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НОВЕ ПОКОЛІННЯ ГІБРИДІВ  
ОЗИМОГО РІПАКУ Р3 ТА СІМ ЇХ ПЕРЕВАГ

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Підтверджено високими результатами врожаю, отриманими на дослідних ділянках і полях фер-
мерів. Високий потенціал урожайності спостерігається у всіх регіонах, де досліджувалися нові 
гібриди Р3, і перевищує середні показники раніше зареєстрованих гібридів.

Якість олії перевіряється за допомогою NIRS (метод інфрачервоної спектроскопії) в лабораторії та 
безпосередньо під час збору врожаю. Вміст жирних кислот Омега-3 і Омега-6 також враховується.

ПРИБУТКОВІСТЬ

Спостереження за стабільністю врожайності проводять протягом декількох років у великій дослід-
ницькій мережі країн, де тестують ріпак, на полях зі змінними ґрунтово-кліматичними умовами.

Стійкість до розтріскування стручків є одним із чинників, що впливають на збереження врожаю, 
і вимірюється на рівні характеристик батьківських ліній, через дотримання набору протоколів і 
спеціальні лабораторні тести.

ПРОТЕКЦІЯ

Стійкість до фомозу вимірюється за допомогою специфічного та кількісного опору. Специфічний 
опір є комбінацією кількох RLM-генів, зокрема RLM 7 та/або RLM 3 генів з кількісним опором. 
Рівень стійкості до хвороб гібридів ПОКОЛІННЯ P3 не є рівномірним у всьому асортименті, але є 
більш стабільним та сильнішим порівняно з гібридами попереднього покоління. Комбінація генів у 
різних гібридах дає можливість вибрати гібрид із таким рівнем стійкості до фомозу, щоб уникнути 
ризику появи збудника хвороби. Наприклад, ЕС ІМПЕРІО має подвійний ген — RLM 7 і RLM 3, що 
означають специфічну і кількісну стійкість.

Стійкість до інших захворювань: склеротиніоз, вертицильоз, циліндроспоріоз.

Зимостійкість. Забезпечується збереження посіву ефективним захисним механізмом на генетичному 
рівні. Гарантує повноцінний розвиток рослин в осінній період та збереження продуктивної густоти за 
осінньо-зимовий період в умовах низьких зимових температур та при відновленні весняної вегетації.

Каталог гібридів ріпаку



ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ПОСІВІВ ОЗИМОГО РІПАКУ 
«ЄВРАЛІС» 2020–2021 ВІД РИЗИКІВ ПЕРЕЗИМІВЛІ1 
ПРИДБАЙТЕ 30 П. О. ОЗИМОГО РІПАКУ2 «ЄВРАЛІС» 

Та в разі загибелі посівів від морозу в сезоні 2020–2021 рр. отримайте 
безкоштовну3 компенсацію насінням соняшнику чи кукурудзи4  
«Євраліс» на всю площу посівів озимого ріпаку. 

1. У разі загибелі посівів озимого ріпаку «Євраліс».
 

2.  У програмі беруть участь виключно агровиробники, що придбали 30 п. о. та більше гібридів озимого ріпаку ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Ангел, 
ЕС Сюріель виробництва «Євраліс Семенс» у 2020 р. через дистриб’юторську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна». 

 

3. Безкоштовна компенсація — це продаж насіння «Євраліс» за ціною 1,2 грн із ПДВ. 
 

4.  Право вибору гібридів насіння соняшнику та кукурудзи залишається за ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але обов’язково рекомендованих гібридів для відповідної 
зони посіву. Програма страхування ріпаку діє з 01.06.2020 р. по 30.03.2021 р. на продукцію, придбану в період з 01.06.2020 р. по 31.08.2020 р. Програма страхування 
ріпаку проводиться по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких проводиться операція об`єднаних сил. Деталі програми 
страхування ріпаку та перелік дистриб`юторів на сайті: euralis.ua.

АКЦІЯ 
«КОМПЕНСАЦІЯ»
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10+1
КУПІТЬ 10 МІШКІВ РІПАКУ «ЄВРАЛІС» ТА 

ОТРИМАЙТЕ +1 МІШОК  
У ПОДАРУНОК1 

1  При покупці кожних десяти мішків озимого ріпаку через дистриб’юторську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна» одинадцятий мішок (гібрид запропонований  
ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але для посіву за аналогічною технологією) продається за 1,2 грн із ПДВ. Акція діє з 01.06.2020 р. по 31.08.2020 р. на гібридне насіння  
ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Гідромель, ЕС Ритмо, ЕС Ангел, ЕС Сюріель, придбане через дистриб’юторську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна» в одного дистриб’ютора 
на території України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких проводиться операція об`єднаних сил.  
 
Для участі в акції потрібно надати копію видаткової накладної із зазначенням відповідної кількості придбаного насіння озимого ріпаку ТОВ «Євраліс Семенс Україна». 
Деталі акції та перелік дистриб`юторів на сайті: euralis.ua.

АКЦІЯ 
«КОМПЕНСАЦІЯ» PROMO 

АКЦІЯ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ  
ГІБРИДІВ РІПАКУ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС»

• Висока натура насіння
• Стабільно висока зимостійкість
• Дуже добра стійкість до вилягання
• Раннє відновлення вегетації та раннє цвітіння

• Пластичний гібрид до умов вирощування
• Стабільна врожайність з року в рік
• Відмінна зимостійкість

ЕС ДАРКО  
РАННІЙ, (00)

ЕС ГІДРОМЕЛЬ  
РАННІЙ, (00)

• Придатний до Клеарфілд®-технології
• Дуже висока здатність до гілкування
• Добра стійкість до розтріскування стручків
• Ранній урожай

• Придатний до Клеарфілд®-технології
• Добра зимостійкість 
• Сильний старт восени
• Екстенсивного типу, стресостійкий

ЕС СЮРІЕЛЬ  
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ, (00)

ЕС АНГЕЛ  
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ, (00)

• Високий потенціал урожаю та стабільність
• Добра стійкість до вилягання 
• Прекрасна толерантність до фомозу

• Високоврожайний гібрид помірно інтенсивного типу  
• Добра стійкість до розтріскування стручків
• Дуже висока здатність до гілкування

ЕС ІМПЕРІО  
СЕРЕДНЬОРАННІЙ, (00)

ЕС РИТМО  
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ, (00)

NEW NEW

Продуктивність, 
прибутковість, протекція

Високий вміст оліїВисока толерантність  
до захворювань Пластичність

Пристосований  
до морозних умов

Стійкість до  
розтріскування стручків

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Каталог гібридів ріпаку
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ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ  
РІПАКУ «ЄВРАЛІС»
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Тип гібрида ПГ ПГ ПГ ПГ ПГ ПГ

Відновлення вегетації Середньораннє Раннє Середньораннє Середньопізнє Середньораннє Раннє

