
УДК 633.853:633.853.492: 631.524.84(476) 

Г. !. ШАйГЯРЭВ!Ч 

БIЯЛАГIЧ НЫЯ АСАБЛ IBACЦI 1 ПРАДУI(Ц Ьiй Н АСЦ Ь 
АЛЕйНА-БЯЛI(ОВhiХ КУЛЬТУР 3 РОДУ BRAS SI CA 

Праблемы вытворчасцi алейнага масла i кармавага бялку застаюцца 
галоунымi ва усiм свсцс. Запатрабаваннс такой прадукцыi узр .астас з 
кожным годам, i кошт яс на сусветным рынку увесь час павялiчваецца. 

3 пераходам нашай рэсn,, блiкi на гаспадарчы разлiк пытаннi забес
пячэння народнай racпaдapJ<i yciмi вiдамi сельскаrаспадарчай сыравiны 
набываюць першаступеннае значэннс. У аграклiматычных умовах Бс
ларусi рапс i свiрэпка з'яуляюцца галоунымi крынiцамi сыравiны для 
алейна-тлушчава1"r вытворчасцi. У нассннi рапсу i свiрэпкi змяtJJЧасцца 
35-49% раслiннаrа алею, якi у залежнасцi ад тл ушчакiслотнага скла
ду выкарыстоуваецца у харчовай або хiмiчнай прамысловасцi. 

Якасць праду1повага раслiннага алею ацэньваецца па колькасцi 
алеiнавай, лiнолевай, эрукавай, лiналенавай i iншых кiслот. Чым боль-
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шая колькасць алеiнавай, лiнолеваи 1 менш эрукавай, лiналенавай кiс
лот, тым харчоная якасць алею вышэйшая. Зараз ужо створаны сарты 
з колькасцю эрукавай кiслаты менш за 1%. Алей з такiх сартоу валодае 
выдатнымi смакавымi i кулiнарнымi якасцямi, карысны для арганiзма. 

У насеннi рапсу i свiрэпкi змяшчаецца таксама 20-22% бялку, у су
вязi з чым пабочны прадукт алейна-тлушчавай вытворчасцi- шрот з 
КОJJькасцю бялку каля 40% выкарысто)·ваецца у кормавытворчасцi. Лi
чьщца, што культуры з колькасцю бялку больш за 20% належаць да 
бялковых канцэнтратау, i таму рапсавы шрот i макуха выкарыстоува
юцца у камбiкормавай прамысловасцi у якасцi бялковых дабавак. 

У рапсавым шроце часам змяшчаюцца шкодныя для жывога арга
нiзма рэчывы- глюказiналаты. Аднак сучасныя са рты валодаюць панi
жанай КОJiькасцю глюказiналатау i шрот з такiх сартоу магчыма выка
рьrстоуваць для пэунага збалансавання зернефуражу па бялку, выкары
стоуваючы )' J<амбiкорме каля 20% рапсавага шроту. 

Сарты рапсу з колькасцю эрукавай кiслаты у алеi менш за 5% умоу
на назьrваюць бязэрукавымi або аднанулявымi, а бязэрукавыя сарты 
з колькасцю глюказiналатау у шроце менш за 1%- двухнулявымi. 

У нашых умовах на алейна-бялковыя мэты магчыма выкарыстоуваць 
азiмы i яравы рапс, азiмую i яравую свiрэпку. У лiтаратуры часам ня
правiльна вызначаюць вiды рапсу i свiрэпкi: iriШЫ раз ix атаясамлiва
юць, iншы раз блытаюць ix або залiчваюць свiрэпку да пустазелля. Ста
тыстыкi рапс i свiрэпку часта аб'ядноуваюць. Аднак рапс i свiрэпка
гэта самастойныя вiды роду Brassica з розным паходжаннем, са сваёй 
спецыфiчнай генстычнай асновай. 

У [2-4] сцвярджаецца, што культурная форма свiрэпкi атрымана 
непасрэдна з пустазелля i мае генетычную формулу (2n=20 з генам 
АА). Рапс- прыродны амфiдыплоiд, атрыманы шляхам спантаннага 
скрыжавання капусты (2n= 18 генау СС) i свiрэпкi (2n=20 згенам АА) 
i мае rенетычную формулу ААСС (2n=38). 

