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РИЦИНА 

Господарське значення. В насінні рицини накопичується 50 -55 % 

олії. Вона містить 81 —96 % гліцеридів рицинолевої кислоти, яку не 

виявлено в інших оліях. 

Рицинова (касторова) олія належить до групи невисихаючих (з йодним 

числом 82 - 86), дуже в'язка, слабко розчиняється в бензині та інших 

органічних розчинниках, не застигає при низьких температурах (мінус 12 – 

18 °С), спалахує при високих температурах (плюс 300 - 310 °С). Тому вона є 

неперевершеним за якістю мастильним матеріалом, особливо для авіаційних 

моторів і механізмів, що працюють у складних умовах півночі. 

Рицинову олію використовують у різних галузях промисловості, а 

також в медицині для виготовлення ліків. 

Олію одержують з насіння рицини гарячим або холодним пресуванням. 

Гаряче пресування забезпечує більший вихід олії, проте якість її гірша, бо в 

олію з насіння потрапляють отруйні речовини — дуже токсичний білок 

рицин та алкалоїд меншої токсичності — рицинін. Тому така олія придатна 

тільки для технічних потреб. Для виготовлення ліків використовують 

касторову олію, відпресовану холодним способом. Давно відома касторова 

олія в медицині як проносний засіб. 

Макуха рицини отруйна незалежно від способу виготовлення і для 

годівлі тварин (крім лисиць) без спеціальної обробки (детоксикації) 

непридатна. Вона містить близько 45 % білка і є цінною сировиною для 

виготовлення клею, який використовують у деревообробній та інших галузях 

промисловості. У сільському господарстві з рицинової макухи виготовляють 

принади для шкідників та вносять її в ґрунт як добриво (містить близько 7 % 

азоту та 1,7 % фосфорної кислоти). 

У стеблах рицини багато калію та інших поживних речовин, тому при 

заорюванні їх в подрібненому вигляді значно підвищується родючість 

ґрунту. 

Листя рицини можна використовувати для вигодовування деяких видів 

шовкопряду (ері), які виробляють жовте волокно. 

 

Походження. Рицина походить з Африки. Ще в глибоку давнину її 

почали вирощувати в Єгипті, звідки вона поширилася в Азію, Америку, 

Європу. 

Світова площа посівів рицини становить близько 1,5 млн га, найбільше 

їх у Бразилії, Індії, Таїланді та інших країнах тропічного поясу. З країн 

помірного клімату рицину висівають у Китаї, Ірані, Туреччині, Югославії, 

Румунії, Болгарії. 

В Україні рицину почали вирощувати з часів радянської влади. Площі 

посівів було доведено до 110-120 тис. га. Зосереджуються вони в південних 

областях України: Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, 

Дніпропетровській та АР Крим. 

Урожайність рицини в Україні при застосуванні високої агротехніки 

досягає 8—14 ц/га і більше, а в умовах зрошення зростає у два-три рази. 
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Біологічні та екологічні особливості. Рицина (Ricinus communis) 

належить до роду Ricinus, родини молочайних (Euphorbiaceae). У країнах з 

тропічним та субтропічним кліматом вона росте й розвивається як 

багаторічна рослина з деревоподібним стеблом до 10 — 12 м заввишки та 

20см в діаметрі. Тривалість життя її тут досягає 10 років. У районах з 

помірним кліматом (південь України) рицину вирощують як однорічну 

рослину 1 — 3м заввишки. 

Теплолюбна. Насіння сортів персидського підвиду починає проростати 

при 8—10 °С, у більш теплолюбного підвиду сангвінеус — при 12 — 13 °С. 

В польових умовах сходи при температурі ґрунту 10 — 12 °С 

з'являються через 20 — 25 днів, при 14 — 16 °С — через 12 — 14, а при 18 - 

20 °С — через 9-11 днів. 

Сходи рицини гинуть при мінус 1 °С, а осінні заморозки мінус З °С 

гублять дорослі рослини. 

В умовах Степу України рицина до настання осінніх заморозків встигає 

достигнути. 

Рицина — короткоденна світлолюбна рослина. Нестача світла у фазі 2 

— 3 листків (період формування генеративних органів) негативно 

позначається на її продуктивності. Затінення сходів бур'янами, а також 

взаємозатінення затримує формування репродуктивних органів. Тому дуже 

важливо своєчасно сформувати оптимальну кількість рослин на площі та 

вчасно знищувати бур'яни. 

Рицина погано витримує як ґрунтову, так і повітряну посуху. Для 

формування середнього врожаю рицини потрібно, щоб за період вегетації 

випало не менше 180 — 200 мм опадів. Найбільшої кількості води рослини 

потребують у фазі цвітіння та наливу насіння. У цей період, який у рицини є 

критичним, під час посухи відмирає листя, обпадають квітки та коробочки. 

Оптимальна вологість ґрунту по періодах вегетації коливається в 

межах 70 - 80 - 70 % НВ, транспіраційний коефіцієнт — від 300 до 630. 

Рицина вибаглива до умов мінерального живлення. За виносом 

поживних речовин вона в 2 — 4 рази перевершує озиму пшеницю. З 

утворенням 1 т насіння вона виносить з ґрунту 64 — 68 кг азоту, 14 — 20 кг 

фосфору і 52 — 56 кг калію. Більше поживних речовин рицина засвоює в 

другій половині вегетації. 

Рицина добре росте на ґрунтах родючих, достатньо аерованих, з 

нейтральною реакцією, легких і середніх за механічним складом і погано — 

на засолених, глинистих, заболочених. 

Сорти рицини, районовані в Україні: ВНІІМК 165 поліпшений, 

Громада, Донська крупнокістна, Кубанська 15, Хортицька 1, Щербинівська 

та ін. 

 

Технологія вирощування. На півдні України кращим місцем для 

рицини в польових сівозмінах є ланки: пар чорний — пшениця озима — 

рицина та кукурудза на силос — горох — рицина. Не рекомендується сіяти 

рицину після соняшнику та кукурудзи на зерно. 
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Удобрення. Добре реагує на органічні добрива (20 т/га) в основне 

удобрення. Ефективність мінеральних добрив залежить від типу грунтів та 

умов зволоження. За посушливого клімату степової зони України та 

підвищеного вмісту у ґрунтах калію під зяблеву оранку вносять переважно 

азотні й фосфорні добрива в нормі N40-60P60-90. Збільшення норм добрив на 

незрошуваних землях дає незначні прирости врожаю і окупність їх при цьому 

зменшується. 

Досить ефективним є припосівне внесення мінеральних добрив, 

найбільший приріст урожаю забезпечує норма N10P20.  