Кількість днів до цвітіння 121 120 123 124 123 123

Період цвітіння Дуже
тривалий Довготривалий Середньоранній Середньо-

тривалий
Коротко-
тривалий

Середньо-
тривалий

Висота рослини, см 150 155 155 155 150 160

Гілкування Інтенсивне Дуже
інтенсивне Високе Дуже

інтенсивне
Дуже

інтенсивне
Дуже

інтенсивне

Вміст олії, % 50 46 48 50,4 48,3 47–48

Вміст глюкозинолатів, мМоль <  14 <  15 <  18 <  14 <  13 <  15

Вміст ерукової кислоти, % <  0,2 <  0,2 <  0,2 <  0,2 <  0,2 <  0,2

Енергія початкового розвитку 8 8 9 7 8 8

Зимостійкість 9 9 9 9 8 8

Стійкість до вилягання 7 8 8 8 8 8

Толерантність до циліндроспоріозу 7 9 7 9 8 8

Толерантність до склеротиніозу 7 7 8 8 8 8

Толерантність до фомозу 6 7 9 9 7 7

Оптимальна густота  
на час відновлення весняної 

вегетації, рослин/м2
35–45 35–45 35–40 35–45 35–45 35–45

Каталог гібридів ріпаку



• Висока натура насіння
• Стабільно висока зимостійкість
• Дуже добра стійкість до вилягання     
• Раннє відновлення вегетації та раннє цвітіння

ЕС ДАРКО  
РАННІЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Класичний

Відновлення 
вегетації

Дуже раннє

Цвітіння Дуже раннє

Висота рослин Середня

Величина 
стручків

Середня

Гілкування Інтенсивне

Вміст олії Високий, 50 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–45 рослин/м2

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 6
- циліндроспоріозу 8
- склеротиніозу 7
- переростання 8
- вилягання 9
- розтріскування 6 8
Енергія початкового розвитку, осінь 6
Енергія відновлення вегетації, весна 7
Зимостійкість 9

Ранній високоолійний гібрид озимого 
ріпаку добре адаптований до всіх 
регіонів вирощування, забезпечує 

збереження втрат урожаю  
в будь-яких умовах завдяки добрій 

зимостійкості, стійкості  
до осипання та вилягання

Подвійна вигода

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Каталог гібридів ріпаку
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• Пластичний гібрид до умов вирощування
• Стабільна врожайність з року в рік
• Відмінна зимостійкість

ЕС ГІДРОМЕЛЬ  
РАННІЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Класичний

Відновлення 
вегетації

Раннє

Цвітіння Раннє

Висота рослин Середня

Величина 
стручків

Середня

Гілкування Дуже інтенсивне

Вміст олії 46 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–45 рослин/м2

Ширина 
міжряддя

10–25 см

Глибина посіву 2–4 см

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 7
- циліндроспоріозу 9
- склеротиніозу 7
- переростання 8
- вилягання 8
- розтріскування 8
Енергія початкового розвитку, осінь 8
Енергія відновлення вегетації, весна 8
Зимостійкість 9

Універсальний гібрид  
за доступною ціною для 

будь-яких умов вирощування, 
гарантує стабільний урожай  

з року в рік
Визнаний авторитет 

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Каталог гібридів ріпаку



• Високий потенціал урожаю та стабільність
• Добра стійкість до вилягання 
• Прекрасна толерантність до фомозу

ЕС ІМПЕРІО  
СЕРЕДНЬОРАННІЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Класичний

Відновлення 
вегетації

Дуже  раннє

Цвітіння Середньораннє

Висота рослин Середня

Величина 
стручків

Середня

Гілкування Інтенсивне

Вміст олії 48 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–40 рослин/м2

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 9
- циліндроспоріозу 7
- склеротиніозу 7
- переростання 6
- вилягання 8
- розтріскування 8
Енергія початкового розвитку, осінь 7
Енергія відновлення вегетації, весна 7
Зимостійкість 7

Високоврожайний гібрид 
озимого ріпаку для 

інтенсивної технології  
в Центральній та Західній 

Україні для досягнення 
максимального  

прибутку
Генетика максимального 
потенціалу

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

NEW

Каталог гібридів ріпаку
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• Високоврожайний гібрид помірно інтенсивного типу  
• Добра стійкість до розтріскування стручків
• Дуже висока здатність до гілкування

ЕС РИТМО  
СЕРЕДНЬОРАННІЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Класичний

Відновлення 
вегетації

Середньораннє

Цвітіння Раннє

Висота рослин Низька

Величина 
стручків

Короткі

Гілкування Дуже інтенсивне

Вміст олії 50,4 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–45 рослин/м2

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 9
- циліндроспоріозу 8
- склеротиніозу 8
- переростання 8
- вилягання 7
- розтріскування 7
Енергія початкового розвитку, осінь 7
Енергія відновлення вегетації, весна 7
Зимостійкість 8

Помірно інтенсивний 
гібрид нової генерації 

добре витримує стресові 
умови та забезпечує 
збереження врожаю 

завдяки комбінації 
корисних ознак

Сучасний ритм  
вашого поля

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

NEW

Каталог гібридів ріпаку



• Придатний до Клеарфілд®-технології
• Дуже висока здатність до гілкування
• Добра стійкість до розтріскування стручків
• Ранній урожай

ЕС СЮРІЕЛЬ  
РАННІЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Клеарфілд®

Відновлення 
вегетації

Середньоранній

Цвітіння Середньораннє

Висота рослин Низька

Величина 
стручків

Короткі

Гілкування Дуже інтенсивне

Вміст олії 48,3 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–45 рослин/м2

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 7
- циліндроспоріозу 8
- склеротиніозу 8
- переростання 8
- вилягання 7
- розтріскування 8
Енергія початкового розвитку, осінь 7
Енергія відновлення вегетації, весна 7
Зимостійкість 8

Для виробників у ризикованих 
умовах вирощування гарантує 

мінімальні втрати врожаю завдяки 
неперевершеній стійкості до 

осипання та забезпечує гарне 
повернення інвестиційНадійний партнер

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Каталог гібридів ріпаку
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• Придатний до Клеарфілд®-технології
• Добра зимостійкість 
• Сильний старт восени
• Екстенсивного типу, стресостійкий

ЕС АНГЕЛ  
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ, (00)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ

Тип гібрида Клеарфілд®

Відновлення 
вегетації

Середньораннє

Цвітіння Середньораннє

Висота рослин Висока

Величина 
стручків

Короткі

Гілкування Дуже інтенсивне

Вміст олії 47–48 %

Оптимальна 
густота на час 
відновлення 
весняної 
вегетації

35–45 рослин/м2

Рекомендована 
зона 
вирощування

Степ, Лісостеп, 
Полісся

Більша 
чутливість

Більша  
стійкість

СТІЙКІСТЬ ДО:

