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Теоретичні та нормативні засади насінництва 
 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ВІТЧИЗНЯНОГО НАСІННИЦТВА 

 
Соколов В. М., Вишневський В. В. 

 
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства  

та сортовивчення 
 
У зв'язку з курсом України на всебічну євроінтеграцію перед вітчизняними 
виробниками насіння стоїть непросте та відповідальне завдання – довести 
якість насіння до міжнародного рівня. Для цього, необхідно, перш за все, 
подбати про наукове забезпечення галузі насінництва з урахуванням 
існуючих результатів та перспектив розвитку 
 

Попри накопичений досвід та всі попередні здобутки вітчизняної аграрної 

науки, а також результати досліджень, отримані науково-дослідними установами у 

рамках виконання НТП НААН, у вітчизняному насінництві є чимало невирішених 

питань, які потребують подальшого вивчення аби підвищити ефективність галузі та 

прискорити інтеграцію у світове насіннєве товариство. 

Щоб вирішити ці та інші питання, слід суттєво підвищити рівень досліджень у 

насінництві й насіннєзнавстві, а не обмежуватися констатацією фактів, як це 

зазвичай допускають виконавці наукових програм. Особливу увагу необхідно 

акцентувати на з'ясуванні механізмів різноякісності насіння.  

Варто дещо по-іншому підходити до методології проведення досліджень. 

Здійснення експерименту за схемою однофакторного досліду не завжди дає 

позитивний результат. Щоб виявити реальний ефект від обробки насіння тим чи 

іншим чинником та від впливу на нього інших агротехнічних заходів необхідний 

багатофакторний дослід з урахуванням умов вирощування, якісних показників 

насіння тощо. При цьому важливо враховувати й реакцію генотипу.  

Такі дослідження проводяться як у Селекційно-генетичному інституті, так і в 

інших НДУ, зокрема, Миронівському інституті пшениці ім. В. М. Ремесла, Інституті 

рослинництва ім. В. Я. Юꞌрєва, Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону, на Хмельницькій дослідній станціях та інших НДУ. Взаємодія різних чинників 

у багатофакторному досліді дає можливість виявити найоптимальніший варіант, що 

забезпечує поліпшення якості насіння. Тобто, для отримання очікуваного ефекту 

необхідний комплексний підхід за проведення дослідів. 

Враховуючи сучасні вимоги і можливості, науковцям слід виходити на новий 

рівень і нарешті серйозно зайнятися генетичними основами насінництва, на чому ще 

півстоліття назад наполягав І. Г. Строна. Як новий напрям в насіннєзнавстві, 

"генетика насіння" має формуватися на підставі накопиченої суми знань про спадкові 

й неспадкові зміни в насінні, що відбуваються під впливом різноманітних чинників. 
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Його слід розвивати у тісному зв'язку насіннєзнавства з іншими біологічними 

дисциплінами, але найперше – із сучасною генетикою рослин, оскільки насіння несе 

усю спадкову інформацію нового організму. Насінина є живим організмом, зачатком 

майбутньої рослини з притаманними для неї варіаціями, що виникають під впливом 

тих чи інших чинників. Ці варіації можуть мати модифікаційний або спадковий 

характер. 

Окрім фундаментальних досліджень з насіннєзнавства й насінництва, 

нагального вирішення потребують і деякі практичні питання. Одним з таких, яке часто 

хвилює аграріїв, особливо у південних посушливих районах, є стан насіння, яке після 

сівби потрапляє в недостатньо зволожений ґрунт. Чи довго воно пролежить в ґрунті і 

дасть сходи? Як такі екстремальні умови позначяться на продуктивності рослин в 

подальшому? 

Відомо, що "провокативні" опади спричиняють лише початок проростання 

насіння, а надалі цей процес припиняється. Таке насіння, перебуваючи в сухому 

ґрунті протягом певного часу, втрачає свою життєздатність. Під впливом ґрунтової 

мікрофлори воно поступово гине. Щоб якимось чином запобігти цьому, насіння перед 

сівбою слід обробляти протруйниками з плівкоутворювачами або інкрустувати. 

