
  Фази розвитку та основні елементи технології вирощування озимого ріпаку
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Сірка (S) 
30–50 кг/гa д.р. 

із внесенням азоту
або перед ним

Перед основним 
обробітком ґрунту:

Фосфор 80–100 кг/гa
Калій 200–300 кг/гa

Азот 20–30 кг/га

1-е весняне підживлення 
азотом по мерзлоталому 

ґрунті 80–120 кг/га

2-е весняне підживлення
азотом у фазі утворення

бутонів 60–80 кг/га**

* за відставання розвитку рослин
** за наявності вологи, та за недостатнього підживлення 
в перше внесення. За прогнозованих посух в перше внесення 
вносимо повну заплановану дозу добрив.

Азот: 20–30 кг/га*

Бор (B) 
150–300 г/гa д.р. в комбінації 
із засобами захисту рослин

Бор (B) 
150–300 г/гa д.р. в комбінації 
із засобами захисту рослин

Росторегуляція та контроль основних 
хвороб в фазу 3–5 листків

(за ранніх строків висіву можливо двократно)

Росторегуляція та контроль основних 
хвороб за висоти рослин 20–30 см

ВАЖЛИВО!!!
Для врожаю ріпак потребує (в д.р.):

(азоту) N = 5–6 кг на 1 ц врожаю
(сірки) S = 1 кг на 1 ц врожаю

Великий ріпаковий прихованохоботник

Капустяний стебловий та інші види прихованохоботників

Капустяний стручковий комарик

Оленка волохата, капустяний стручковий прихованохоботник

ПопелиціРіпаковий квіткоїд, попелиці

Фомоз

Пероноспороз

Альтернаріоз, циліндроспоріоз Циліндроспоріоз, сіра гниль (ботритіс), борошниста роса

Склеротиніоз, альтернаріоз

Ріпакова та ін. види блішок

Мишоподібні гризуни

Хрестоцвітий (чорний) прихованохоботник*, 
совки, ріпаковий трач (пильщик), трипси

Поява шкідника

*В південних 
  регіонах

Поява 
хвороби

Захист рослин від шкідників

Захист 
рослин 
від 
хвороб

Протруєння насіння