- фомозу 7
- циліндроспоріозу 8
- склеротиніозу 8
- переростання 6
- вилягання 8
- розтріскування 6
Енергія початкового розвитку, осінь 8
Енергія відновлення вегетації, весна 7
Зимостійкість 8

Клеарфілд®-гібрид озимого 
ріпаку за помірною ціною 

для виробників ріпаку 
в ризикованих зонах 

вирощування, забезпечує 
надійну перезимівлю та 

стабільний урожай завдяки 
потужному старту з осені та 

стресостійкості

Захисник ваших інвестицій

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Каталог гібридів ріпаку



СТАДІЇ РОЗВИТКУ РІПАКУ  
ЗА ШКАЛОЮ ВВСН
МАКРОСТАДІЯ 0:  
ПРОРОСТАННЯ
00 Суха насінина

01 Початок набрякання 
насінини

03 Кінець набрякання насінини

05 Вихід зародкового корінця 
з насінини

07
Гіпокотиль і сім’ядолі 
пробили насіннєву 
оболонку

08
Сходи: сім’ядолі 
з’являються над поверхнею 
ґрунту

09 Гіпокотиль і сім’ядолі 
ростуть на поверхні ґрунту

МАКРОСТАДІЯ 1: РОЗВИТОК 
ЛИСТКІВ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)

10 Сім'ядолі повністю 
розпустилися

11 Перший справжній листок 
розпустився

12 Другий справжній листок 
розпустився

13 Третій справжній листок 
розпустився

1… Стадії продовжуються до 
розпускання

19
Дев’ять і більше справжніх 
листків (міжвузля ще не 
розтягнуті)

МАКРОСТАДІЯ 2:  
РОЗВИТОК ПОБІЧНИХ ПАГОНІВ
20 Бічні пагони відсутні

21 Початок розвитку бічних 
пагонів, видно перший пагін

22 Другий бічний пагін 
спостерігається

23 Третій бічний пагін 
спостерігається

2… Стадії продовжуються до 
бічних пагонів

29 Дев’ять чи більше пагонів 
спостерігається

МАКРОСТАДІЯ 3: РІСТ У 
ДОВЖИНУ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)
30 Початок росту в довжину

31 Cпостерігається перше 
розтягнуте міжвузля

32 Cпостерігається друге 
розтягнуте міжвузля

33 Cпостерігається третє 
розтягнуте міжвузля

3… Стадії продовжуються до…

39
Спостерігається дев’ять 
і більше розтягнутих 
міжвузлів

МАКРОСТАДІЯ 4–5: РОЗВИТОК 
ЗАКЛАДАННЯ КВІТОК 
(ГОЛОВНИЙ ПАГІН)

50

З'являється первинний 
квітконос, який ще 
щільно закритий верхніми 
листками

51
Первинний квітконос видно 
серед верхніх листків 
зверху

52
Квітконос головного 
пагона вільний, у рівному 
положенні

53 З верхніми листками

55 Квітконос над верхніми 
листками

57 Квітки первинного 
квітконоса видно (закриті)

59 Квітки вторинних 
квітконосів видно (закриті)

Каталог гібридів ріпаку
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МАКРОСТАДІЯ 6:  
ЦВІТІННЯ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)
60 Перші відкриті квітки

61
10 % відкритих квіток на 
головному пагоні, квітконос 
подовжений

62 20 % квіток на головному 
пагоні

63 30 % квіток на головному 
пагоні

64 40 % квіток на головному 
пагоні

65

Повне цвітіння — 50 
% відкритих квіток на 
головному пагоні, перші 
пелюстки відпадають

67 Цвітіння закінчується — 
більшість пелюсток відпало

69 Кінець цвітіння

МАКРОСТАДІЯ 7:  
РОЗВИТОК ПЛОДІВ

71
10 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

72
20 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

73
30 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

74
40 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

75
50 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

76
60 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

77
70 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

78
80 % стручків досягли 
видо- або сортотипового 
розміру

79 Майже всі стручки досягли 
видо- або сортотиповості

МАКРОСТАДІЯ 8:  
ДОЗРІВАННЯ

80 Початок дозрівання — 
насіння зелене

81 10 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

82 20 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

83 30 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

84 40 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

85 50 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

86 60 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

87 70 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

88 80 % стручків дозріли — 
насіння тверде і чорне

89
Повна стиглість. Майже все 
насіння на рослині тверде і 
чорне

МАКРОСТАДІЯ 9:  
ВІДМИРАННЯ

97

Рослина завершила 
вегетацію та насіння 
набуло повної фізіологічної 
стиглості

99 Збирання врожаю

Каталог гібридів ріпаку



ОСНОВНІ СТАДІЇ РОСТУ ТА   
СКЛАДОВІ ВРОЖАЮ

ОПТИМАЛЬНА ГУСТОТА
Відсутність видовження / 
вилягання / конкуренції. 

ПОСІВ ПОЯВА  
СХОДІВ

BВСН 00 ВВСН 10 BВСН 12 BВСН 18 ВВСН 21 ВВСН 33 ВВСН 55

ЦІЛЬ ПЕРЕД ЗИМІВЛЕЮ
8 листів. Відсутність видовження. Накопичення 
біомаси. Розвиток кореневої системи.

Внесення фунгіцидів, 
рістрегуляторів, мікродобрив, 

гербіцидів, інсектицидів

Густота посіву
 Кількість рослин Формування суцвіття

Поява листків

Добрива (за потреби)

ЛІТО ЗИМА ВЕСНАОСІНЬ

Кількість квіток

Підготовка ґрунту
Дата посіву. Підживлення. застосу-

вання грунтових гербіцидів

Каталог гібридів ріпаку
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ВВСН 55

Добрива (за потреби)

ЗБІР  
УРОЖАЮ

ВВСН 59 ВВСН 65 ВВСН 67 ВВСН 75 ВВСН 89

ЦІЛЬ НАВЕСНІ
Перетворити квітки на стручки. Вкласти max. насінин у стручки.  
Сформувати max. масу 1000 шт. насінин  

Кількість квіток Кількість стручків Вага насінин
(кількість та якість)

Кількість насінин

Захист рослин (за потреби)

ЛІТО

Каталог гібридів ріпаку



ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ   
ДОБРИВА

ҐРУНТИ
Ріпак найбільш вибагливий до родю-
чості ґрунту. Кращими для нього є 
чорноземи, сірі та темно-сірі опідзо-
лені ґрунти з кислотністю сольового 
розчину за показником рН 6,2–6,5; 
вмістом калію (мг/100 г ґрунту) — 
2,0–14,5; фосфору — 6,0–7,5; магнію 
— 5,0–7,0; бору (мг/1 кг ґрунту) — 
0,25; сірки — 30–60; марганцю — 
10–15. Ріпак не витримує близького 
залягання ґрунтових вод.