Рапс азiмы (Brassica napus oleifera blennis) - т:Ьшовая азiмая двух
дольная раслiна, якой для атрымання насення патрэбна прайсцi праз 
пэуны перыяд нiзкiх тэмператур. Пры сяубе азiмага рапсу вясной ён 
застаецца у фазе разеткi на працягу усяго всrетацыйнага перыяду. 

Прарастанне 11ассння пачынасцца пры тэмпературы глебы +3 °С, але 
пры павышэннi яс скорасць прарастання значна павялiчваецца. У апты
малыrых умовах усходы з'яуляюцца на чацвёрты дзень, а праз восем
дзссяць дзё11 з'яуляюцца сапраудныя лiсцiкi. 

К.аранёвая сiстэма азiмага рапсу моцнаразвiтая. Галоу11ы стрыжне
вы корань iдзе у глебу, рыхлiць яе i nаляпшае яе фiзiка-хiмiчныя улас
цiвасцi. Добрае развiццё каранёвай сiстэмы з восенi садзейнiчае павы
шэнню зiмаустойлiвасцi раслiн. Нашы даследаваннi паказваюць, што 
для надзейнай перазiмоукi ва умовах Беларусi маса кораня адной рас
лiны псрад адыходам на зiму павiнна быць не менш за 2 г. 

Асаблiвасцю бiялorii азiмага рапсу з'яуляецца невысокая яrо зiма
устойлiвасць, г. зrr. недастатковая прыстасаванасць да комплексу не
спрыялыrых умоу у псрыяд псразiмоукi. У сувязi з rэтым увосень нсаб
ходна сфармiраваць такую раслiну, у якой кропка росту размяшчалася 
б блiжэй да зямной паверхнi. Гэта дасягаецца шляхам забеспячэння 
аптымалыrай гушчынi раслiн i умеранага азотнага жыулення. 

Азiмы рапс у першы месяц вегетацыi расце маруд11а: за 30 дзён ён 
дасягае вышынi 15-20 см i утварае толькi пяць-шэсць лiсцяу; вельмi 
актыуна расцс у дpyri месяц жьщця, а затым яго прырост прыкметна 
скарачасцца. 

Пал.кошаны~ вес11авыя i Jreт11iя пасевы азiмаrа рапсу добра атавяць, 
i пры умове дастатковаrа азотнага жыулення праз 30-35 дзён яrо мож
на касiць другi раз, а яшчэ праз 30-35 дзён- трэцi раз. Аднак падко
шаныв восе111110 раслiны моцна панiжаюць зiмаустойлiвасць i, як правi
ла, замярзаюць. 
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Веtнавая вегетацыя азiмага рапсу пачынаецца прьt тэмпературы 
глебы 1-3 ос; праз 20-25 дзён пасля пачатку вегетацыi надыходзщь 
фаза бутанiзацыi. У гэтай фазе рэкамендуецца рапс выкарыстоуваць на 
зялёны корм. Неабходна ведаць, што скошаны у фазе бутанiзацыi або 
цвiцення рапс кепска атавiць. Адрастае ён толькi у выключна спрыяль
ных умовах за кошт бакавых пупышак, i разлiчваць на добры ураджай 
атавы у гэтым выпадку нерэальна. 

У тьшовыя гады цвiценне азiмага рапсу у нашых умовах пачьшаецца 
у сярэдзiне ма51. Цвiценне працягваецца 25-35 дзён. Пад час цвiцення 
рапс актыуна наведваюць пчолы i чмялi. Збор мёду з 1 га складае 90-
100 кг. Пасля цвiцення надыходзяць фазы зялёнага i жоута-зялёнага 
струка, а затым тэхнiчнай спеласцi. Працягласць усяго вегетацыйнага 
перыяду азiмага рапсу ад усходау да уборкi складае 270-370 дзён. Па
спявае рапс на два тыднi раней за азiмыя збожжавыя культуры. Па бiя
лагiчных уласцiвасцях рапс азiмы- вельмi каштоуная культура з вялi
кiмi магчымасцямi для разнастайнага выкарыстання. 

