбайном. 
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Рис. 3.4.1 – Кунжутна олія 

Сорти з коробочками, що не розтріскуються, збирають прямим ком-
байнуванням, використовуючи пристосування для дрібнонасіннєвих куль-
тур. Очищене насіння зберігають при вологості не більше 9 %.  

3.4     Рекомендації щодо переробки та використання продуктів із 
кунжуту 

Кунжутна олія – одна з кращих рослинних олій,  за смаковими якос-
тями нагадує оливкову. Це найдорожча олія, яку можна виробляти в Укра-
їні. 

Кунжутна олія використовується безпосередньо в їжу, для виробниц-
тва кондитерських виробів (цукерок та східних ласощів), консервів, висо-
коякісного маргарину, а також в хлібопекарській промисловості. Із очище-
ного від насінної шкірки і розмолотого насіння отримують тахінну олію, 
яка йде на виробництво високоякісної халви. Отримана холодним спосо-
бом олія світло-жовтого кольору має чудовий смак і не має запаху. Кунжу-
тна олія збільшує кількість тромбоцитів в крові і прискорює її згортання. В 
фармацевтичній практиці сезамову олію використовують для приготуван-
ня мазей, жирних емульсій і розчинів жиророзчинних препаратів для 

ін’єкцій. Також олію застосову-
ють при лікуванні бронхіальної 
астми, дерматозів. 

В кунжутній олії міститься 
40-48 % лінолевої кислоти і 33-
49 % олеїнової кислоти. Завдяки 
їх високому вмісту олія сприяє 
виведенню холестерину. Лінолева 
жирна кислота – незамінна для 
тварин і людей.  

У медицині кунжутну олію 
використовують для лікування 
хворих з поганим згортанням кро-
ві, бронхіальною астмою, гіперто-
нією, гіперфункцією щитовидної 

залози, запаленням суглобів, нирковокам’яною хворобою, дерматозами. 
Кунжутна олія застосовується у косметології.  
Насіння кунжуту широко використовують у хлібопекарських та кон-

дитерських виробах, а також як приправу до страв.  
Жом, що отримується при холодному пресуванні насіння, містить 

8 % олії і близько 40 % білка, застосовується в кондитерській промислово-
сті. Жом, отриманий гарячим пресуванням, є добрим концентрованим ко-
рмом для худоби: 100 кг жому дорівнює 132 кормовим одиницям.  
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3.5      Прогноз та економічна ефективність 

Запровадження посівів кунжуту в Україні до рівня 5 тис. га до 
2025 року потреба у кондиційному насінні складе 20 т, при потребі мінера-
льних добрив на рівні 3550 т (табл.3.5.1).  
 
Таблиця 3.5.1 – Прогнозовані площі і потреба в насінні, мінеральних добри-

вах та гербіцидах при  вирощуванні кунжуту в Україні до 2025 року 
№ 
з/п Показники Роки  

2015 2020 2025 
1. Площа, тис. га 0,0 0,5 5,0 
2. Врожайність, т/га - 0,9 1,2 
3. Валовий збір, тис. т - 0,45 6,00 
4. Потреба в насінні, т   - 2,0 20,0 
5. Потреба в мін. добривах (на 1 га - 260 кг 

аміачної селітри + 450 кг суперфосфату 
простого), тис. т. 

- 0,355 3,550 

6. Потреба в фунгіцидах (на 1 т. насіння - 
РоялФло 3 л) - 6 60 

7. Потреба в гербіцидах (Харнес – 2,5 л/га),  л - 1250,0 12500,0 
 
 

Виробничі витрати на вирощування кунжуту у 2025 році, із розра-
хунку на один гектар посівних площ, складуть не менше 15200 грн та на 
загальну площу – 76,0 млн грн. 

Загальна умовна виручка від реалізації кунжуту складе 
312,0 млн грн, загальний умовний прибуток – 236,0 млн грн. (табл.3.5.2). 

 

Таблиця 3.5.2 – Ефективність програми виробництва кунжуту 
до 2025 року 

№ 
з/п Показник 2015 р. 

факт 
прогноз 

2020 р. 2025 р. 
1. Площа, тис. га - 0,5 5,0 
2. Урожайність, т/га - 0,9 1,2 
3. Валовий збір, тис. т - 0,45 6,00 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн. - 12450 15200 
                               всього, млн грн. - 6,225 76,000 

5. Умовна виручка від реалізації з 1 га, 
грн. - 46800 62400 

                           всього, млн грн. - 23,4 312,0 
6. Умовний прибуток з 1 га, грн. - 34350 47200 
                           всього, млн грн. - 17,175 236,000 
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Висновки 
 

Для забезпечення продовольчої безпеки України потрібно не лише 
збільшувати посівні площі та врожайність а і розширювати перелік олій-
них культур. Для сучасних систем землеробства важливим є створення 
збалансованих сівозмін та урізноманітнення вирощуваних культур. Для 
цього вигідно застосовувати саме олійні культури: льон, гірчицю, рижій, 
сафлор та кунжут. Кожна з культур має свої особливості як кліматичні, так 
і погодні умови кожного регіону. Використання їх біологічних особливос-
тей дасть змогу отримати більше різноманіття олійної сировини стабілізу-
вати обсяги виробництва та додатково підвищити ефективність викорис-
тання ґрунтово-кліматичних ресурсів. Кожна з  приведених культур несе 
свій вклад цей складний, але такий необхідний процес. 

Культура рижію, як дуже невибаглива, посухостійка, дає можливість 
отримувати врожай насіння в досить критичних умовах без застосування 
інсектицидів в противагу усім іншим хрестоцвітим. Використання її у сіво-
зміні покращить екологічний стан навколишнього середовища і дасть змо-
гу підтримувати сівозміни при вирощуванні органічної продукції. 

Використання культури сафлору має переваги у випадку засолення, 
запливаючих ґрунтів та інших труднощів у посушливому кліматі і дасть 
змогу отримати економічний прибуток при критично посушливих погод-
них умовах, коли навіть коли озимі зернові не витримують посухи, а ярі 
взагалі не сіють. 

Культура кунжуту найбільш трудомістка та вибаглива до умов ви-
рощування, але це «золоте дно» для тих, хто її пізнає. Вона забезпечує 
найбільший прибуток з одиниці площі, від якого не відмовляться виробни-
чники, отримавши його хоч раз. 

Впровадження цих культур у сівозміну дозволяє краще використову-
вати періоди сприятливих погодних умов, та зменшити втрати від екстре-
мальних метеорологічних явищ. 

Спробуйте додати в свої сівозміни нові олійні культури і ви не пожа-
лкуєте! 
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