МІСЦЕ В СІВОЗМІНІ
Кращі попередники ріпаку озимо-
го — чорний і зайнятий пар, зернові 
бобові та зернові колосові культури, 
злаково-бобові суміші на зелений 
корм. Не рекомендується висівати 
після соняшнику, буряків цукрових та 
культур із родини капустяних. Ріпак 
озимий є добрим попередником для 
озимих і ярих зернових, кукурудзи 
і проміжних кормових та сидераль-
них культур. Вирощування ріпаку 
поліпшує фітосанітарний стан полів, 
зводить до мінімуму зараження зер-
нових кореневою гниллю. Повертати 
на попереднє місце не раніше ніж 
через 4–5 років.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Отримання дружних сходів можливе 
лише за наявності достатньої кіль-
кості вологи в ґрунті. Тому обробіток 
ґрунту повинен забезпечити ство-
рення дрібногрудкуватої структури 
верхнього шару та зменшити непро-
дуктивні втрати вологи. Останніми 
роками водночас із найбільш поши-
реною в Україні класичною техно-
логією (оранка на 22–25 см) добре 
себе зарекомендували мінімальна та 
нульова технології обробітку, осо-
бливо в умовах гострого дефіциту 
вологи. Гібриди «Євраліс», завдя-
ки швидкому стартовому росту та 
добре розвиненій кореневій системі, 
адаптовані до цих технологій.

УДОБРЕННЯ
Ріпак озимий на формування 1 т на-
сіння виносить з ґрунту 60 кг азоту, 
24 кг фосфору, 47 кг калію. Норма 
внесення мінеральних добрив за-
лежить від попередника, родючості 
ґрунту та програмованого рівня вро-
жайності й складає в середньому 
N80–150P60–80K80–120. Повну норму калій-
но-фосфорних добрив вносять під 
оранку за виключенням P10–15K10–15, 
які вносять у рядки під час сівби. 
Азотні добрива краще вносити роз-

дрібнено: частина перед сівбою, за 
потреби в осіннє підживлення, реш-
та — навесні. Перше підживлення 
азотними добривами N40–60 у період 
відновлення весняної вегетації, на 
початку бутонізації — друге в дозі 
N25. Третє підживлення в середині 
цвітіння сприяє росту стручків і 
маси насіння. У посушливих умовах 
— лише навесні N60-90. Норми добрив 
під ріпак озимий доцільно розрахо-
вувати на програмовану врожайність 
за бальною оцінкою землі:

Розрахунок внесення азоту 

Без внесення
Р205

Внесення
Р205 восени

Добре розвинутий
головний корень 

Вага біомаси
при різних стадіях розвитку ріпаку

Доза азоту (кг/га д.р.) в залежності
від запланованої врожайності (ц/га)

Нестача фосфору Нестача калію

Стан рослин
ріпаку 

Вага біомаси
(кг/м2) 30 ц/га 35 ц/га 40 ц/га

Недорозвинений
<0,4
0,4
0,6
0,8

200
180
170
160

–
220
210
190

–
x
x

230
Середньо-
розвинений

1,0
1,2
1,4

150
130
120

180
170
150

210
200
190

Перерослий

1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2

100
80
60
40
20

0

130
110
100

80
60
40

170
150
130
110

90
70
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ПІДГОТОВКА ГРУНТУ, ДОБРИВА
   Грунти
Ріпак найбільш вибагливий до родючості ґрунту. Кращими для нього є чорноземи, 
сірі та темно-сірі опідзолені ґрунти з кислотністю сольового розчину за показни-
ком рН 6,2–6,5, вмістом калію (мг/100 г ґрунту) — 2,0–14,5; фосфору — 6,0–7,5; 
магнію — 5,0–7,0; бору (мг/1 кг ґрунту) — 0,25; сірки — 30–60; марганцю — 10–15. 
Ріпак не витримує близького залягання ґрунтових вод.

  Місце в сівозміні
Кращі попередники ріпаку озимого — чорний і зайнятий пар, зернові бобові та 
зернові колосові культури, злаково-бобові суміші на зелений корм. Не рекомен-
дується висівати після соняшнику, буряків цукрових та культур з родини капустя-
них. Ріпак озимий є добрим попередником для озимих і ярих зернових, кукурудзи 
і проміжних кормових та сидеральних культур. Вирощування ріпаку поліпшує 
фітосанітарний стан полів, зводить до мінімуму зараження зернових кореневою 
гниллю. Повертати на попереднє місце не раніше, ніж через 4-5 роки. 

  Обробіток грунту
Отримання дружних сходів можливе лише при наявності достатньої кількості воло-
ги в грунті. Тому обробіток грунту повинен забезпечити створення дрібногрудкува-
тої структури верхнього шару та зменшити непродуктивні втрати вологи. В останні 
роки поряд з найбільш поширеною в Україні класичною технологією (оранка на 
22–25 см) добре себе зарекомендували мінімальна та нульова технології обробіт-
ку, особливо в умовах гострого дефіциту вологи. Гібриди Євраліс, завдяки швидкому 
стартовому росту та добре розвиненій кореневій системі адаптовані до цих технологій.

  Удобрення
Ріпак озимий на формування 1 т насіння виносить з ґрунту 60 кг азоту, 24 кг фос-
фору, 47 калію. Норма внесення мінеральних добрив залежить від попередника, 
родючості ґрунту та програмованого рівня врожайності й складає, в середньому, 
N80–150P60–80K80–120. Повну норму калійних фосфорних добрив вносять під 
оранку за виключенням P10–15K10–15, які вносять в рядки під час сівби. Азотні 
добрива краще вносити дробно: частина перед сівбою, за потреби в осіннє піджив-
лення, решта — весною. Перше підживлення азотними добривами N40–60 у період 
відновлення весняної вегетації, на початку бутонізації — друге в дозі N25. Третє 
підживлення в середині цвітіння сприяє росту стручків і маси насіння. У посуш-
ливих умовах — лише навесні N60-90. Норми добрив під ріпак озимий доцільно 
розраховувати на програмовану врожайність за бальною оцінкою землі:

ДNPK=
У–(Б • Цб + До • Оо)

,  
Ом

де Д NPK — норма збалансованого NPK програмованого рівня врожаю, ц/га;  
У — програмована врожайність, ц/га; Б — бал бонітету ґрунту; 
Цб — урожайна ціна бала ґрунту; До — доза органічних добрив, т/га; 
Оо — окупність 1 т органічних добрив приростом урожаю; 
Ом — окупність 1 ц д. р. мінеральних добрив приростом врожаю.