Рапс яравы (Brassica napus oleifera annua)- травянiстая раслiна, 
якая дасягае вышынi 130-140 см. Гэта хуткарастучая культура, здоль
ная за 60-65 дзён дас51гнуць фазы бутанiзацыi i назапасiць 300-350 
ц/га зялёнай масы. Дзякуючы гэтай асаблiвасцi рапс яравы незаменны 
для вырошчвання зялёнай масы у пасляукосных пасевах. 

Пры скошваннi яравага рапсу на зялёны корм у фазах бутанiзацыi 
i пачатку цвiцення ён, як i азiмы, практьrчна не атавiць, i толькi у вы
ключна спрыяльных умовах могуць з'явiцца бакавыя парасткi, якiя 
фармiруюць нiзкi, эканамiчна не апрауданы ураджай. 

Корань рапсу яравага стрыжневы верацёнападобны, пранiкае у гле
бу на глыбiню 80-120 см. Магутная каранёвая сiстэма разрыхляе глебу, 
паляпшае яе структуру i фiзiчныя уласцiвасцi. У сувязi з гэтым яравы 
рапс з'яуляецца адным з лепшьrх папярэднiкау для збожжавых культур. 

Яравы рапс- раслiна холадаустойлiвая. ,Ен вытрымлiвае замаразкi 
да -5 °С, восенню да -10 ос. 

На адной раслiне яравага рапсу налiчваецца каля 200 струкоу, у 
струку у сярэднiм 25 зярнят. Зярняты круглявыя, шэравата-чорньrя. 
Маса 1000 зярнят 3,3-4,0 г. 

Працягласць вегетацыйнага перыяду ва умовах БССР 110-120 дзён. 
У адрозненне ад азiмага рапсу выспявае нераунамерна. У гады з павы
шаным увiльгатненнем на цэнтральным сцябле струкi выспяваюць ра
ней, чым на бакавых галiнках. 

Рапс- самаапыляльная раслiна, але не здольная да перакрыжавана
га самаапылення. У сувязi з гэтым для вырошчвання яго на насенне неаб
ходна прасторавая i3аляцыя ад iншых сартоу i культур названага вiду. 
Недапушчальнае пераапыленне бя3эрукавых сартоу 3 высокаэрукавымi, 
бо ужо у год пераапылення бя3эрукавьrя сарты набываюць эрукавасць i 
губляюць якасць . 

Кветачкi яравага рапсу сабраньr у гронкападобнае суквецце жоута-
3алацiстага колеру, багатня на нектар, ix ахвотна наведваюць пчолы. 
Рапс яравы 3'яуляецца добрай культурай для 3бору мёду. 

Свiрэпка а3iмая (Brassica г ара oleifera Ыеппis) - гэта ад3iн 3 пад
вiдау еурапейскай рэпы, якая характарызуецца тонкiм не прыдатньrм 
да яды коранем, працяглай стадыяй яравiзацыi i выеокай зiмаустойлi
васцю [1]. Названая культура- тыповая аднагадовая азiмая раслiна. 
У яе прамое галiнастае сцябло вышынёй каля 150-160 см. 

Корань у азiмай свiрэпкi стрыжневы конусападобны галiнастьr, пра
нiкае у глебу на глыбiню каля 2 м. Бакавыя каранi сканцэнтраваны у 
асноуным у вор н ым слоi г леб ьr. 

Афарбоука лiсцяу свiрэпкi светла-зялёная, без васковага налёту, 
лiсцi часам апушаныя. Агульная колькасць лiсцяу на адной раслiне да
сягае 20. Кветкi яе жоута-залацiстага колеру, сабраны у суквеццi, якiя 
спачатку шчытападобныя, а потым ператвараюцца у гронкападобныя. 
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Цвiценне у свiрэпкi у адроэненне ад рапсу ttatiьiнaet.Щa в верхняй частк} 
суквеццяу. 

