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ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ НАСІННЯ РИЦИНИ В 
УМОВАХ ПОЛТАВЩИНИ 

 
Резюме. Зміна кліматичних умов призводить до розширення ареалу 
вирощування в Україні цінної олійної культури – рицини звичайної (Ricinus 
communis L.). Проаналізовано вплив кліматичних умов на ріст і розвиток 
рицини в перехідній південній частині Полтавської області. Встановлено, що 
підвищена температура і достатня кількість опадів під час її вегетації у 
виробничому досліді за норми висіву 40 тис./га сприяли формуванню 
урожайності насіння близько 15 ц/га.  Маса 1000 насінин становила 270,2 г; 
вміст олії – понад 52 %, що забезпечило вихід рицинової олії на рівні 7,8 
центнерів із гектара.  
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Олія рицини є важливим комерційним продуктом. Касторова олія, яку 

одержують із насіння, за хімічним складом відрізняється від інших рослинних 
олій високим вмістом (75–85 %) рицинолевої кислоти й має надзвичайні 
властивості [1]. Ця унікальна олія не висихає, до того ж є найбільш щільною і 
в’язкою з усіх рослинних олій. Температура її застигання – мінус 18–22 0С; 
розчиняється в спирті, але не розчиняється у нафті і бензині. Завдяки цьому 
вона використовується як найкращий, майже незамінимий мастильний матеріал 
в авіації, ракетній техніці, точних приладах і т. д. [2]. Для медичних потреб 
використовують касторову олію, відпресовану холодним способом, яка не 
містить отруйних речовин. 

В останні роки на планеті спостерігається істотне потепління клімату, що 
дає змогу значно розширити ареал вирощування цієї стратегічної культури, 
включаючи й Полтавщину. Тому наразі важливого значення набуває питання 
формування урожайності та якості насіння рицини в даних умовах. 

Метою наших досліджень було встановити рівень урожайності та якості 
насіння рицини сорту Хортицька 3 в умовах перехідної південної частини 
Полтавської області. Дослідження проводились у 2011 році в умовах 
Кобеляцького району Полтавської області. Сівбу проводили у другій декаді 
травня, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння була 10–120С. 
Спосіб сівби – широкорядний (ширина міжрядь – 70 см). Норма висіву – 40 тис 
шт. на 1 га. Площа облікової ділянки –   50,4 м2, повторність – триразова. 
Спостереження, обліки та аналіз здійснювали згідно з методикою проведення 
польових досліджень Б.О. Доспєхова [3]. Догляд за посівами полягав у 
разовому розпушуванні міжрядь з одночасним знищенням бур’янів у фазі 2–3 
справжніх листків у рицини. 
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Згідно з даними Кобеляцької метеостанції, розташованої у перехідній 
південній частині Полтавської області, у травні середня добова температура 
повітря перевищувала середню багаторічну норму більше, ніж на 40С, а сума 
опадів була більша норми  на 17 мм. У середньому за місяць гідротермічний 
коефіцієнт (ГТК) становив 1,2 за норми 1,0, що сприяло швидкій появі сходів 
рицини у третій декаді травня.  

У червні завдяки надлишку тепла й вологи (95,3 мм опадів, що на 25,3 мм 
більше норми, і середньодобова температура – 20,70С, що на 2,90С вище 
середньої багаторічної) за місяць після появи сходів рослини рицини 
сформували китиці на головному стеблі (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Посіви рицини в період формування китиці  на головному стеблі 

 
Найспекотнішим за весь рік був липень: у другій декаді йшли рясні дощі, а 

температура повітря перевищувала середню багаторічну на 3,30С, що дало 
змогу в цей час сформувати зав’язі на розгалуженнях другого і третього 
порядків рослин рицини (рис. 2).  

Збирання врожаю проводили в жовтні, коли достигло насіння (рис. 3). За 
таких погодних умов рослини рицини сформували урожайність на рівні 15 ц/га 
очищеного насіння. Маса насіння у коробочках становила на 1/3 більше – 22,5 
ц/га. Маса 1000 насінин дорівнювала 270,2 г. 

За результатами досліджень, проведених у Полтавській обласній зональній 
агрохімічній лабораторії, у насінні рицини сорту Хортицька 3 урожаю 2011 
року вміст олії становив 52,17 %, тобто, вихід олії з 1 га становить 7,8 центнера. 
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Рис.  2. Формування плодів на рослинах рицини 
 

 
 

Рис. 3. Рослини рицини перед збиранням 
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Таким чином, в умовах перехідної південної частини Полтавської області 
реально вирощувати рицину з рівнем урожайності й якості насіння не гіршим, 
ніж у південних регіонах, де вона традиційно культивується. 

Вважаємо за необхідне надалі продовжити дослідження цінної олійної 
культури – рицини – з метою впровадження її у виробництво господарств 
області. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА СЕМЯН 
КЛЕЩЕВИНЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
Шокало Н.С., Назаренко Г.И.  
Изменение  климатических условий дает возможность расширить ареал 
выращивания в Украине ценной масличной культуры – клещевины 
обыкновенной (Ricinus communis L.). Проанализировано влияние 
климатических условий на рост и развитие клещевины в переходной южной 
части Полтавской области. Установлено, что повышенная температура и 
достаточное количество осадков во время ее вегетации в производственном 
опыте с нормой высева 40 тыс./га способствовали формированию урожайности 
семян около 15 ц/га. Масса 1000 семян составила 720,2 г, содержание масла – 
свыше 52 %, что обеспечило выход касторового масла на уровне 7,8 центнера с 
гектара. 

 
CROP CAPACITY AND QUALITY OF CASTOR PLANT SEEDS IN 
POLTAVA REGION 
Shokalo N.S., Nazarenko G.I. 
Significant climate warming made possible to expand growing area of castor plant 
(valuable oil crop) (Ricinus communis L.) in Ukraine. Influence of climatic conditions 
upon castor plant growth in transitional south part of Poltava region is analyzed. It is 
established that high temperature and adequate rainfall during castor plant vegetation 
in experiment under seeding rate of 40000 items per hectare facilitated to forming 
crop capacity of nearly 15 centners per hectare. Mass of 1000 seeds was 720.2 g; oil 
content was more than 52 %. These indices ensured castor plant crop capacity of 7.8 
centners per hectare. 
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