  Азот
Ріпаку для отримання урожаю 100 кг зерна потрібно 6,5 кг азоту. Важливим мо-
ментом є забезпечення посівів навесні необхідною кількістю азоту, враховуючи 

при цьому наявність доступного рослинам азоту в грунті та кількість засвоєного 
рослинами азоту з осені. Недостатнє азотне живлення спричинить недобір урожаю. 
З іншого боку, надлишок азоту призводить до надмірного росту рослин (вилягання, 
хвороби) та марного витрачання коштів на добрива. 
Рекомендується перше підживлення азотом проводити на початку весняного від-
новлення вегетації (60%, разом із сіркою). Друге підживлення проводять через 
10–20 днів, на початку фази формування стебла (40%). Третє підживлення в фазі 
бутонізації (10 кг/га) у вигляді рідких добрив разом з мікроелементами та фунгі-
цидами) сприяє росту стручків та загальної маси насінин. Практика останніх років 
свідчить, що ефективність другого підживлення із-за недостатнього вологозабез-
печення в цей період досить низька. З огляду на це, більш доцільним є проведення 
ранньо-весняного підживлення азотом повною нормою.

  Фосфор
Найбільше фосфору ріпаку необхідно в період між стеблуванням та цвітінням. 
Завдяки розвинутій кореневій системі ріпак добре засвоює нерухомий фосфор з 
грунту (біля 80% від загальної потреби). Залежно від забезпеченості грунту реко-
мендується з мінеральними добривами вносити 60–80 кг/га P2O5. Фосфор важли-
вий для доброго розвитку кореневої системи ріпаку. До стадії 2-х листків фосфор 
сприяє розвитку коренів: головного та вторинних, а також покращує ріст і розвиток 
рослин. Фосфор також важливий протягом усьго циклу розвитку рослини, тому що 
сприяє всім біохімічним процесам.

Розрахунок внесення азоту 

Без внесення
Р205

Внесення
Р205 восени

Добре розвинутий
головний корень 

Вага біомаси
при різних стадіях розвитку ріпаку

Доза азоту (кг/га д.р.) в залежності
від запланованої врожайності (ц/га)

Нестача фосфору Нестача калію

Стан рослин
ріпаку 

Вага біомаси
(кг/м2) 30 ц/га 35 ц/га 40 ц/га

Недорозвинений
<0,4
0,4
0,6
0,8

200
180
170
160

–
220
210
190

–
x
x

230
Середньо-
розвинений

1,0
1,2
1,4

150
130
120

180
170
150

210
200
190

Перерослий

1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2

100
80
60
40
20

0

130
110
100

80
60
40

170
150
130
110

90
70

де 
 

Д NPK — норма збалансованого NPK 
програмованого рівня врожаю, ц/га;
У — програмована врожайність, ц/га; 
Б — бал бонітету ґрунту;
Цб — урожайна ціна бала ґрунту; 
До — доза органічних добрив, т/га;
Оо — окупність 1 т органічних 
добрив приростом урожаю;
Ом — окупність 1 ц д. р. мінеральних 
добрив приростом урожаю.

Каталог гібридів ріпаку
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АЗОТ
Ріпаку для отримання 100 кг зерна 
потрібно 6,5 кг азоту. Важливим 
моментом є забезпечення посівів 
навесні необхідною кількістю азоту, 
враховуючи при цьому наявність 
доступного рослинам азоту в ґрунті та 
кількість засвоєного рослинами азоту 
з осені. Недостатнє азотне живлення 
спричинить недобір урожаю. З іншого 
боку, надлишок азоту призводить до 
надмірного росту рослин (виляган-
ня, хвороби) та марного витрачання 
коштів на добрива. Рекомендується 
перше підживлення азотом проводити 
на початку весняного відновлення ве-
гетації (60 %, разом із сіркою). Друге 
підживлення проводять через 10– 
20 днів, на початку фази формування 

стебла (40 %). Третє підживлення в 
фазі бутонізації (10 кг/га) у вигляді рід-
ких добрив разом з мікроелементами 
та фунгіцидами, що сприяє росту 
стручків та загальної маси насінин. 
Практика останніх років свідчить, що 
ефективність другого підживлення 
через недостатнє вологозабезпечення 
в цей період досить низька. З огляду 
на це більш доцільним є проведення 
ранньовесняного підживлення азотом 
повною нормою.

КАЛІЙ
Ріпак потребує достатнього 
забезпечення калієм, оскільки 
35–40 % від його загальної потреби 
поглинається рослинами вже в перші 

4–6 тижнів після сходів. Особливо 
інтенсивно калій засвоюється під час 
росту стебла навесні. Рекомендується 
вносити 50–80 кг К2O на га.

МАГНІЙ
Магній необхідний для утворення 
вегетативних органів рослини 
ріпаку. Потреба в ньому в межах 
30–50 кг/гa. Дефіцит забезпечення 
ріпаку MgO спостерігається на 
ґрунтах із низькою поглинальною 
здатністю. Він посилюється 
на кислих ґрунтах (підвищення 
концентрації іонів алюмінію, 
марганцю і водню).

Перше внесення N:  Регенеративне

Друге внесення N:   На врожай (утворення сухої маси та синтез білка)

ВНЕСЕННЯ N
1 ДОЗА : 2 ДОЗА

СТАН РОСЛИН

СЛАБКІ НОРМАЛЬНІ ДОБРІ

Відновлення весняної 
вегетації

РАННЄ 60 : 40 50 : 50 40 : 60

ПІЗНЄ 75 : 25 65 : 35 55 : 45

ПЛАНУВАННЯ ВЕСНЯНОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

Каталог гібридів ріпаку



СІРКА
За відсутності сірки в ґрунтах 
стручки можуть не формуватися 
взагалі. У рослині сірка є 
компонентом низки ферментів, 
вітамінів, підтримує утворення 
глюкозидів, що мають фітосанітарну 
дію, а також підвищує використання 
азоту і стабілізує вміст жиру 
в насінні. Сірка поглинається 
ріпаком приблизно так само, як 
і азот, тому необхідно вносити її 
на початку вегетації. Залежно від 
вмісту сірки в ґрунті вносять SО2 
30–40 кг/гa. Найбільш інтенсивне 
засвоєння сірки починається у 
фазі стеблування й закінчується 
приблизно за тиждень перед 
обпаданням останніх квіток. У цей 
період ріпак засвоює із ґрунту 
0,5–1,0 кг/га. Засвоєння сірки 
закінчується, коли утворюються 
перші стручки.

БОР
За урожайності 3 т/га ріпак 
виносить із ґрунту 180–250 г бору. 
Ріпак інтенсивніше споживає бор на 
ґрунтах із більшим вмістом калію. 
Бор відіграє важливу роль у біології 
запліднення, підвищує еластичність 
тканин, що знижує розтріскування 

стебел рослини й кореневої шийки 
за морозів та сильного росту, 
особливо у разі надмірних опадів. 
При цьому знижується ступінь 
ураження рослин ріпаку хворобами. 
Бор сприяє росту кореневої 
системи, що має велике значення 
навесні.