Плівка, що покриває насінину, припиняє проникнення в неї мікроорганізмів. Як довго 

таке насіння не втратить здатності до проростання – вочевидь, на це питання можуть 

дати відповідь науковці, провівши спеціальні досліди. 

У практиці насінництва нерідко трапляються випадки, коли насіння деяких 

зернових культур через надмірні опади в період жнив проростає "на пні". Як 

показують дослідження, проведені у такі несприятливі роки, ступінь проростання 

пшениці озимої в колосі був різний і залежав як від сортових особливостей, так і умов 

достигання насіння. Проте, незважаючи на високий відсоток (до 80%) пророслості 

насіння у окремих сортів, його життєздатність в подальшому залишалася на 

високому рівні. Лабораторна схожість нічим не відрізнялася від схожості 

непророслого насіння, а в деяких випадках навіть перевищувала її. 

Зовсім інша картина спостерігалася за визначення польової схожості 

кільченого і пророслого в колосі насіння. Вона різко знижувалася (до 20%), що можна 

пояснити слабкою регенеруючою здатністю пророслого насіння. Це пов'язано з 

непродуктивними витратами сухої речовини та ексудацією екстрактивних цукрів. У 

непророслого насіння ці витрати мінімальні – приблизно удвічі менші, ніж у 

кільченого і у 6-20 разів нижчі у порівнянні з пророслим насінням. Саме це може бути 

одним із фізіологічних механізмів, що обумовлює різницю (розрив) між лабораторною 

і польовою схожістю насіння. 

Серед інших, важливим завданням сучасного насінництва є удосконалення 

технології обробки насіннєвого матеріалу на спеціалізованих підприємствах (лініях, 

заводах, комплексах). На сьогодні практично відсутні науково-обґрунтовані дані щодо 

регламентації вимог до умов та параметрів виробленого насіння. Не менш важливим 

є питання збереження насіннєвих фондів. Дуже актуальною залишається проблема 

стандартизації та сертифікації в насінництві, особливо, в розрізі необхідності 

адаптації галузі до законодавства ЄС та співпраці в системі ОЕСР та ІСТА. 
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НАУКОВІ АСПЕКТИ ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА 

 

Влащук А. М., Прищепо М. М., Дробіт О. С. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

Система насінництва південної степової зони України побудована на науковій 

основі, яка забезпечує швидке розмноження та впровадження у виробництво 

нових сортів с.-г. культур, виробництво сортового насіння в кількості, 

необхідній для забезпечення сівби та створення страхових фондів. В 

ринкових умовах сьогодення основою ефективного господарювання є 

використання інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур, які базуються на використанні високопродуктивних сортів та 

раціональному застосуванні оптимальних елементів технології 

 

У відділі первинного та елітного насінництва Інституту зрошуваного 

землеробства НААН постійно проводять науково-дослідну роботу, згідно державних 

програм наукових досліджень НААН та розробляють технології вирощування різних 

с.-г. культур для виробництва: 

1) удосконалена технологія вирощування насіння ріпаку у первинних та елітних 

ланках насінництва, яка забезпечує економічну ефективність на рівні 85,4%, що 

сприяє підвищенню урожайності насіння на 0,4-0,5 т/га, сприяє поліпшенню його 

якості та забезпечує одержання умовно чистого прибутку в сумі 2700-3400 грн./га; 

2) ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння ріпаку озимого. 