Плод свiрэпкi- вузкi стручок даужынёй 5-8 см. На раслiне налiч
ваецца 210-230 стручкоу; у кожным стручку змяшчаецца па 20-30 зяр
нят . Зярняты шарападобныя, дробныя з масай 1000 шт. зярнят 2,5-
3,5 г, пакрыты дробнасеткавай абалонкай карычневага, а у асобных 
с артоу - жоутага колеру. 

Свiрэпка адрознiваецца нiзкiм размяшчэннем кропкi росту . Гэта 
асаблiвасць набывае вельмi iстотнае значэнне, бо размяшчэнне кропк1 
росту у крыжакветных культур абумоулена ix зiмаустойлiвасцю у на
ступнай залежнасцi: зiмаустойлiвасць лепшая у тых культур i сартоу, 
у якiх кропка росту знаходзiцца блiжэй да зямлi . У сувяз i з гэтым свi
рэпка а зiмая валодае выеокай зiмаустойлiвасцю, якая наблiжасцца да 
устойлiвасцi азiмага жыта . 

Распаусюджаньш у цяперашнi час сярты азiмай свiрэпкi маюць вя
лiкую колькасць эрукавай кiслаты i глюка зiналатау. Раслiнны алей з 
такiх сартоу рэкамендуецца выкарысто)rваць на тэхнiчныя сродкi. 

Высокая зiмаустойлiвасць, ранняя веснавая вегетацыя i хуткi рост 
дазваляюць выкарыстоуваць азiмую свiрэпку для вытворчасцi зялёнага 
корму у раннi веснавы перыяд. 

Свiрэпка яравая (Brassica campestris L .) -культурная форма рас
лiны, атрым а ная непасрэдна з пустазелля [1, 2]. Гэтая форма свiрэпкi 
i з'явiлася зыходным матэрыялам, з якога селекцыйным шляхам ство
раны рапс i гарчьща. 

Названая культура належьщь да аднагадовых травянiстых раслiн. 
У яе прамое сцябло вьrшынёй 100-130 см, чаранкавыя перыстанарэза
ныя лiсцi моцна апушаны знiзу. 

К.аранёвая сiстэма яравой свiрэпкi добра развiтая. Стрьrжневы ко
рань глыбока пранiRае у глебу-да 1 м, у яго шмат бакавых карэнь
чыкау, асноуная частка якiх размешчана на глыбiнi 25 см. 

Суквецце яравой свiрэпкi складаецца з 25-50 бутонау залацiстага 
колеру. Як i у азiмай свiрэпкi, яно спа<tатку шчьrтападобнае, затым пе
раходзiць у гранку. 

Плод - стручок даужынёй 5-6 см. У iм змяшчаецца 18-30 зярнят 
круглявай формы . Зярняты гладкiя, чорныя або к арычневыя. Маса 
1000 шт. насення 2,5-4,0 г. 

Свiрэпка яравая з'яуляецца хуткаспелай i холадаустойлiвай раслi
най . Прарастанне насення адбываецца пры тэмпературьr +3°, але свое
часова усходы з'яуляюцца пры + 12 QC. У сходы вытрымлiваюць карат
качасавыя замара з кi да -5 ос, а дарослыя раслiны - да -8 °С. 

Найбольш iстотная асаблiвасць яравой свiрэпкi- хуткаспеласць. 
У залежнасцi ад сорту вегетацыйны перыяд складае 75- 90 дзён; выспя
вае раслiна на 15- 20 дзён раней за рапс яравы. 

Паколькi а з iмыя i яравыя формы рапсу i свiрэпкi маюць iстотныя 
аграбiялагiчныя асаблiвасцi, а насенне ix выкарыстоуваецца у народ
най гаспадарцы на адны i тыя ж мэты, узнiкае пытанне , якую з гэтых 
культур укараняць у вытворчасць. Для выя)rлення таго, якая культура 
найбольш прыдатная для вытворчасцi алеянасення, у БелНДI земля
рабства i кармоу праведзены спецыяльньrя доеледы у палявых умовах 

Т а б л i ц а 1. Насенная прадукцыйнасць яравога рапсу i свiрэnкi 

Ураджайнасць насення , цfra 

культура 

1 1985 г. 
1 

1986 г . \ 1987 г . 11988 г . 
1 

1989 Г. 