СІВБА
Для захисту від ураження 
хворобами і пошкодження 
шкідниками на початкових 
фазах росту насіння обов’язково 
протруюють протруйниками 
фунгіцидної та інсектицидної дії, які 
упродовж 40–45 днів забезпечують 
захист сходів та молодих 
проростків. Строк сівби ріпаку 
озимого слід вибрати з  
таким розрахунком, щоб до початку 
зими рослини сформували 6– 
8 розеткових листків, висота точки 
росту рослин знаходилася не вище 
1,0–1,5 см над поверхнею ґрунту, 
коренева система проникала 
в ґрунт на глибину 50–100 см 
і більше, а діаметр кореневої 
шийки дорівнював 8–12 мм. Такий 
оптимальний розвиток рослини 
ріпаку озимого досягають за 
105–110 днів від дати його сівби. 

На практиці в різних ґрунтово-
кліматичних зонах України ріпак 
озимий висівають за 20–25 днів до 
оптимальних строків сівби пшениці 
озимої. Оптимальна норма висіву 
насіння ріпаку озимого становить 
0,5–0,6 млн схожих насінин на 1 га. 
Глибина загортання насіння на 
легких ґрунтах складає 2,5–3,0 см, 
на важких — 1,5–2,0 см.

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ
З метою підвищення зимостійкості 
ріпаку в роки з тривалою теплою 
погодою восени та достатньою 
кількістю опадів, для запобігання 
переростанню рослин регулятори 
росту слід вносити у фазі 3– 
5 листочків. Знижуючи висоту 
стебла і сповільнюючи ріст 
вегетативної маси в осінній період, 
вони сприяють розвитку кореневої 
системи, тим самим підвищують 
стійкість рослин до вилягання, 
збільшують кількість бокових гілок, 
підвищують кількість стручків і 
насінин. Адже в період осінньої 
вегетації ріпаку закладається 70 % 
майбутнього врожаю.

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ   
ДОБРИВА

Каталог гібридів ріпаку
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВРОЖАЙНОСТІ ВІД ГУСТОТИ СІВБИ НА ЧАС ЗБИРАННЯ 
Максимальна врожайність, отримана при 25–50 рослин/м²

ОПТИМАЛЬНА ПЛОЩА ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а,

 

Кількість рослин на 1 м²

0                   20                   40                   60                  80                  100                120 
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Оптимальна  
площа живлення  

рослин

Більше  
гілкування

Зменшення ризику 
видовження стебла

Краща адаптація  
рослин

Вища  
врожайність

Зниження потреби у 
регуляторах росту

Краща  
зимостійкість

ВПЛИВ ГУСТОТИ СІВБИ НА 
ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН
Щільність рослин перед входженням 
в зиму (Україна, 2011: пошкодження 
морозом одного і того ж гібрида за 
різної густоти сівби).

ОПТИМАЛЬНА ГУСТОТА —  
ГАРАНТОВАНИЙ УСПІХ

РАННІ СТРОКИ 

• За суцільного посіву:  
35–45 шт./м²

• Міжряддя 30 см:   
30–35 шт./м² (8–11 см)

• Міжряддя 45 см:   
25–28 шт./м² (7–10 см)

• Міжряддя 70 см:   
15–20 шт./м²  
(4–6 см)

ОПТИМАЛЬНІІ СТРОКИ 

• За суцільного посіву:    
40–47 шт./м²

• Міжряддя 30 см:   
35–40 шт./м² (7–10 см)

• Міжряддя 45 см:   
30–35 шт./м² (5–8 см)

• Міжряддя 70 см:   
17–25 шт./м² (3–5 см)

80 рослин/м² 40 рослин/м²
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ЗАСТОСУВАННЯ    
РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ

Період застосування регулятора росту залежить від гібрида та строків посіву.
Оптимальна фаза обробітку — 4 листки, поки вони не торкаються.

Оптимальний строк обробки,  
коли листя покривають 80 % ґрунту

Активні фоточутливі  
пігменти рослин

Занадто пізно...

Повне або часткове перекриття  
фоточутливих ділянок по краях

Каталог гібридів ріпаку
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РІСТРЕГУЛЯТОРИ    
ФУНГІЦИДИ

Д. Р. РІСТРЕГУЛЯТОР ФОМОЗ СКЛЕРОТИНІЯ АЛЬТЕРНАРІЯ

БОСКАЛІД

МЕТКОНАЗОЛ

АЗОКСИСТРОБІН

ТЕБУКОНАЗОЛ

ПРОХЛОРАЗ

ПРОТІОКОНАЗОЛ
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ОСНОВНІ ШКІДНИКИ     
РІПАКУ

Прихованохоботники

Ріпаковий пильщик

Квіткоїд

Стр. комарикТля

Клоп

Міль

Клоп

Листоїд

Кап. совка

Каталог гібридів ріпаку
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ВИКОРИСТАННЯ ПАСТКИ ДЛЯ КОМАХ    
ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ ВЕГЕТАЦІЇ

ПОРОГИ ШКІДЛИВОСТІ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНСЕКТИЦИДАМИ

Найпростіша пастка для комах — пастка з мильною водою. Допомагає спостерігати 
за чисельністю дорослих комах та личинок шкідників, дозволяє точніше спланувати 
обробку інсектицидами.

20 21

ПЕСТИЦИДИ ВИКОРИСТАННЯ ПАСТКИ ДЛЯ КОМАХ 
ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ ВЕГЕТАЦІЇ

ПОРОГИ ШКІДЛИВОСТІ
ДЛЯ ОБРОБКИ ІНСЕКТИЦИДАМИ

Найпростіша пастка для комах — пастка з мильною водою. 
Допомагає спостерігати за численністю дорослих комах та личинок 
шкідників, дозволяє точніше спланувати обробку інсектицидами.

Насіння Напівсфера Фаза 
3–4 листки

Вегетація Бутонізація Цвітіння

Блішки імаго: 3 рослини із 10 мають пошкодження.
Личинки блішок: 7 рослин із 10 в рядку мають пошкодження.
Тля: 2 рослини із 10 пошкоджені тлею.
Довгоносики на верхівці: застосування після першого ураження.