Застосування даної технології сприяє одержанню максимального умовно чистого 

прибутку – 33,0-33,5 тис. грн з найменшою собівартістю 1 т посівного насіння –    

1717 грн та найвищим показником рівня рентабельності – 948,2%; 

3) сортова технологія вирощування ріпаку озимого в умовах Південного Степу 

України. Забезпечує збільшення умовно чистого прибутку на 1,5-2,0 тис. грн./га при 

зниженні енергетичних витрат на 20-25%; 

4) удосконалена технологія виробництва добазового і базового насіння сої в 

зрошуваних умовах, яка забезпечує одержання 3,0 т/га насіння та підвищує 

рентабельність виробництва культури в 1,2-1,5 рази; 

5) ресурсозберігаюча технологія вирощування кукурудзи на зрошенні, яка 

забезпечує урожайність зерна в межах 10,0-12,0 т/га з вологістю 16%, що дозволяє 

знизити витрати на сушку на 50-70% і проводити збирання з прямим обмолотом 

зерна. Сприяє отриманню умовно чистого прибутку на рівні 12021-12649 грн./га; 

6) ресурсоощадна технологія вирощування кукурудзи на зрошуваних землях 

півдня Степу України. За рахунок обробки біопрепаратами забезпечує збільшення 
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урожайності зерна на 6,2-11,5% та на 11,6-15,1%. Сприяє отриманню рівня 

рентабельності на рівні 132,1%; 

7) удосконалена технологія виробництва насіння високих репродукцій 

зернових, зернобобових і технічних культур на зрошуваних землях. Забезпечує 

приріст врожаю на 0,4-0,5 т/га, сприяє отриманню умовно чистого прибутку на рівні 

3000–3500 грн./га та підвищенню рентабельності в 1,5-2 рази; 

8) оптимізована технологія вирощування батьківських форм і гібридів 

кукурудзи, що сприяє отриманню максимальних показник продуктивності та умовно 

чистого прибутку – 2018-2952 грн./га.  

9) технологія вирощування нових гібридів кукурудзи інтенсивного типу та їх 

батьківських форм. Забезпечує максимальний умовно чистий прибуток – 19,5 тис. 

грн./га, при найменшій собівартості однієї тони зерна – 1779 грн. та найкращому рівні 

рентабельності – 80%; 

10) удосконалена технологія вирощування насіння буркуну білого однорічного 

в умовах Південного Степу України, що дозволяє отримати урожайність насіння 

культури на рівні 0,86-0,92 т/га та умовно чистий прибуток 51,9-56,6 тис. грн/га. 

11) сортова технологія вирощування буркуну білого однорічного. Забезпечує 

збільшення насіннєвої продуктивності в 1,2–1,4 рази, найкращі показники економічної 

ефективності вирощування культури: умовно чистий прибуток – 42,5 тис. грн./га, 

вартість валової продукції – 48,0 тис. грн./га, найменшу собівартість 1 т насіння – 

13,20 тис. грн./т та найвищий рівень рентабельності – 222,0 %.  

Відділ насінництва ІЗЗ НААН безпосередньо працює над розв’язанням 

прикладних завдань, розробкою методичних рекомендацій, впровадженням в 

виробництво науково-технічних програм та науковим забезпеченням агротехніки 

вирощування високоякісного посівного матеріалу.  

Основним напрямом наукової діяльності є розробка та удосконалення 

елементів технологій вирощування насіння с.-г. культур, а саме, вивчення процесу 

формування насіннєвої продуктивності зернових, зернобобових, круп’яних, олійних і 

технічних культур, а також методів їх прискореного розмноження. 

Особливу увагу співробітники відділу приділяють впровадженню у 

виробництво нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, олійних культур і трав, 

занесених до Державного реєстру сортів рослин України; здійснюють планування та 

координацію виробництва насіння в дослідних господарствах Інституту зрошуваного 

землеробства НААН. 
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РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ НА НАСІННЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА 

ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ 

 

Буняк Н. М. 

 

Носівська селекційно-дослідна станція 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН 

 

Динамічний розвиток зерновиробництва в Україні значною мірою залежить від 

розвитку галузі насінництва. Насіння є однією з незамінних складових 

матеріального забезпечення виробництва зерна поряд з паливно-

мастильними матеріалами, добривами, засобами захисту рослин, які є 

виключно покупними матеріалами для сільськогосподарського виробництва 

та виробляються промисловими підприємствами  

 

Для більшості українських аграріїв насіння зернових колосових - не покупний 

ресурс виробництва. З метою економії коштів вони виробляють його у власних 

господарствах або купують несертифікований товар у сусідніх господарств чи 

торгових посередників без відповідних документів, що засвідчують посівні та сортові 

якості насіння. 

