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Ріпак   є досить   ціною агроекологічною культурою, що має важливе значення, як 

для відновлення біоценозів, так і для аграрних господарств. Склад ріпаку визначає його 

основні види використання. Насіння містить приблизно 38-50% олії, 6-7 % клітковини, 

16-29 % – білка, 24-26 % – безазотистих екстрактивних речовин [1].  

Привабливість цієї культури полягає у здатності позитивно впливати на ґрунт, 

покращуючи   його будову, знижує кількість бур'янів, зменшує кількість уражень 

різними хворобами коренів зернових, що є зазвичай наступниками у сівозміні.  

Для сільського господарства, ця культура, цікава не тільки здатністю 

відновлювати родючість ґрунту, а і є чудовим джерелом зелених кормів.  

Відомо, що урожайність ріпаку озимого визначається добутком двох основних 

ознак – кількості продуктивних пагонів на одиницю площі і маси зерна з стручка. Крім 

того, продуктивність стручка визначається числом зерен у стручку і масою 1000 насінин. 

На рівні рослини та фітоценозу ріпаку названі ознаки знаходяться у певних 

співвідношеннях і взаємозв'язках, впливають на урожайний потенціал та його 

реалізацію.  

Компоненти урожайного потенціалу ріпаку озимого відносяться до мінливих 

кількісних ознак, їх прояв залежить від багатьох спадкових і середовищних факторів в 

системі генотип середовищних взаємодій.  

Важливими показниками, що відображають продуктивність сортів ріпаку 

озимого є густота рослин, кількість стручків на рослині, кількість насінин в стручку та 

маса 1000 насінин.  

Дані показники дають змогу встановити рівень біологічної врожайності, яка 

завжди є вищою від фактичної [3]. Максимальний урожай насіння формується за їх 

оптимального співвідношення, однак у разі недостатнього розвитку одного структурного 

елемента врожай може бути компенсований за рахунок іншого показника.  

Елементи структури врожаю є досить мінливими і залежать від конкретних умов, 

які формують кількісне вираження кожного з них [2], а також від перехресного 

запилення. Урожайність мала тісний кореляційний зв’язок (строга позитивна  кореляція) 

з такими ознаками, як кількість стручків на рослині (r=0, 998) та урожайністю.Між масою 

1000 насінин та урожайністю спостерігалась строга негативна кореляція (r=-0,98).  

Строга негативна кореляція спостерігалась між масою 1000 насінин та кількість 

стручків на рослині (r=0, 96), а слабка позитивна кореляція – між кількості стручків на 

рослині (r=0,45), та кількість насінин у стручку,кількістю насінин та урожайність(r=0,4), 

а нестрога негативна кореляція між  масою 1000 насінин і кількості насінин в стручку 

(r=-0, 61) (табл.1).                                                       
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Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції структурних показників урожайності гібриду ріпака озимого 

КУГА. 

Показники  
Маса 1000 

насінин (г) 

Сер. арифм. 

кількість 

насінин в 

стручку  

Кількість 

стручків на 

рослині 

Урожайність, 

т/га 

Маса 1000 насінин (г) 1       

Сер. арифм. кількість насінин в 

стручку -0,611802827 1     

Кількість стручків на рослині -0,972232559 0,409704946 1   

Урожайність, т/га 
-0,982506139 0,453790027 0,998805448 1 

 

Проаналізувавши кореляційні схеми між показниками урожайності  та кількості 

продуктивних стручків , між масою 100 насінин і урожайністю  було відмічено найбільш 

високу кореляцію та між урожайністю та кількістю стручків  

Таким чином, відмічаємо позитивний вплив перехресного запилення на 

урожайність гібриду ріпаку озимого КУГА. Використання кореляційного аналізу у 

дослідженнях ріпаку озимого має базуватися на даних з урахуванням ряду обмежень, які 

диктуються факторами навколишнього середовища.  
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