Довгоносики на стеблі: після першого виявлення.
Довгоносики на стручці: більше 1 шкідника на 2 рослини.
Тля: більше 2 колоній на 1 м2.
Квіткоїд: 

Стадія ріпаку

Послаблена культура 1 2–3
Хороший стан більше 3 6–9

Нерозділені бутони,
шкідник на рослину

Розділені бутони,
шкідник на рослину

Ос
інь

Ве
сн

а
Препарат Діюча речовина Норма внесення,

 л(кг)/га
Гербіциди

Бутізан® 400 Метазахлор, 400 г/л 1,75–2,5
Бутізан® Стар Метазахлор, 333 г/л + квінмерак, 83 г/л 1,75–2,5
Галера Клопіралід, 267 г/л + піклоран, 67 г/л 0,3–0,35

Галера Супер Клопіралід, 267 г/л +
піклоран, 80 г/л + амінопіралід, 17 г/л 0,2–0,3

Дуал Голд S-метолахлор, 960 г/л 1,6
Лонтрел 300 Клопіралід, 300 г/л 0,3–0,5
Лонтрел Гранд Клопіралід, 750 г/кг 0,12–0,2
Фуроре Супер Феноксапроп-П-етил, 69 г/л 0,8–1,2

Інсектициди
Біскайя Тіаклоприд, 240 г/л 0,25–0,40
Децис Люкс Дельтаметрин, 25 г/л 0,3
Децис Профі Дельтаметрин, 250 г/кг 0,03–0,04
Карате Зеон Лямбда-цигалотрин, 50 г/л 0,10–0,15

Коннект Імідаклоприд, 100 г/л +  
Бета-цифлутрин, 12,5 г/л 0,40–0,50

Моспілан Ацетаміприд, 200 г/кг 0,10–0,12

Нурел-Д Хлорпірифос, 500 г/л +  
циперметрин, 50 г/л 0,50–1,50

Протеус Тіаклоприд, 100 г/л +  
дельтаметрин, 10 г/л 0,50–0,75

Фастак® Альфа-циперметрин, 100 г/л 0,10–0,15
Ф'юрі Зета-циперметрин, 100 г/л 0,07–0,15

Грамініциди
Агіл 100 Пропахізафоп, 100 г/л 0,5–0,7
Арамо® 45 Тепралоксидим, 45 г/л 1,2–2,3
Ачіба Хізалофоп-П-етил, 50 г/л 1,0–3,0
Селект 120 Клетодим, 120 г/л 0,4–1,8
Фюзілад Форте Флуазифоп-П-бутил,  150 г/л 0,5–2,0
Центуріон Клетодим, 240 г/л 0,4–0,8

Фунгіциди

Препарат Діюча речовина Період
використання

Норма внесення,
 л(кг)/га

Карамба® Метконазол, 60 г/л осінь, весна 1,75–2,5

Карамба® Турбо Метконазол, 30 г/л + 
мепікват-хлорид, 210 г/л осінь, весна 1,75–2,5

Піктор® Боскалід, 200 г/л + 
дімоксістробін, 200 г/л літо 0,3–0,35

Пропульс Флуопірам, 125 г/л + 
Протіоконазол, 125 г/л літо 0,2–0,3

Тілмор Протіоконазол, 80 г/л + 
тебуконазол, 160 г/л осінь, весна 1,6

Фолікур Тебуконазол, 250 г/л осінь, весна 0,3–0,5

Осінь
Блішки імаго: 3 рослини із 10 мають пошкодження. Личинки блішок: 7 рослин із 10 в рядку мають 
пошкодження. Тля: 2 рослини із 10 пошкоджені тлею. Довгоносики на верхівці: застосування після 
першого ураження.

Весна

Довгоносики на стеблі: після першого виявлення. Довгоносики на стручку: більше ніж 1 шкідник 
на 2 рослини. Тля: більше ніж 2 колонії на 1 м2. 
Квіткоїд: 

Стадія ріпаку Не розділені бутони,  
шкідник на рослину

Розділені бутони,  
шкідник на рослину

Послаблена культура 1 2–3

Хороший стан більше 3 6–9

Каталог гібридів ріпаку



ФОМОЗ (Phoma lingam)
Ризик захворюваності збільшується в 
умовах короткої сівозміни та відсутно-
сті знищення пожнивних решток. 
 
Профілактика:
• Загортати пожнивні рештки.
• Зменшити густоту посіву.
• Уникати пізнього посіву.
• Використання стійких гібридів.

СКЛЕРОТИНІОЗ
• Максимальний ризик ураження 

— цвітіння.
• Профілактика — сівозміна.
• Як правило, гібриди більш 

стійкі, ніж сорти.
• Обробка фунгіцидами на основі 

Boscalid (Піктор). 

РАННІЙ СКЛЕРОТИНІОЗ
• Ураження кореневої шийки 

білою гниллю. 
• Ця форма ураження ріпаку 

була виявлена у Франції  
в 2007/2008 рр. 

• Ефективні заходи  
боротьби відсутні.

• Вплив на врожайність 
незначний.

ОСНОВНІ ХВОРОБИ РІПАКУ

Каталог гібридів ріпаку
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ВЕРТИЦИЛЬОЗ
• Виявляється до кінця вегетації.
• Профілактика — подрібнення 

та загортання пожнивних 
решток.

• Використання стійких гібридів 
у зонах ризику.

• Ефективні ЗЗР відсутні.

АЛЬТЕРНАРІОЗ
• Розвивається навесні, коли 

відмічається чергування сухої 
та вологої погоди.

• Різна сприйнятливість гібридів.
• Обробка при перших 

симптомах захворювання 
фунгіцидами на основі Boscalid 
(Піктор), Tebuconazole (Фолікур), 
Metconazole (Карамба).

КИЛА — ХВОРОБА,  
ЯКА ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ  
НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ
• Збитки можуть бути значними.
• Боротьба: зменшити 

кислотність ґрунту 
вапнуванням.

• Не застосовувати хімічну 
обробку.

Каталог гібридів ріпаку



ВИРОБНИЧА СИСТЕМА     
КЛЕАРФІЛД® ДЛЯ РІПАКУ
Це унікальне поєднання гербіциду Нопасаран® і 
високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього 
гербіциду. Стійкість гібридів ріпаку отримано 
традиційним способом селекції, без використання 
методів генної інженерії. Гібриди ріпаку Клеарфілд® 
не трансгенні.

Однократне внесення гербіциду 
Нопасаран® (з прилипачем Метолат) 
не лише знищує пророслі до 
моменту обробки бур’яни, а й 
створює ґрунтовий гербіцидний 
екран, який стримує хвилі бур’янів 
надалі. Виробнича система 
Клеарфілд® підходить для технологій 
вирощування ріпаку як з класичним, 
так і з мінімальним або нульовим 
обробітком ґрунту. Гарні результати 
досягаються навіть на ґрунтах 
із високим вмістом органічних 
речовин, на кам’янистих ґрунтах, 
а також за нестачі вологи та інших 
складних умов. 

Виробнича система Клеарфілд® 
полегшує фермерам боротьбу 
з бур’янами, оскільки зменшує 
кількість гербіцидних обробок. 
У підсумку аграрії мають більше 
часу для зосередження на усуненні 
інших чинників, що призводять до 
зниження врожайності. Нопасаран® 

у виробничій системі Клеарфілд® — 
це унікальна можливість контролю 
широкого спектра бур’янів у посівах 
ріпаку шляхом післясходового 
внесення гербіциду з гнучкими 
термінами застосування.