Незаконний обіг насіння створює багато проблем: призводить до недобору 

врожаю товаровиробниками, недоотримання власниками майнових прав на сорти 

рослин коштів за використання інтелектуальної власності, виробники 

сертифікованого насіння програють у ціновій конкуренції суб'єктам господарювання, 

що торгують несертифікованим (контрафактним) насінням, оскільки останні не 

сплачують роялті та не несуть затрат по сертифікації насіння. Обіг 

несертифікованого (контрафактного) насіння по групі зернових колосових культур в 

декілька разів перевищує обсяги насіння, що пройшло сертифікацію. Потенційна 

ємність ринку насіння зернових колосових відповідає загальній потребі насіння 

відповідно до площ посіву певних культур, а фактичний обсяг пропозиції дорівнює 

кількості сертифікованого насіння. Проведений нами аналіз засвідчив, що в 2018 році 

повноцінним покупним ресурсом насіння виступає лише для 5 % 

сільськогосподарських виробників  пшениці озимої та ячменю, 15 %  -  жита. 

Насіння може бути представлено на ринку у вигляді товару лише  після його 

сертифікації, яка передбачає комплекс заходів, спрямованих на визначення сортових 

і посівних якостей насіння, що проводиться з метою документального підтвердження 

відповідності вимогам законодавства у сфері насінництва. Визначення сортових 

якостей насіння здійснюється шляхом польового оцінювання відповідності сорту 

морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації. За результатами 

польового оцінювання видається сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння. 
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Бізнес в галузі насінництва зернових колосових культур є більш привабливим з 

точки зору отримання прибутку з одиниці виробленої продукції в порівнянні з 

виробництвом товарного зерна. Фактично ціни реалізації насіння в середньому 

мають 100 % націнки до ціни товарного зерна. 

Насінництво - спеціальна галузь сільськогосподарського виробництва, за 

допомогою якої реалізуються досягнення селекції способом розмноження 

високоврожайного насіння нових сортів і впровадження їх у виробництво, при цьому 

забезпечується підтримання всіх цінних господарсько-біологічних особливостей і 

ознак сорту, висока чистота та типовість, одержання фізіологічно повноцінного 

насіння з високими посівними якостями й врожайними властивостями. Проте 

останніми роками ця галузь стала непривабливою за фінансовими результатами, 

внаслідок чого значно зменшилась кількість насінницьких підприємств, що внесені до 

Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. 

Основні засади виробництва та обігу насіння визначені Законом України «Про 

насіння і садивний матеріал». Для належного функціонування системи насінництва 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, 

забезпечує ведення ряду електронних державних реєстрів. Так постановою Кабінету 

Міністрів України № 979 від 21 грудня 2016 року затверджено Порядок ведення 

Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Дані реєстри є 

електронною базою сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння, 

виробленого кожним суб’єктом насінництва. Так сертифікати, що засвідчують сортові 

якості насіння, містять інформацію про культуру, сорт, генерацію, визначають місце 

розташування та розмір поля, сортову чистоту (типовість) посіву. З сертифікатів, що 

засвідчують посівні якості насіння, можна отримати відомості про культуру, сорт, 

категорію та генерацію, рік виробництва, номери етикеток, якими маркуються 

пакування насіння, енергію проростання, схожість, масу 1000 зерен, наявність 

домішок – зернових та бур’янів. У 2018 році до Реєстру сертифікатів, що засвідчують 

сортові якості, було внесено 6809 сертифікатів, до Реєстру, що засвідчують посівні 

якості насіння, – 35388 сертифікатів. 