На зрошенні дози NP збільшують до 90-120 кг. 

Обробіток ґрунту. Основний обробіток ґрунту під рицину проводять з 

урахуванням попередника та необхідності знищення багато- і однорічних 

бур'янів, а також запобігання водній та вітровій ерозії ґрунту. 

На полях, засмічених однорічними бур'янами, проводять 2 — 3 

дискових лущення стерні на глибину 6 — 8 або 8—10 см. Перший раз 

обробляють ґрунт лущильниками відразу після збирання попередника, 

наступні — в міру з'явлення бур'янів. На зяб орють у другій половині вересня 

— першій половині жовтня на глибину 25 — 27 см. 

На полях, засмічених коренепаростковими бур'янами, застосовують 

систему пошарового обробітку ґрунту за допомогою культиватора (КПШ-9 

або КПЭ-3,8) на глибину 6 - 8 та 10-12 см. Після повторного відростання 

бур'янів орють плугами з передплужниками на глибину 30 — 32 см, а на 

ґрунтах з невеликим гумусовим горизонтом — на всю глибину орного шару. 

Найповнішого знищення багаторічних бур'янів досягають у системі 

зяблевої підготовки ґрунту з використанням гербіциду 2,4-Д. Його вносять у 

нормі 1,5 — 2 кг/га д. р. після лущення при масовому відростанні бур'янів. 

Поле, оброблене гербіцидом 2,4-Д, орють не раніш як через 10 - 15 днів. 

На ерозійно небезпечних ділянках найефективнішим способом 

обробітку ґрунту під рицину є розпушування плоскорізами із залишенням 

стерні на поверхні ґрунту. Система протиерозійних обробітків складається з 

2 - 3 мілких (на 8-10 або 10 - 12 см) розпушувань ґрунту культиваторами-

плоскорізами (КПШ-5 або КПШ-9) та глибокого (на 25 см) безвідвального 

розпушування за допомогою плоскоріза-глибокорозпушувача (КПГ-250 або 

КПГ-150). 

При плоскорізному обробітку треба обов'язково застосовувати 

високоефективні гербіциди, без внесення яких посіви рицини значно 

забур'янюються. 

На ґрунтах, які мають сприятливі фізичні властивості, та на чистих від 

бур'янів полях рицина, як правило, мало реагує на зміну глибини та спосіб 

основного обробітку ґрунту. Лише за достатнього зволоження та відсутності 

повітряної посухи глибока оранка на 30 - 32 см забезпечує приріст урожаю на 

10 - 12 % порівняно з урожаєм за звичайної оранки на 22 — 25 см. 

Поглиблення орного шару чорноземних ґрунтів під рицину більше ніж на 

30 см неефективне, оскільки урожай при цьому не підвищується, а затрати 

праці й засобів зростають. 
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Весняний обробіток ґрунту. Основним завданням весняної підготовки 

ґрунту є максимальне збереження запасів води в ньому, забезпечення 

сприятливих умов для загортання насіння на потрібну глибину та очищення 

поля від бур'янів. 

Таким чином, передпосівну підготовку ґрунту під рицину слід 

проводити залежно від фізичного стану ґрунту та його забур'яненості. Коли 

поле не засмічене багаторічними бур'янами, як правило, проводять 

ранньовесняне боронування та одну передпосівну культивацію. На ґрунтах, 

які переущільнюються до весни, на погано виораному брилистому зябу, а 

також на полях, дуже засмічених падалицею озимих культур або 

коренепаростковими бур'янами, застосовують дві культивації — 

ранньовесняну та передпосівну на глибину загортання насіння. 

У боротьбі з бур'янами використовують також гербіциди — трефлан і 

нітран. Ці препарати знищують як односім'ядольні (просо куряче, мишій 

зелений), так і двосім'ядольні бур'яни (щириця біла й загнута, лобода біла, 

курай, березка польова та ін.). Оптимальна норма трефлану й нітрану на 

легких ґрунтах 6, а на середніх і важких — 8 кг/га за препаратом. Якщо 

гумусу в ґрунті більше 5 %, зазначені норми можна збільшити на 1 кг/га. 

Вносять гербіциди під передпосівну культивацію або через 5-7 днів 

після сівби рицини з одночасним загортанням препарату у ґрунт важкою 

бороною у два сліди. Коли затримується загортання трефлану або нітрану в 

ґрунт навіть на 10 — 15 хв, ефективність їх різко зменшується, бо вони 

швидко випаровуються і розкладаються на сонячному світлі. 

Сівба. Для сівби використовують кондиційне (рН 1 — 3) насіння 

районованих і перспективних сортів або гібридів першого покоління (F1), 

схожість якого не менше 80 %, чистота 98 %. Перед висіванням насіння 

піддають сонячно-повітряному обігріванню і протруюють бенлатом (2 кг/т) 

чи іншими протруювачами, застосовуючи спеціальні потруювальні машини 

АПС-4, ПСШ-3, ПСШ-5. 

Оптимальним є строк сівби рицини, коли ґрунт на глибині загортання 

насіння прогрівається до 12 — 13 °С і спостерігається подальше потепління. 

Норма висіву крупнонасінних сортів рицини 20-25 кг/га. Норма висіву 

насіння рицини залежить від рекомендованої густоти рослин на 1 га посіву. 

Оптимальною густотою рослин на час збирання урожаю вважається: для 

середньогалузистих сортів — 50 — 60, сильно галузистих — 30 — 40 тис./га.  

З урахуванням польової схожості насіння та можливого пошкодження 

рослин у період вегетації норму висіву схожого насіння збільшують проти 

оптимальної густоти посіву на 15 — 20 %. 

Сіють рицину сівалками СУПН-8, СУПН-12 або СПЧ-6М в агрегаті 

з тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6, Т-70С при ширині міжрядь 70 см, а також 

спареними сівалками в агрегаті з тракторами Т-150, ДТ-75М. Оптимальна 

глибина загортання насіння на ґрунтах важкого механічного складу у 

вологу весну 6 — 8 см, на легких ґрунтах у суху погоду — на 10 - 12 см. 
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Тривалість оптимального строку сівби рицини для одного поля — 

один-два дні, для господарства 5-6 днів. Розрив між передпосівною 

культивацією і сівбою — не більше одного дня. 

Швидкість руху агрегату під час сівби сівалкою СУПН-8 становить 6-8, 

сівалкою СПЧ-6М — 5-6 км/год. 