1 

19 90 г. 1 сярэд· 1984 г. ня я 

Рапс яравы 20,5 26 ,0 16,5 30 ,8 16 ,9 18 ,7 15,4 20,7 
Свiрэnка ярэв ая 16 ,2 22 ,5 15,4 20 ,7 13,0 14,1 19,0 17,3 

HIP , цjra 1,2- 1,8 
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Таблiца 2. Параунальная ацэн~а алеАна-бялковых культур па насеннай 
прадукцыйнасцi 

Ураджаi!насць насення, цfга 

\ сярэдняя 1 
Збор з 1 га 

!(ультура 
1987 г. 1988 г. 1939 Г, 1990 Г, бялку алею 

Азiмы рапс 31,0 26,9 37, 1 43,1 34,5 15,6 7' 1 
Азiмая свiрэпка 17,8 20,7 22,2 29,3 22,5 9,8 4,5 
Яравы рапс 30,8 16,9 18,7 22,4 22,2 9,6 5,2 
Яравая свiрэпка 20,7 13,0 14,1 19,0 16,7 7' 1 3,8 

НIР01 , ц/rа 1,4-2, 1 

Т а б л i ц а 3. Характарыстыка сартоу рапсу i свiрэпкi па бiяхiмiчнаму складу 

I<олькасць, % К.олькасць тлустых кiслот у алеi, % '"' ~g .., 
"" .;, 

"" ~~а. 
'"' "' "' :< "' U·- 3 

l(ультура i сорт "'"' ~ "' "' '"""" ., "'"' "' "' ""'"' алею бялку 
:>;10 

"'"" "' " gt~ "' ~~~ 
"'"' "'"' ·;;:; о :< 

""' "'"' "' ;>.. а~<"' "':;; ..... " ·;:: . .... со ..... Q. ~t::;CI::I~ 
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Рапс азiмы Атрад-
ненскi 45,2 20,5 6,6 1' 1 45 ' 1 25,7 20,6 0,7 1 ' 1 

Рапс яравы Хана 43,2 23,4 4,9 1 ,О 45,0 33,2 15 ,8 0,5 0,6 
Азiмая свiрэпка 
Горлiца 44' 1 19,8 2,9 1,2 12,6 12,5 23,4 47' 1 4,5 

Яравая свiрэпка 
Сiбiрачка 42 ,4 22,9 2,8 ] , 1 60,4 20,7 13,4 2,5 2,58 

на дзярнова-падзолiстай сярэднеападзоленай лёrкасуrлiнкавай глебе, 
якая развiваецца на сярэднiм суглiнку i з глыбiнi 1 м падсцiлаецца ма
рэнай . Аграхiмiчная характарыстыка ворнага слоя была наступная: 
рНкс1 5,9-6,0; Р205 (па Юрсанаву) - 20,5-21,0 i К2О (па Маславай) -
20,8- 21,6 мг/100 г глебы. 

Сямiгадовыя даныя паказваюць, што па насеннай прадукцыйнасцi 
рапс яравы пераузыходзiць яравую свiрэпку на 3,4 ц/rа (табл. 1). У рап
су азiмага вельмi высокая прадукцыйна с ць: сярэдняя за чатыры гады 
ураджайнасць яго насення складала 34,5 ц/rа з адхiленнямi па гадах 
ад 26,9 да 43,1 цira (табл. 2). 

Яравы рапс i азiмая свiрэпка значна саступаюць па насеннай пра
дукцыйнасцi азiмаму рапсу, аднак i у ix гэты паказчык даволi высокi . 
Сярэдняя за чатыры гады ураджайнасць насення азiмай свiрэпкi скла
дала 22,5, а яравага рапсу - 22,2 ц/га; у спрыяльныя гады яна дасягала 
адпаведна 29,3 i 30,8 ц/га. Яравая свiрэпка па ураджаi насення састу
пiла рапсу i азiмай свiрэпцы: за гады выпрабавання ён вагауся у межах 
13,0- 20,7 ц/rа. 