Держава сприяє поширенню серед товаровиробників знань про наявність 

реєстру сертифікатів через встановлення вимог для отримання часткової компенсації 

вартості придбаного насіння сільськогосподарських рослин: одержувачі бюджетних 

дотацій подають копії сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння. 

Поширення інформації про Реєстри сертифікатів серед фермерів, підвищить їх 

вимогливість до документів, що супроводжують насіння, яке вони купують, і, як 

наслідок, частка обігу несертифікованого насіння на ринку зменшиться. 
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ГОМО- ТА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ 

В ПРОЦЕСІ ДОБАЗОВОГО НАСІННИЦТВА 

 

Литвиненко М. А., Ігнатовський О. О. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 

та сортовивчення 

 

Удосконалено систему поетапної ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої 

та вивчення їхньої гетерогенності в процесі добазового насінництва. 

Досліджена ефективність різних схем насінництва в залежності від рівня 

гетерогенності сортів. Диференційований вибір схеми дає можливість 

скоротити термін отримання оригінального насіння та досягти високого 

ступеня відтворюваності сортів. Показані можливі методи і прийоми 

доведення комерційних сортів до необхідної гомогенності 

 

Гетерогенність сортів самозапильних культур за принципами еволюційної 

генетики та з досвіду створення знаменитих сортів пшениці м’якої (Миронівська 808, 

Одеська 51, Альбатрос одеський, Селянка) є фактором, меншою мірою, розширення 

екологічної пластичності та можливостей реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності та якості зерна в різних умовах вирощування. Вимоги до створення 

повністю генетично однорідних сортів є більш юридичним фактором, значення якого 

виникає у зв’язку з необхідністю захисту прав на селекційні досягнення в умовах 

ринку сортів і насіння. 

Враховуючи сучасні вимоги до сортів у зв’язку з входженням України до 

міжнародних організацій ISTA, UPOV, OESD і прийняття правил правового захисту 

селекційних досягнень за ознаками відмінності, однорідності та стабільності (ВОС - 

тест) важливо виявити можливості виконання цих вимог при створенні сортів та 

досягнення однорідності в процесі добазового насінництва пшениці м’якої озимої. 

Актуальність даного дослідження визначається тим, що біогенетичні взаємодії 

біотипів (ліній) у сортів з різним рівнем гетерогенності є необхідною умовою розробки 

теорії ведення та удосконалення методики первинного насінництва. 

Впродовж багаторічних досліджень (2006-2018 рр.) у відділі селекції і 

насінництва пшениці СГІ – НЦНС розроблено систему поетапної ідентифікації сортів 

пшениці м’якої озимої з використанням визначених: на першому етапі – найбільш 

інформативних і стабільних 8 морфометричних та 16 якісно альтернативних ознак; 

на другому етапі – за біохімічними маркерами; на третьому етапі – за молекулярними 

маркерами алельного стану мікросателітних локусів. За цією системою ознак 

пропонується шкала визначення рівня гетерогенності сорту в зростаючому порядку 

від 0 до 9 балів. Розглянуті конкретні приклади ідентифікації сортів в процесі їхнього 

добазового насінництва.  
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Впродовж 2006-2018 років у відділі селекції і насінництва пшениці СГІ – НЦНС 

за комплексною системою оцінки рівня гетерогенності вивчено 86 сортів пшениці 

м’якої озимої вітчизняної та закордонної селекції. Із цієї кількості за бальною шкалою 

сорти класифікуються в наступному порядку: 12 сортів (14,0%) – повністю однорідні 

(0-1 бали); 22 сорти (25,6 %) – низькогетерогенні (2-3 бали); 36 сортів (41,8%) – 

середньогетерогенні (4-6 балів); 16 сортів (18,6%) – високогетерогенні (5-9 балів). 

Значна частина вітчизняних сортів (48 сортів, 55,8%) за біохімічними і 

молекулярними маркерами відносяться до середньо або високогетерогенних. 