Догляд за посівами. Після сівби рицини, незважаючи на з'явлення 

сходів, починають догляд за посівами, захист їх від забур'янення із 

застосуванням до- і післясходових боронувань. Оптимальним строком 

проведення досходових боронувань вважається початок проростання бур'янів 

(фаза ниточки). Боронують поле упоперек посіву при швидкості руху 

агрегату 5 — 6 км/год зубовими боронами у період, коли насіння рицини 

проросло, але паростки знаходяться на 5 — 6 см нижче поверхні ґрунту. 

Оптимальна глибина боронування 4 — 5 см. 

При утворенні щільної ґрунтової кірки після великих дощів на важких 

ґрунтах доцільно провести поверхневе розпушування голчастими дисками 

КЛТ-28, встановленими на просапний культиватор. 

Іноді застосовують досходову суцільну (сліпу) культивацію з 

використанням парових культиваторів. Проведення її допускається тоді, коли 

насіння рицини утворило корінець не довше 1,5 см. 

У післясходовий період при потребі сходи боронують і проводять 

міжрядні культивації. Боронувати сходи рицини слід у фазі 2-3 справжніх 

листків у денні години (коли зменшується тургор і рослини стають менш 

ламкими) легкими або середніми боронами впоперек рядків із швидкістю 

руху агрегату не більше 4 км/год. 

При дворазовому боронуванні посівів (до сходів та після сходів) за 

сприятливих умов гине до 90 % сходів однорічних бур'янів. 

Для першої культивації міжрядь (у фазі 2-3 листків) культиватор 

обладнують просапними борінками КЛТ-38, які встановлюють по рядках 

посіву. 

Кількість культивацій міжрядь залежить від забур'яненості посіву. На 

чистих полях обмежуються однією культивацією на глибину 8—10 см, на 

забур'янених повторюють культивації. Незалежно від засміченості посіву 

міжряддя обов'язково обробляють на середніх та важких за механічним 

складом ґрунтах. 

Зрошення. Рицина добре реагує на зрошення і за умов правильного 

режиму поливів продуктивність її підвищується в 2 — 3 рази і більше, при 

цьому значно зростає вміст жиру в насінні. 

В умовах зрошення найпридатніші сорти ті, які рано починають 

галузитись. 

Кращим місцем рицини в польових зрошуваних сівозмінах є ланки: 

кукурудза молочно-воскової стиглості — озима пшениця — рицина; люцерна 

— озима пшениця — рицина; горох — озима пшениця — рицина. 

Удобрення. На зрошуваних землях рицина добре реагує на мінеральні 

добрива. Найбільший коефіцієнт їх використання забезпечує внесення під 

рицину повного або азотного і фосфорного добрив у співвідношенні N:P:K як 
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1 : 1,5 : 1. Азотні й фосфорні добрива на зрошуваних землях вносять у нормі 

N60-80P90-120. Калійні добрива малоефективні, тому що рицина добре 

використовує природні запаси калію з ґрунту. Під час сівби в рядки вносять 

по 0,5 ц/га гранульованих азотних і фосфорних добрив. 

Підживлення рицини ефективне тільки до цвітіння, тому проводять 

його одночасно з першим розпушуванням міжрядь. Для цього краще 

використовувати амофос по 30 - 40 кг/га в перерахунку на оксид фосфору 

(Р2О5). 

Обробіток ґрунту. Зяблеву оранку під зрошувану рицину треба 

проводити на глибину 27 — 30 см. Приріст урожаю порівняно з урожаєм за 

звичайної оранки (на 20 — 22 см) становить 1,7 ц/га. 

Дуже ефективне на чорноземах південних солонцюватих щілювання 

зябу. Приріст урожаю після цього агрозаходу досягав 3 ц/га (16 %) від 

звичайної оранки і 4 ц/га (19,4 %) — від глибокої. Щілини нарізають 

упоперек напрямку оранки через 70 — 140 см на глибину 55 - 60 см. 

Навесні за нормального доспівання ущільненого ґрунту і значної 

забур'яненості падалицею озимих культур проводять першу культивацію 

чизель-культиватором на глибину 14 — 16 см з одночасним коткуванням 

кільчасто-шпоровим котком безпосередньо перед сівбою рицини на глибину 

загортання насіння. 

При повільному доспіванні перезволоженого ґрунту на чистих від 

бур'янів та вирівняних з осені полях можна обмежитись ранньовесняним 

боронуванням та однією передпосівною культивацією. 

Важливе значення для формування доброго врожаю має густота посіву. 

Для малогіллястих сортів (ВНІІМК 165 поліпшена, Донська крупнокістна) 

оптимальна густота його 40 — 50 тис./га рослин, а для дуже гіллястих 

(Червона) 20 — 30 тис./га. 

Великі врожаї насіння можливі тільки при дотриманні оптимального 

режиму зрошення та високого рівня агротехніки. 

Поливи рицини приурочують до трьох основних періодів вегетації: 

перший — утворення центральних китиць; другий — цвітіння центральних і 

бічних китиць; третій — наливання і достигання насіння бічних китиць. У 

перший період поливають один раз; у другий 2 — 3 і в третій 1 — 2 рази. 

Припиняють поливи наприкінці серпня. 

У роки з посушливою весною дощування починають рано у фазі 4 — 5 

листків. Поливні норми до цвітіння становлять 350 — 400 м
3
/га, у період 

цвітіння 400 — 500 і під час достигання насіння 300 — 400 м
3
/га. Усього за 

вегетацію рицину поливають, залежно від кількості опадів, 3-5 разів. 

Найбільша продуктивність посівів забезпечується при дотриманні 

поливами передполивної вологості активного шару ґрунту (0 — 70 см) до 

цвітіння не менше 70 %, під час цвітіння центральних і бічних китиць 

першого порядку — не менше 80 % і в період наливання зерна — достигання 

насіння — 65 — 70 % НВ. Залежно від забезпеченості вологою рослин 

загальна витрата води на посівах рицини коливається від 3600 до 4600 м
3
/га. 



 7 

Поливають посіви рицини дощувальними агрегатами «Кубань», 

«Днепр», «Фрегат» ДДА-100М. 

 

Десикація. Достигання і збирання врожаю рицини прискорюється 

висушуванням рослин на пні (десикацією) за допомогою хімічних речовин. 

Цей агрозахід дає змогу повністю механізувати процес збирання, підвищити 

продуктивність комбайнів у 1,5 — 2 рази, отримати додатково 1,5-2 ц/га 

насіння за рахунок скорочення втрат і значно зменшити затрати праці та 

коштів на післязбиральну дообробку насіння. 

