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Редька олійна відноситься до культур широкого спектру використання  

[1, c. 4]. Не дивлячись на загальну відомість цієї культури і певних напрацю-

вань у технології її вирощування – питання удобрення цієї культури на даний 

час залишається питанням дискусійним, а враховуючи появу на ринку різних 

форм мінеральних добрив як макро-, так і мікроскладу, як таким, що потребує 

наукового узагальнення [2, c. 56]. 

Сьогодні для групи хрестоцвітих культур серед рекомендованих 

мікродобрив, які містять бор, магранець та цинк («Нутрівант Плюс олійний», 

«Гранубор Натур», «Еколист Мікро РБ», «Еколист Монобор», ―РОСТОК‖ 

олійний та ін.) [3, 4, 5, c. 107]. Вказані препарати є надійним джерелом мікро-

елементів та забезпечють баланс ростових процесів та якісної диференціації 

окремих частин рослини у гармонійному поєднанні. 

За нашими попередніми оцінками [1, c. 146] потреба у мікроелементах 

власне редьки олійної має свої особливості як за рахунок розтягнутого періоду 

цвітіння у межах структури суцвіття та генеративних бічних галужень, так і 

послідуючого процесу загального тривалого періоду формування плодів, що 

зумовлює пролонгований період у засвоєнні цілого ряду мікроелементів, 

зокрема цинку, бору, марганцю тощо. 

Іншою відміченою особливістю удобрення редьки олійної мікродобривами 

є її позитивна реакція на застосовувані препарати вже починаючи з 

фенологічної фази стеблування. 
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В силу цих причин попередньо зроблені нами оцінки підтверджують 

близькість системи позакореневого удобрення мікродобривами між редькою 

олійною та ріпаком ярим з базовою відмінністю строків застосування останніх. 

Для редьки олійної ми рекомендуємо застосування мікродобрив частинами, 

розпочинаючи із застосування комплексних мікродобрив вже на стадії 

стеблування з внесенням їх основної кількості до стадії повного цвітіння, не 

відносячи останні внесення до стадії формування стручків та на фазу їх зеленої 

стиглості. Доцільним, враховуючи інтенсивну опушеність листостеблової 

частини редьки олійної застосовувати ад’юванти рекомендовані до застосу-

вання, особливо за внесення у фенологічні фази стеблування-бутонізації. 

Загальна рецептура застосування різних мікродобрив за результатами її 

попереднього вивчення може мати такі варіанти: 

– передпосівна обробка насіння (2,5-3,0 л/т,застосовувати ―РОСТОК‖ 

олійний); 

– розетка 5-9 листків на рослині ( 2,0-3,0 л/га, Нутріванта Плюс™ олійний, 

―РОСТОК‖ олійний); 

– до змикання листків у рядках до фази повного стеблування (2,0-4,0 л/га, 

Нутріванта Плюс™ олійний, ―РОСТОК‖ олійний); 

– бутонізація (2,5-5,0 л/га ―РОСТОК‖ олійний; 2,0-3,0 л/га, Нутрівант 

Плюс™ олійний; 1,5-2,5 л/га Еколист Мікро РБ; 0,8-1,0 л/га Гранубор Натур, 

―РОСТОК‖ Бор; 2,0-3,0 л/га ―РОСТОК‖ Плодоношення); 

– у період стеблування-бутонізація (при використанні редьки олійної на 

силосування та насіння) (2,0-3,0 л/га, ―РОСТОК‖ Макро). 

До представленої схеми слід зауважити, що детермінація доз використання 

мінеральних добрив на посівах редьки олійної має базуватись на ретельному 

коректуванні рекомендованих доз на сортові особливості, ґрунтові умови 

родючості, погодні особливості території та напрямок використання посіву 

тощо. Цей чинник зумовлює необхідність у деталізації технологічних варіантів 

ефективного застосування мікродобрив на редьці олійній, що і є метою наших 

подальших досліджень. 
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За площею земельного фонду Україна є однією з найбільших країн 

Європи (5,7% її території), а за якісним складом ґрунтів та біопродуктивністю 

угідь – однією з найбагатших держав Світу.  

Землі сільськогосподарського призначення становлять 70,3% території 

України, або 42,7 млн га. Найбільшу питому вагу в структурі сільськогосподар-

ських земель України становлять орні землі – 32,5 млн га, пасовища – 5,4, 

сіножаті – 2,4 млн га. 

Проблема деградації ґрунтового покриву, зумовлена зростаючим 

антропогенним впливом на грунти, стурбованістю суспільства станом довкілля 

та усвідомленням значення ґрунтового покриву для забезпечення екологічної 

безпеки території. За оцінками міжнародних експертів, нині майже 2 млрд. га, 

або 15% світового земельного фонду уражено цими процесами, з яких найбільш 

поширеними є ерозія, дефляція, нестача в грунтах основних поживних речовин, 

http://www.nutritech.com.ua/ua/76
http://rostok-ua.com/index.php?id=309