Даць поуную ацэнку алейна-бялковых культур магчыма толькi пасля 
поунага хiмiчнага аналiзу раслiннага алею i кармавага бялку. Аднак 
якасць алею i бялку у большай ступенi залежыць ад сорту, чым ад куль
турьr. У сувязi з гэтым характарызаваць гэтыя культуры па хiмiчнаму 
складу неабходна з улiкам канкрэтнага сорту (табл. 3). Аналiз таблiцы 
пераканауча паказвае, што у сартоу азiмага рапсу Атрадненскi i яра
вага Ханна выдатная якасць алею, якi можна залiчыць да раслiннага 
харчовага, i добрая якасць кармавага бялку. Шкоднай для арганiзма 
эр укав ай кiслаты змяшчаецца каля 0,5-0,7%. Акрамя таго, у гэтых 
сартах больш чым 75% карысных алеiнавай i лiнолевай кiслот. У сорту 
яравой свiрэпкi Сiбiрачка сярэдняя якасць раслiннага алею з 2,5% эру
кавай кiслаты i здавальняючай якасцi бялок з 2,6% глюказiналатау. 
Азiмая свiрэпка Горлiца змяшчае каля 47,1% эрукавай кiслаты. Алей 
з яе прыдатны для тэхнiчных мэт. 
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Вывады 

1. У аграклiматычных умовах Беларусi азiмы рапс з'яуляецца высо
капрадукцыйнай алейна-бялковай культурай, якая )' доследных умовах 
у сярэднiм за чатыры гады забяспечвае ураджаИ насення 34,5 ц/га, збор 
алею з 1 га- 15,6 i nялку- 7,1 ц/га. Па гэтых паказчыках ён iстотна 
пераузыходзiць яравы рапс, азiмую i яравую свiрэпку. 

2. Рапс нравы хоць i саступае па насеннай прадукцыйнасцi азiмаму, 
алс пры захаваннi тэхналогii вырошчвання забяспсчвае высокi (больш 
за 20 ц/га) ураджай зярнят, каля 10 ц/га раслiннага алею i 5,2 ц/га кар
мавага бялку. Перавага гэтай культуры у тым, што 5Iна штогод гарантуе 
стабiльныя ураджаi. У нашай рэспублiцы яна павiнна выкарыстоувацца 
галоуным чьшам для сяубы пасля загiну)гшага па розных прычынах азi
мага рапсу. 

3. Азiмая свiрэпка- найбольш зiмаустойлiвая алейная культура. 
Па гэтым паказчыку яна прырауноуваецца да азiмага жыта. Ба умовах 
Беларусi азiмая свiрэпка дае высокiя (больш за 20 ц/га) стабiльныя 
ураджаi насення. У распаусюджаных зараз сартоу азiмай свiрэпкi шмат 
эрукавай кiслаты. У сувязi з гэтым раслiнны алей, атрыманы з ix, рэка
мендуецца выкарыстоуваць для тэхнiчных мэт. Свiрэпка азiмая- так
сама каштоуная культура для вытворчасцi зялёнай масы на корм у ран
нев~снавы псрыяд. 

4. Яравая свiрэпка па насеннай прадукцыйнасцi горшая за рапс азi
мы i яравы, а таксама азiмую свiрэпку. Асаблiвасцi гэтай культуры
яе хуткаспеласць, добры рост i адначасовасць выспявання. Яе магчыма 
выкарыстоуваць для таго, каб перасейваць замест загiнуушага азiмага 
рапсу у пауночна-усходнiх раёнах рэспублiкi, i у iншых вьшадках, дзе 
хуткаспеласць набывае вырашальнае значэнне. 

Sum·mary 

!n thc coпditions of Byelorussia, winter and spring rape, Ьittcr winter crcss and land 
crcss сап Ье uscd for the production of oil and protein. Winter rape is highly productive, 
spring rape givcs staЫe yields, Ьitter winter cress is charactcrized Ьу winter hardiness 
and land cress, Ьу early ripening. 
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