На неполивних посівах віддають перевагу таким десикантам, як 

хлорат магнію 60 %-й (15 — 20 кг/га залежно від висоти та облистненості 

рослин), гербіцид групи 2,4-Д (3 — 4 кг/га), реглон супер (3 — 5 л/га) або 

суміш хлорату магнію (10 кг/га) з гербіцидом 2,4-Д (1,5 - 2 кг/га за 

препаратом). Десикацію проводять з вертольотів МІ-2 або Ка-26, літака Ан-2 

або обприскувачами ОПШ-15, ПОМ-630. Витрата робочої рідини при 

авіаобприскуванні — 100, при наземному — 200 — 250 л/га. Найбільша і 

швидка дія десикантів виявляється при температурі повітря під час обробки 

посівів 16 - 18 °С. 

Обприскують рослини у фазі повного достигання насіння центральних 

китиць. Через 5 — 7 днів після десикації починають збирати врожай. 

Збирання — трудомісткий і складний етап у виробництві рицини. У 

сортів, коробочки яких при достиганні розтріскуються, китиці зрізають 

вручну при побурінні третини їх, звозять ворох на тік, розстеляють шаром в 

одну китицю. На току насіння під дією сонця висипається, його очищають і 

затарюють для зберігання. Сорти рицини з коробочками, які не 

розтріскуються, збирають однофазним способом рицинозбиральним 

комбайном ККС-6, при цьому отримують близько 80 % чистого насіння і до 

20 % коробочок. 

Найсприятливіші умови збирання, коли вологість оболонки насіння не 

перевищує 12 %. 

Насіння в основному бункері комбайна ККС-6 при збиранні в 

оптимальні строки має чистоту 90 — 96 %, вологість 10 — 12 %, третинок — 

до 8, пошкодженого й шеретованого насіння — до 5 і сміття 5 - 6 %. Насіння 

товарних посівів без додаткової доробки здають на заготівельні пункти. 

Зібраний насінний матеріал потребує доведення до посівних кондицій. 

Зелені коробочки з другого бункера комбайна містять 15 - 25 % 

домішок сміття і мають високу вологість (до 30 — 40 %). Такий ворох до 

сушіння та обмолоту треба очистити від грубих домішок. Для цього 

використовують очисник вороху ОВП-20А, а також повітряно-сонячний (на 

току) і штучний способи сушіння насіння й коробочок. За повітряно-

сонячного сушіння ворох розміщують на площадках (краще 

заасфальтованих, відкритих для дії вітру і сонця) шаром 10 — 15 см і не 

менше двох разів на день перелопачують вручну або ворушилкою ВН-6. 

Сушіння ефективне при відносній вологості повітря не вище 60 %. 

Тривалість його залежно від початкової вологості й погоди становить 3—10 
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днів. Для штучного сушіння застосовують теплогенератори ТГ-150, ВПТ-300, 

ВПТ-400, ТАУ-0,75. Температура теплоносія під час сушіння насінної 

рицини має бути близько 35 - 40, товарної 65 - 75 °С. Через кожні 1,5 - 2 год 

ворох продувають протягом 15 — 20 хв атмосферним повітрям. Тривалість 

сушіння за активного вентилювання підігрітим повітрям залежно від 

початкової вологості товарної рицини 5 — 20, насінної 10 — 30 год. 

Сортують насінну рицину на очисних машинах ОС-4,5А, ОВА-1,0, 

СВУ-5, «Петкус-Гігант» та ін. Сорти рицини за розмірами насіння умовно 

поділяють на три групи: дрібно-, середньо- і крупнонасінні. 

Технологія післязбиральної доробки насінної рицини трудомістка й не 

завжди забезпечує одержання кондиційного насіння. Його посівні якості 

погіршуються внаслідок самозігрівання вороху та пошкодження насіння під 

час багаторазового проходження через сортувалку. 

Розроблено сушильно-очисну лінію для обробки насіння рицини, яка 

поєднує в один процес його очищення, сушіння й сортування. До її складу 

входять машини ЗАВ-10.30.000, СВУ-5А, ПСС-2,5, сушарка та норії 

конструкції ВНДІОК. Вона забезпечує доведення насіння до посівного 

стандарту. 

 

САФЛОР 

Господарське значення. Сафлор вирощують переважно як олійну 

культуру, перспективну для посушливої зони півдня України. В насінні 

сафлору міститься 32 — 37 % (у ядрі 50 — 56 %) напіввисихаючої олії (йодне 

число 115 - 155) і до 12 % білка. Олія, добута з ядер насіння, наближається за 

смаковими якостями до соняшникової, її використовують для харчування. 

Олія, добута з цілого насіння, має гіркуватий смак, її використовують для 

виробництва оліфи, білої фарби, емалей, мила, лінолеуму. Сім'янки сафлору 

— добрий корм для птиці. Макуху в невеликих кількостях згодовують 

тваринам, у 100 кг її міститься 55 корм. од. З квіток сафлору добувають 

жовтий барвник картамін, який використовують у килимовому виробництві і 

для фарбування тканин, а також в кулінарії як замінник шафрану. 

Сафлор давно відомий в Індії, Єгипті, Китаї, Північній Африці, 

Середній Азії, Закавказзі. В Україні його стали вирощувати з другої 

половини XVIII ст. Має незначне поширення в південних посушливих 

районах. Середня врожайність насіння сафлору 6–8 до 10 - 12 ц/га, за 

сприятливих умов — до 20 ц/га. 

 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Сафлор (Carthamus 

tinctorius L.) належить до родини айстрових (Asteraceae). Це однорічна (рідко 

дворічна) одностеблова перехреснозапильна трав'яниста рослина заввишки 

до 90 см. На одній рослині формується від 5 до 50 кошиків діаметром 1,5 — 

3,5 см, в кожному з яких розвивається 30 — 60 панцирних сім'янок (рис. 66). 

Маса 1000 насінин від 20 до 50 г, лузжистість 40 — 50 %. 

Сафлор — жаростійка і посухостійка рослина, добре витримує 

тривалу посуху. Тому він становить інтерес для посушливого південного 
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Степу України. Насіння проростає при температурі 2 - 3 °С. Сходи його 

витримують заморозки до мінус 3 — 6 °С. Найбільша потреба в теплі 

спостерігається в період цвітіння — достигання. Протягом цвітіння дощову 

погоду витримує гірше, ніж посуху, оскільки у вологу погоду квітки значно 

гірше запліднюються. До ґрунтів сафлор невибагливий, витримує засолення, 

добре реагує на застосування добрив. Сафлор — рослина короткого дня. 

Вегетаційний період залежно від сорту й умов вирощування триває від 90 до 

150 днів. 

 

Технологія вирощування. Кращими попередниками для сафлору є 

озима пшениця, яку висівають по пару або після трав, а також просапні 

культури. Сафлор — добрий попередник для ярих колосових культур. 