НОПАСАРАН®  
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• підвищення врожайності 
(завдяки високому рівню 
ефективності проти всіх 
однорічних бур’янів) 

• покращення якості насіння 
ріпаку (контроль бур’янів, 
які впливають на вміст 
глюкозинолатів та домішок) 

• зручність та простота 
застосування (одна обробка 
після сходів, гнучкість у строках)

Характеристика  
гербіциду Нопасаран®

Діючі речовини Метазахлор  
(375 г/л) + 
Імазамокс  
(25 г/л)

Препаративна 
форма

Концентрат  
суспензії (КС)

Розподіл у 
рослині

Системний; 
проникає  
як через листя, 
так і через 
кореневу  
систему бур’янів

Норма витрати
робочої рідини

200–350 л/га

Кратність 
обробки

Однократно

Строк 
очікування
(днів до збору 
врожаю)

Не 
регламентується

Упаковка Коробка: 1 х 
10 л Нопасаран® 
+ 1 х 10 л ПАР 
Метолат або 
окремі пластикові 
каністри 10  л

Каталог гібридів ріпаку

28



Культура Норма витрати  
препарату, л/га Cпектр дії Cпосіб та час обробок

Ріпак ярий (гібриди, стійкі 
до гербіциду Нопасаран®)

Нопасаран® 1,0–1,2 + ПАР 
Метолат 1,0–1,2

Однорічні дводольні
та злакові бур’яни

Обприскування посівів з фази  
від 2 до 6 листків культури 
(бур’яни на початкових стадіях 
росту — від появи сім’ядоль до 
4 листків)

Ріпак озимий (гібриди, 
стійкі до гербіциду 
Нопасаран®)

Нопасаран® 1,2–1,5 + ПАР 
Метолат 1,2–1,5

Однорічні дводольні
та злакові бур’яни, 
падалиця зернових
культур

Обприскування посівів з фази  
від 2 до 6 листків культури 
(бур’яни на початкових стадіях 
росту — від появи сім’ядоль до 
4 листків)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ:
• Не можна використовувати в 

бакових сумішах з інсектицидами 
фосфорорганічної групи  

• Найкраща ефективність гербіциду 
досягається за сприятливих 
для активної вегетації бур’янів 
температур. 

• Не рекомендується застосовувати 
за середньодобових температур 
нижче ніж +10 °С та при перепаді 
нічних і денних температур більше 
ніж 15 °C. 

• Рекомендується застосовувати 
Нопасаран®, коли більшість бур’янів 
активно ростуть та перебувають 
на початкових фазах розвитку: 
дводольні у фазі 2–4 справжні 
листки, однодольні — 1–3 листки.
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Виробнича система Clearfield® для ріпаку – 

це унікальне поєднання гербіциду Нопасаран® і 
високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього 
гербіциду. Стійкість гібридів ріпаку отримано традиційним 
способом селекції, без використання методів генної 
інженерії. Гібриди ріпаку Clearfield® не трансгенні. 

Однократне внесення гербіциду Нопасаран® (з прилипачем 
Метолат) не лише знищує пророслі до моменту обробки 
бур’яни, але й створює ґрунтовий гербіцидний екран, 
який стримує подальші хвилі бур’янів. Виробнича система 
Clearfield® підходить для технологій вирощування ріпаку як 
з класичним, так і з мінімальним або нульовим обробітком 
ґрунту. Гарні результати досягаються навіть на ґрунтах 
із високим вмістом органічних речовин, на кам’янистих 
ґрунтах, а також при нестачі вологи та за інших складних 
умов. 

Виробнича система Clearfield® полегшує фермерам 
боротьбу з бур’янами, оскільки зменшує кількість 
гербіцидних обробок. У результаті аграрії мають більше 
часу для зосередження на усуненні інших факторів, що 
призводять до зниження врожайності. 

Нопасаран® у виробничій системі Clearfield® – це унікальна 
можливість контролю широкого спектра бур’янів у посівах 
ріпаку шляхом післясходового внесення гербіциду з 
гнучкими термінами застосування.

Нопасаран® + ПАР Метолат
Ярий ріпак: 
1,0–1,2 л/га

Озимий ріпак: 
1,2–1,5 л/га

Нопасаран® – переваги препарату: 

  підвищення врожайності (за рахунок високого рівня 
ефективності проти всіх однорічних бур’янів)

  покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, які 
впливають на вміст глюкозинолатів та домішок)

  зручність та простота застосування (одна обробка після 
сходів, гнучкість у строках)

Сумісність з іншими препаратами: 

не можна використовувати в бакових сумішах з 
інсектицидами фосфорорганічної групи

Найкраща ефективність гербіциду досягається за 
сприйнятливих для активної вегетації бур’янів температур. 
Не рекомендується застосовувати за середньодобових 
температур нижче +10°С та при перепаді нічних та денних 
температур більше 15°C

Рекомендується застосовувати Нопасаран®, коли 
більшість бур’янів активно ростуть та перебувають на 
початкових фазах розвитку: дводольні у фазі 2–4 справжні 
листки, однодольні – 1–3 листки

Діючі речовини
метазахлор (375 г/л) + 
імазамокс (25 г/л)

Препаративна форма концентрат суспензії (КС)

Розподіл у рослині
системний; проникає як через листя, 
так і через кореневу систему бур’янів

Норма витрати 
робочої рідини

200–350 л/га

Кратність обробки однократно

Строк очікування 
(днів до збору урожаю)

не регламентується

Упаковка
коробка: 1х10 л Нопасаран® + 1х10 л 
ПАР Метолат або окремі пластикові 
каністри 10 л

Характеристика гербіциду Нопасаран®

Культура

Норма 
витрати 

препарату, 
л/га

Cпектр 
дії

Cпосіб та час 
обробок

Ріпак ярий 
(гібриди, 
стійкі до 
гербіциду 
Нопасаран®) 

Нопасаран® 
1,0–1,2 + 

ПАР Метолат 
1,0–1,2 

однорічні 
дводольні 
та злакові 
бур’яни

обприскування посівів 
з фази 2 до 6 листків 
культури (бур’яни на 
початкових стадіях 
росту – від появи 

сім’ядоль до 4 листків)

Ріпак озимий 
(гібриди, 
стійкі до 
гербіциду 
Нопасаран®) 

Нопасаран® 
1,2–1,5 + 

ПАР Метолат 
1,2–1,5 

однорічні 
дводольні 
та злакові 
бур’яни, 
падалиця 
зернових 
культур

обприскування посівів 
з фази 2 до 6 листків 
культури (бур’яни на 
початкових стадіях 
росту – від появи 

сім’ядоль до 4 листків)

Регламенти застосування 

Комплексний контроль бур’янівКОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ
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