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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 
УКРАЇНИ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, що включає основний та 
передпосівний обробіток ґрунту після попередника озимої пшениці, внесення добрив на запланований урожай, 
сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що ріпак озимий висівають у другій 

декаді серпня-першій декаді вересня (21 серпня та 05 вересня), використовуючи середньопізній гібрид Ексель, 
основне удобрення здійснюють під час оранки у дозі Р30K150 кг/га д. р., використовуючи суперфосфат 
подвійний і сульфат калію, припосівне, у дозі NPK90 кг/га д. р., використовуючи нітроамофоску, - одночасно із 
посівом культури, підживлення у три строки, використовуючи аміачну селітру: вперше у дозі N60 кг/га д. р. - по 
мерзлоталому ґрунту, вдруге у дозі N60 кг/га д. р. - через два тижні (за інтенсивного росту стебла у висоту); 
втретє підживлення у дозі N30 кг/га д. р. проводять через два-три тижні, на початку цвітіння, що забезпечує 
оптимальний ріст, розвиток рослин, формування біометричних показників для успішної перезимівлі та 
біологічну врожайність на рівні 5,23 та 5,20 т/га. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 2987230418. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки. 

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 

 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

25.04.2018   