Система основного й передпосівного обробітку ґрунту така, як і під 

соняшник. Під основний обробіток вносять мінеральні добрива дозою 

N45Р60К45. 

Сіють сафлор у ранні строки широкорядним способом з міжряддям 

45 см, на засмічених полях 60 — 70 см. Норма висіву насіння 10 — 12 кг/га, 

на 1 м рядка має бути 4—5 рослин при міжрядді 45 см і 6 — 7 рослин при 

міжрядді 60 — 70 см. Глибина загортання насіння 5 — 6 см. Посіви 

обов'язково коткують кільчасто-шпоровими котками. Догляд за посівами 

такий самий, як і за посівами соняшнику. 

Збирають сафлор прямим комбайнуванням, бо насіння з кошика при 

достиганні не висипається. До збирання приступають, коли пожовтіють усі 

рослини й кошики, а насіння затвердіє. 

 

БАВОВНИК 

Господарське значення. Основною продукцією, заради якої 

вирощують бавовник, є волокно — найважливіший вид рослинної сировини 

для текстильної промисловості. Незважаючи на великомасштабне 

виробництво штучного волокна, бавовникове волокно, як і раніше, має 

першорядне значення. Йому притаманні виключні властивості: тонке, легке, 

але досить міцне на розрив і вигин, легко забарвлюється, має добрі 

теплоізоляційні властивості. Його використовують для виробництва ситцю, 

сатину, трикотажу, бумазеї, фланелі, батисту й багатьох інших видів тканин, 

а також для виготовлення ниток, корду тощо. 

З короткого волокна (підпушку, або лінту) виготовляють вату, штучний 

фетр, особливо міцні сорти паперу, кінофотоплівку, пластмасу, нітролаки, 

штучну шкіру і багато інших матеріалів. 

3 1т бавовни-сирцю отримують 330 — 360 кг волокна, 560 — 650 кг 

насіння, яке містить 20 — 30 % технічної олії. З цієї кількості волокна можна 

виробити 3,5 — 4 тис. м2 тканини, а з насіння 110 — 112 кг олії та 240 — 270 

кг макухи. Бавовникова макуха — добрий концентрований корм для тварин, 

який містить до 40 % білка. Проте згодовувати макуху треба у невеликій 

кількості, бо в ній міститься отруйна речовина госипол. 
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Бавовникові лушпайки після відокремлення від ядра насіння є 

сировиною для виробництва етилового й метилового спирту, глюкози, 

фурфуролу, лігніну, смоли, кормових білків. Стебла бавовнику (гуза-пая) і 

стулки коробочок використовують для отримання оцтової кислоти, 

виготовлення паперу, будівельних матеріалів, як паливо. 

Бавовник є добрим медоносом. Як просапна культура він має велике 

агротехнічне значення. 

Бавовник — давня культура. Його вирощували й виготовляли з волокна 

прядиво вже за 3 тис. років до н. е. в Індії, Китаї, звідки близько 500 років до 

н. е. він проник у Єгипет, а в IV — V ст. бавовництво почало розвиватись у 

Середній Азії, Ірані. В Америці (Мексика, Перу) культура бавовнику виникла 

самостійно кілька тисячоліть тому. Однак культурні види бавовнику, які 

походять з Америки, істотно відрізняються від поширених в Азії: в 

соматичних клітинах американських видів 52 хромосоми, а в азіатських — 

26. Різняться вони також довжиною волокна: в американських видів вона 

сягає 30 — 55 мм і більше, а в азіатських до 20 мм. 

В Україні бавовник почали вирощувати недавно, в 1929 р.; південні 

області держави стали найбільш північною у світі базою бавовництва. Проте 

в 1954 р. сіяти бавовник в Україні припинили через високу його вартість, 

низькі врожайність та якість волокна. Економічно вигідніше стало завозити 

сировину з республік Закавказзя та Середньої Азії. 

Бавовник — основна прядивна культура світу. Світова площа його 

посівів становить близько 35 млн га, а валовий збір бавовни-сирцю 42 — 

45 млн т. 

Основними бавовникосіючими країнами світу є: США, Китай, Індія, 

Пакистан, Бразилія, Мексика, Єгипет і Туреччина. Вони дають близько 80 % 

усієї вироблюваної у світі бавовни-сирцю. Світова урожайність бавовни-

сирцю в середньому становить близько 15 ц/га, в Україні 6 — 8 ц/га, а в 

кращих господарствах Голопристанського та Скадовського районів 

Херсонської області на богарі 11,6- 13,6 ц/га. В умовах зрошення 

врожайність бавовнику зростає в 2 — 3 рази і більше. 

Поновлення вирощування бавовнику в Україні зумовлене тим, що 

найбільший у Європі Херсонський бавовняний комбінат після розпаду 

Радянського Союзу залишився без сировини. Проте перспектива 

українського бавовництва залишається поки проблематичною через 

відсутність обґрунтованої державної програми його розвитку. Все ж 

обнадійливим є факт планового розміщення з 1996 р. на Херсонщині близько 

2 тис. га дослідно-виробничих посівів бавовнику.  

 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Бавовник належить до 

родини мальвових (Malvaceae), роду Gossypium. Це багаторічна рослина, але 

в більшості країн світу його вирощують як однорічну. 

Рід Gossypium представлений 37 видами, з яких у нашій країні мають 

промислове значення два види. Бавовник звичайний, або мексиканський (G. 

hirsutum) дає волокно завдовжки 30 - 35 мм, а його вихід досягає 32 — 38 %. 
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До цього виду належить більшість сортів, які вирощують у республіках 

Середньої Азії і Закавказзя. Бавовник перуанський (єгипетський) 

тонковолокнистий (G. barbadense) утворює волокно найвищої якості 

завдовжки 40 — 50 мм, шовковисте, кремове (вихід 35 — 40 %). Сорти цього 

виду бавовнику пізньостиглі, вирощують їх у найбільш теплих країнах. 

Усі культурні види бавовнику дуже вимогливі до тепла. Мінімальна 

температура проростання його насіння становить 10 — 12 °С, оптимальна 25 

— 30 °С. Він не витримує заморозків до мінус 1 — 2 °С як на початку 

вегетації, так і восени. 

Бавовник — відносно посухостійка рослина, оскільки має добре 

розвинену кореневу систему. Проте високі врожаї його вирощують лише при 

достатній забезпеченості рослин вологою, чого досягають поливами. При 

недостатній вологості ґрунту обсипаються коробочки. 

