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Низько-ерукова ріпакова олія належить до групи харчових, використовується 
в натуральному вигляді як салатна, у складі кулінарних жирів і маргарину, а та-
кож для технічних цілей. Сучасні сорти ріпаку характеризуються низьким вміс-
том ерукової кислоти в олії та низьким вмістом глюкозинолатів. Опубліковано 
дані, що жирнокислотний склад такої олії ріпаку суттєво відрізняється від олії, 
що міститься в насінні високоерукових сортів. 

Метою нашої роботи було дослідження жирно-кислотного складу ріпакової 
олії сучасних сортів ріпаку. 

Об'єктом досліджень була пресова ріпакова олія озимого та ярового гібридів 
насіння ріпаку. Ріпакову олію вилучали із насіння ріпаку методом холодного 
пресування на лабораторному шнековому пресі. Для аналізу використовували 
відстояні та профільтровані зразки олії. Склад жирних кислот ріпакової олії ви-
значали за допомогою газово-рідинного хроматографічного розділення метил-
ових ефірів жирних кислот олії. 

Результати визначення складу жирних кислот представлено в Таблиці. Наве-
дені дані свідчать, що вмісту ерукової кислоти в олії ярового гібриду не виявле-
но, в олії насіння озимого ріпаку її вміст незначний. Основною жирною кисло-
тою в складі олії є олеїнова кислота, вміст якої становить 66,74 та 62,84 % у 
складі олії насіння ярового та озимого ріпаку, відповідно, масова частка ліноле-
вої кислоти (ю-6 поліненасичена жирна кислота) становила 17.40 та 18.90 %, від-
повідно, і а-ліноленової (ю-3 поліненасичена жирна кислота) — 6.54 та 8.26 %, від-
повідно. Сумарний вміст насичених жирних кислот в олії обох гібридів був майже 
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однаковим (6,7 %). В оліях обох гібридів було високе співвідношення ю-3: ю-6 полі-
ненасичених жирних кислот, 2.8 та 2.3 відповідно, у олії ярового та озимого гібриду. 

Таблиця. Жирно-кислотний склад пресової ріпакової олії 

Жирна кислота Олія ярового ріпаку Олія озимого ріпаку 
С 14 : 0 0,04 0,05 
С 16 : 0 3,64 4,14 
9с, С 16 : 1 0,17 0,18 
С 18 : 0 1,88 1,57 
9с, С18 : 1 66,74 62,84 
9с, 12с, С 18:2 17,40 18,90 
С20 : 0 0,68 0,58 
9 с, 12 с, 15 с, С 18 : 3 6,54 826 
11с, С20 : 1 1,20 1,32 
С20 : 2 1,20 1,63 
С 22 : 0 0,33 0,28 
13 с, С22 : 1 не виявлено 0,13 
С 24 : 0 0,16 0,12 

Таким чином, одержані нами дані свідчать, що з огляду на жирно-кислотний 
склад пресової олії сучасних сортів ріпаку біологічна цінність її досить висока. 
Така олія є джерелом ю-3 поліненасичених жирних кислот для харчового раціо-
ну. Крім того, переважаючий вміст моно ненасиченої олеїнової кислоти в олії 
забезпечує її високу антиокиснювальну стійкість. 