Бавовник — світлолюбна культура короткого дня. Він добре росте на 

сіроземних та лучно-болотних ґрунтах Середньої Азії, а також на засолених. 

До поживних речовин бавовник має підвищені вимоги. З урожаєм 30 — 

35 ц/га на кожну тонну сирцю бавовник виносить з ґрунту 46 кг азоту, 16 

фосфору і 18 кг калію. У країнах Середньої Азії вегетаційний період 

районованих сортів бавовнику при ранніх строках сівби триває у середньому    

140    днів. 

Період достигання коробочок на кожній рослині розтягнутий до 50 і 

більше днів. 

В умовах України успішно можна вирощувати тільки ранньо- й 

середньостиглі сорти. Досліди із сортовипробування в 1993 - 1995 рр. 

показали, що при розміщенні бавовнику в Херсонській області краще 

орієнтуватись на сорти болгарської селекції та вітчизняний Дніпровський 5. 

 

Технологія вирощування. Найкращим попередником бавовнику є 

люцерна. За даними державних сортодільниць, урожай в перші 2 — 3 роки 

підвищується на 50 — 60 % і більше порівняно з урожаєм на незмінних 

посівах. Цінність люцерни як попередника бавовнику полягає в тому, що 

вона виносить з ґрунту багато солей, збагачує його на азот, знижує рівень 

залягання ґрунтових вод, чим запобігає повторному засоленню ґрунту. 

Добрим попередником бавовнику є також кукурудза на зелений корм і силос. 

Обробіток ґрунту. Якщо бавовник висівають після люцерни, зяблеву 

оранку проводять на глибину 27 — 30 см наприкінці жовтня — на початку 

листопада, а після бавовнику — в міру звільнення площ на таку саму 

глибину. Зимова й весняна оранки менш ефективні. 

Рано навесні площу боронують і культивують на глибину 8—10 см, а 

на важких ґрунтах обробляють чизель-культиваторами на 18 — 20 см і 

боронують у 2 — 4 сліди. Услід за боронуванням вирівнюють поверхню 

ґрунту. 

Удобрення. Бавовник потребує багато поживних речовин, тому при 

вирощуванні його на одному полі кілька років підряд вносять повне 

мінеральне добриво з розрахунку азотних 140 - 160 кг/га, фосфорних 80 - 100 
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кг/га, калійних 30 - 50 кг/га д. р. При сівбі бавовнику після люцерни в перші 

два роки дози азоту зменшують до 50 — 70 кг/га. Ефективне одночасне 

внесення органічних і мінеральних добрив, а також післяжнивні посіви на 

зелене добриво сидеральних культур (гороху, вігни тощо). За даними 

Інституту бавовництва, урожайність бавовнику після них підвищується на 6 

— 7 ц/га. Значні прирости врожаю дає передпосівне внесення гранульованого 

суперфосфату або нітрофоски з розрахунку 100 кг/га. 

Сіяти бавовник починають, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється 

до 12 — 15 °С, широкорядним способом з шириною міжрядь 90 см. Норма 

висіву насіння 80 — 90 кг/га, глибина загортання 4 — 5 см. 

Догляд за посівами починається із знищення кірки до з'явлення сходів 

ротаційними мотиками. Проривають сходи у період утворення двох 

справжніх листків, залишаючи по 7 — 9 рослин на 1 м довжини рядка, або 

по 80 - 100 тис. рослин на 1 га. Міжряддя культивують у міру ущільнення 

ґрунту та з'явлення бур'янів, а також після кожного поливу, як тільки 

просохне ґрунт. 

У період вегетації рекомендується весь час підтримувати вологість 

ґрунту на рівні 65 — 80 % ПВ. Залежно від особливостей ґрунту і погодних 

умов проводять 2 — 4 вегетаційних поливи з поливною нормою 500 – 

600 м
3
/га. 

Кращий спосіб зрошення бавовнику — дощування. 

Важливим агрозаходом підвищення врожайності бавовнику є 

зрізування верхівок рослин при утворенні 14 — 16 плодових гілок. 

Збирають бавовник у міру достигання коробочок. Проводять 2 — 3 

збори до настання і 1 - 2 після настання морозів. Збирають урожай 

збиральними комбайнами та вручну. 

Для поліпшення умов роботи збиральних машин, підвищення їх 

продуктивності і якості робіт проводять дефоліацію. Встановлено, що після 

дефоліації швидше достигають і розкриваються коробочки, зменшується 

засмічення сирцю під час збирання. Для дефоліації використовують реглон (2 

кг/га) та хлорат магнію (10 — 12 кг/га). Обприскують посіви при розкриванні 

2 — 3 коробочок. 

 

АРАХІС 

Господарське значення. В насінні арахісу міститься від 45 до 60 % 

високоякісної харчової невисихаючої олії (йодне число 90 — 103), 30 — 35 % 

білка і 18 — 20 % вуглеводів. За смаковими якостями вона є добрим 

замінником дорогої прованської (оливкової) олії, яку добувають з плодів 

маслини. Використовується в їжу, для виготовлення вищих сортів консервів, 

маргарину, а також в кондитерській, консервній, рибній, парфумерній, 

миловарній промисловості. З насіння арахісу виготовляють понад 60 різних 

кондитерських виробів, а в підсмаженому вигляді використовують як ласощі. 

Арахісова макуха містить до 45 % білка і 8 % олії і використовується в 

кондитерській промисловості для виготовлення халви, печива, шоколаду, 

кави, цукерок та інших виробів. Листя і стебла арахісу після збирання 
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врожаю можна використовувати на корм худобі, за кормовими якостями 

вони не поступаються сіну люцерни й конюшини. Як просапна бобова 

культура арахіс є добрим попередником для багатьох польових культур. 

З давніх часів арахіс почали культивувати народи Південної Америки. 

В Європу завезений на початку XVI ст. В Україні вперше з'явився наприкінці 

XVIII ст. 

У світі арахіс за посівними площами серед олійних культур займає 

третє місце і висівається майже на 15 млн га. Більша частина посівів арахісу 

розміщена в тропіках і субтропіках Азії, Африки, Америки. В Україні 

врожайність у середньому становить 14 — 16 ц/га, а в умовах зрошення на 

Брилівській дослідній станції в середньому за 7 років становила по 25,7 ц/га. 

Незважаючи на високу цінність продукції арахісу, посіви його в 

Україні займають незначні площі. Основною перешкодою щодо розширення 

їх є трудомісткість виробничих процесів. 

 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Арахіс, або земляний 

горіх (Arachis hipogeae L.), — однорічна трав'яниста рослина висотою 60 — 

70 см з розгалуженим густо облистненим стеблом. Належить до родини 

бобових (Fabaceae). Квітки (жовті, оранжеві, по 1 — 3, рідко по 5 — 15 у 

китицях) надземні, після запліднення утворюють гінофори для проникнення 

плодів у землю і підземні (клейстогамні), що дають основний урожай. 

Арахіс — теплолюбна рослина, насіння починає проростати при 10 – 

12 °С. Сходи пошкоджуються заморозками мінус 0,5 - 1 °С. Оптимальна 

температура для росту рослин 25 — 28 °С. Найбільша потреба в теплі 

спостерігається у період цвітіння і плодоутворення. При температурі нижче 

12 °С плоди не розвиваються. Осінні заморозки мінус 0,5 °С пошкоджують 

рослини, при мінус 3 °С рослини гинуть, а свіжовикопані й невисушені боби 

втрачають схожість; при мінус 4 °С боби стають непридатними для 

переробки. 

Арахіс — вологолюбна рослина. Проте в період від сходів до цвітіння 

може рости в умовах посухи, а в період плодоутворення дуже вибагливий до 

вологи ґрунту. Критичний період за вимогами до вологи починається з 30 — 

40-денного віку рослин (друга половина червня) і триває до 3 місяців (до 

середини серпня). В цей час арахіс вимагає постійного зволоження верхнього 

20-сантиметрового шару ґрунту. Наприкінці вегетації потреба у воді 

зменшується, але пересихання верхнього шару ґрунту призводить до 

зниження врожаю. 

До родючості й механічного складу ґрунтів арахіс високовимогливий. 

З урожаєм бобів 1 т/га і бадилля 2 т/га виносить з ґрунту 80 — 85 кг азоту, 10 

- 20 кг фосфору і 30-45 кг калію. Кращими для нього є наносні ґрунти, 

чорноземи, сіроземи, каштанові легкого механічного складу. Малопридатні 

засолені, запливаючі, важкі суглинисті, а також перезволожені ґрунти. 

Вегетаційний період арахісу 115 - 130 днів, у середньо- і пізньостиглих 

сортів до 150 — 170 днів. Сходи з'являються на 8 — 10-й день після сівби. 

Через 25 — 30 днів після сходів настає цвітіння, яке триває до збирання. На 
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одній рослині протягом вегетації утворюється до 600 і більше квіток. 

Першими формуються квітки в нижній частині стебла. Квітка живе 1 — 2 

дні. Одночасно з цвітінням в арахісу наростає вегетативна маса, формуються 

боби. Таке суміщення фаз розвитку зумовлює підвищені вимоги рослин до 

вологи, поживних речовин, особливо в період масового цвітіння і 

плодоутворення. Від цвітіння до достигання плодів минає 45 — 50 днів. 

В Україні краще вирощувати сорти з прямостоячою формою куща: 

Перзуван 46/2, Жолудь, Закатали 294/1, Грузинський місцевий, Українська 

Валенсія. 

 

Технологія вирощування. Посіви арахісу розміщують після озимих 

зернових культур, висіяних після удобреного чорного пару, а також після 

удобреної кукурудзи або інших просапних культур. 

Високий ефект дає внесення під арахіс 20 — 30 т/га гною разом з 

фосфорними і фосфорно-калійними добривами (Р40К30), а також повне 

мінеральне добриво N40Р40К40. На зрошуваних землях арахіс підживлюють 

перед цвітінням (N40Р30) і в період масового плодоутворення (N60Р30). 

Основний обробіток ґрунту включає одне або два лущення, залежно 

від складу ґрунтів, та зяблеву оранку, глибина якої після зернових культур на 

чистих від бур'янів полях становить 20 — 22 см, а при наявності 

багаторічних бур'янів та при сівбі арахісу після просапних культур 25 — 

30 см. 

Весняний обробіток ґрунту полягає в боронуванні зябу, першій 

культивації на глибину 8 — 10 см і передпосівній на 6 — 8 см з одночасним 

боронуванням. 

Для сівби арахісу використовують як вилущене насіння, так і боби. 

Проте, за даними Херсонської селекційної дослідної станції баштанництва, 

урожайність арахісу при сівбі насінням буває вищою на 2 — 6 ц/га, ніж при 

використанні цілих або роздроблених бобів. 

Перед сівбою насіннєвий матеріал протруюють ТМТД (4 кг препарату 

на 1 т). В день сівби насіння обробляють ризоторфіном. 

Сіють арахіс, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 14 — 15 °С. 

Спосіб сівби широкорядний з міжряддями 70 см. На 1 м рядка висівають 

10 — 12 насінин або 4 — 6 бобів, що відповідає нормі висіву насіння 50 – 

80 кг/га, бобів — на 25 - 30 % більше. Оптимальна густота стояння рослин, 

залежно від сорту й умов зволоження, 100 — 120 тис./га. Глибина загортання 

насіння 6 — 8 см, у посушливих умовах 8—10 см. Висівають арахіс 

сівалками із спеціальним пристосуванням. 

Догляд. Услід за сівбою поле коткують кільчастими котками. До появи 

сходів проводять боронування легкими зубовими боронами. У фазі 2-3 

листків застосовують післясходове боронування. Подальший догляд за 

посівами складається з культивації міжрядь: перша на глибину 12 — 14 см, 

друга на 8 — 10 см, третя і наступні — на 6 — 8 см. 
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У період масового цвітіння і утворення гінофор рослини підгортають, 

найкраще — відразу після випадання дощу або чергового поливу. Глибина 

підгортання 8—10 см. 

Вирощування арахісу в умовах зрошення забезпечує підвищення 

врожаю в 2 — 3 рази порівняно із суходолом. Протягом вегетаційного 

періоду посіви арахісу поливають 8-10 разів з інтервалами 10 - 20 днів, а в 

період плодоутворення — частіше. Поливна норма 500 — 600 м3 на 1 га. За 

місяць до збирання врожаю поливання арахісу припиняють. 

До збирання арахісу приступають, коли боби легко відокремлюються 

від гінофор, а насіння — від стулок бобів, і набувають характерного для 

сорту забарвлення. На півдні України звичайно арахіс збирають у другій 

половині вересня — першій декаді жовтня двофазним способом. Спочатку 

арахісозбиральна машина підрізає корені, витягує рослини, обтрушує їх від 

землі і укладає у валок. Після просушування валки підриває і обмолочує 

комбайн з пристосуванням. Затягувати строки збирання не можна, бо свіжі 

боби й насіння за осінніх заморозків втрачають схожість, стають гіркими й 

непридатними для їжі. 

Вологі боби сушать при температурі не більше 40 °С, потім очищають 

на ворохоочищувачі і зберігають при вологості 8 %. 

 

МАК 

Господарське значення. За використанням культурний мак поділяють 

на олійний і опійний. Насіння олійного маку містить 46 — 56 % висихаючої 

олії з йодним числом 131 — 143 та числом омилення 189 - 198, 20 - 25 % 

протеїну, 19 % вуглеводів, 5-7 % золи і 6 - 10 % клітковини. Макова олія, 

добута методом холодного пресування, тривалий час не гіркне, тому високо 

ціниться в харчовій, кондитерській та консервній промисловості. Олію, 

одержану методом екстрагування, використовують для виготовлення оліфи, 

високоякісних фарб (для живопису) та вищих сортів туалетного мила. 

У кондитерській та хлібопекарській промисловості також 

використовують насіння маку. Алкалоїдів дозріле насіння не містить. В 

сухих коробочках міститься до 25 різних алкалоїдів. Головними з них є 

морфін, кодеїн, папаверин і наркотин, які використовують у медицині. 

Макуха маку містить до 32 % білка і є цінним концентрованим кормом 

для худоби, але згодовують її в невеликих кількостях, щоб не викликати 

сонливості у тварин. 

Культурний мак був відомий європейцям, зокрема у Греції, ще за 5 

віків до н. е., звідки через країни Малої Азії потрапив до Індії, Китаю. У 

нашій країні перші відомості про культуру маку належать до періоду 

Київської Русі ХІ ст. 

В Україні мак олійний на невеликих площах вирощують тепер у 

Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій та 

інших областях. Середні врожаї насіння маку в Україні становлять 8—

10 ц/га, на сортодільницях 20 — 25 ц/га. 
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Опійний мак поширений в азіатських країнах і використовується як 

сировина для виготовлення ліків. 

 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Мак олійний (Papaver 

somniferum L.) належить до родини макових (Рapaveraceae). Це однорічна 

трав'яниста рослина з прямостоячим стеблом заввишки 80 — 150 см та 

великими листками і двостатевими квітками. 

Насіння маку дуже дрібне (маса 1000 насінин 0,3 - 0,5 г). У коробочці 

його близько 4000 шт. (рис. 61). 

Вегетаційний період маку олійного 85 — 135 днів. Це рослина довгого 

світлового дня. Сходи з'являються через 12 — 15 днів після сівби, цвітіння 

настає на 50 — 65-й день. Від запліднення до достигання коробочки минає 30 

— 45 днів. 

Мак олійний — холодостійка рослина. Насіння починає проростати 

при температурі 2 — 3 °С, сходи витримують заморозки мінус 3 — 4 °С. 

Сприятлива температура для росту вегетативної маси 15 °С, у період цвітіння 

— достигання насіння 20 — 25 °С. 

До ґрунтової вологи мак вибагливий. Насіння при набуханні й 

проростанні поглинає води у кількості 100— 110 % своєї сухої маси. 

Найбільшу потребу у воді виявляє у період цвітіння. Після цвітіння 

сприятлива для формування урожаю маку помірно суха й тепла погода. 

Мак вибагливий до ґрунтів. Кращими для нього є легкі супіщані, 

суглинисті каштанові ґрунти й чорноземи, непридатними — солонці, піщані, 

важкі глинисті й заболочені ґрунти. 

Запилюється мак здебільшого перехресно комахами, але 

спостерігаються і випадки самозапилення, коли пилок на приймочках 

маточки проростає до розкривання пелюсток. 

В Україні районовані сорти маку олійного Беркут і Герлах. 

 

Технологія вирощування. У сівозміні мак розміщують після 

удобрених озимих колосових культур, а також після просапних. Він 

високовимогливий до поживних речовин. При середніх врожаях насіння на 

одиницю врожаю мак виносить з ґрунту поживних речовин у кілька разів 

більше, ніж, наприклад, жито. Під основний обробіток ґрунту 

рекомендується вносити 20 — 25 т/га гною та фосфорно-калійне добриво з 

розрахунку 45 — 60 кг/га д. р. кожного елемента. Під передпосівну 

культивацію вносять 60 кг/га д. р. азоту, а під час сівби — суперфосфат у 

рядки (Р2О5 15 - 20 кг/га). Цей захід сприяє зміцненню сходів і доброму 

початковому росту кореневої системи маку, поліпшує стійкість рослин проти 

хвороб. 

Основний обробіток ґрунту полягає у лущенні стерні на 6 - 8 см і 

оранці на 22 — 25 см, а при наявності багаторічних бур'янів на 25 — 30 см. 

Навесні при посірінні гребенів проводять боронування зябу, передпосівну 

культивацію на глибину 4 — 5 см з боронуванням, шлейфуванням і 

коткуванням, домагаючись доброго вирівнювання ґрунту. 
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Сіють мак рано навесні одночасно із сівбою ранніх зернових культур. 

Навіть незначне запізнення із сівбою (на 2 — 3 дні) призводить до зрідження 

сходів і зниження врожаю. Пересівання маку, як правило, не вдаються. 

Кращий спосіб сівби широкорядний з міжряддями 45 — 60 см. Глибина 

загортання насіння 1 — 2 см, норма висіву кондиційного насіння 3 — 4 кг/га. 

Після сівби посіви коткують важкими котками. 

Догляд. Якщо до появи сходів утворюється ґрунтова кірка, її руйнують 

ротаційними мотиками. При з'явленні проростків бур'янів сходи маку 

боронують легкими зубовими боронами. Коли на рослинах з'являться 2 — 3 

листки, посіви проріджують, залишаючи на метрі довжини рядка по 7 - 10 

рослин. На загущених посівах замість проривання проводять букетування, 

залишаючи букети через 20 — 25 см. Протягом вегетації посіви 2 — 3 рази 

обробляють культиваторами. 

Збирають мак при побурінні коробочок (достигле насіння при 

струшуванні коробочок пересипається, створюючи характерний шум). 

Скошують мак жатками і снопи ставлять у бабки або суслони для 

просушування. При збиранні й обмолоті потрібно дбати, щоб насіння маку не 

засмітити землею, яку дуже важко потім відокремити. Засмічене землею 

насіння не може бути використане в кондитерській промисловості, і тому 

цінність його при заготівлях знижується. 

Після обмолоту насіння просушують, щоб вологість його була не вище 

10 %, і зберігають на дерев'яних підлогах шаром 15 — 20 см. 

Коробочки олійного маку містять опій, тому їх використовують для 

одержання наркотичних речовин. 

Опійний мак вирощують під суворим контролем для одержання опію, 

який використовують лише як сировину для виготовлення ліків. 

 