Водночас ці сорти можна вважати візуально однорідними, оскільки за морфо-

фізіологічними ознаками вони чітко ідентифікуються і відповідають параметрам ВОС-

тесту. Переважна більшість цих сортів вирізняються підвищеними адаптивними 

властивостями (морозостійкість, посухостійкість), а також показниками якості зерна 

сильної і цінної пшениці. 

Показано, що в залежності від методів і схем селекції виявляється певний 

рівень гетерогенності у «молодих», тільки створених сортів. На п’яти сортах з 

попередньо визначеними рівнями гетерогенності, визначена ефективність чотирьох 

схем отримання оригінального насіння з трьома варіантами різних обсягів вивчення 

ліній в насіннєвих розсадниках. Критеріями ефективності слугували: тривалість циклу 

добазового насінництва; урожайність сортів на завершальних ланках виробництва 

оригінального насіння Р-1, Р-2 (розсадники розмноження насіння першого і другого 

року). За цими критеріями доказана необхідність диференційованого підходу до 

вибору раціональних схем добазового насінництва з урахуванням рівня 

гетерогенності сортів. При цьому необхідно дотримуватись методологічного 

принципу: чим вище рівень гетерогенності сорту, тим складніші схеми і більшу 

кількість ліній необхідно опрацьовувати в насіннєвих розсадниках. 

Диференційований вибір схеми дає можливість скоротити тривалість циклу 

отримання оригінального насіння однолінійних сортів на 2-3 роки і досягнути високого 

ступеню генетичного відтворення гетерогенних сортів. Одночасно можливе 

вирішення завдань пюрефікації (досягнення однорідності) сортів. Показана 

ефективність різних методів і прийомів доведення комерційних сортів до необхідної 

гомогенності в процесі добазового насінництва та розмноження перспективних ліній 

до їх передачі на державне сортовипробування, а також на етапі селекції 

однолінійних сортів. 
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АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З НАСІННЄВОЇ 

КАРТОПЛІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Вишневська О. В., Олійник Т. М. 

 

Інститут картоплярства НААН 

 

Проведено аналіз Європейського законодавства регулювання якості 

насіннєвої картоплі з нормами Наказу Мініагрополітики України № 384 від     

12 липня 2019 року «Про затвердження Методичних вимог у сфері 

насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої 

картоплі» та «Методики визначення сортових та посівних якостей 

насіннєвої картоплі». Окреслено проблемні питання процесу реформування 

виробництва та сертифікації насіннєвої картоплі в Україні 

 

Важливим аспектом підвищення ефективності розвитку картоплярства є 

використання насіннєвої картоплі, яка відповідає нормам європейських та 

міжнародних стандартів якості [1,2]. У структурі дохідної частини виробництва 

картоплі 30–50 % прибутку пов’язано з якістю насіннєвого матеріалу [3,4].  

З метою виконання затвердженого Постановою № 1106 КМУ від 25 жовтня 

2017 року «Плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однією 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами – членами з іншої» [5] щодо наближення українського 

законодавства в сфері сільського господарства та сільського розвитку до вимог 

Регламентів та Директив ЄС у 2018 році Міністерством аграрної політики та 

продовольства України було проведено імплементацію до законодавства України 

положень Виконавчих Директив Комісії: 2014/20/ЄС від 6 лютого 2014 року про 

визначення класів базової та сертифікованої насіннєвої картоплі та умов і позначень 

та 2014/21/ЄС про визначення мінімальних умов та класів Союзу добазової 

насіннєвої картоплі та Директиви Ради 2002/56/ЄС про торгівлю насіннєвою 

картоплею. Розроблено Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України № 384 від12 липня 2019 року « Про затвердження Методичних вимог у сфері 

насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі» 

(далі Вимог Наказу Мінагрополітики № 384) [6]. 

В процесі адаптації норм Виконавчих Директив ЄС 2014/20; 2014/21 вимогами 

Наказу Мінагрополітики № 384, враховуючи особливості ґрунтово-кліматичних та 

фітосанітарних умов України зменшено число польових поколінь добазової 

насіннєвої картоплі класу першого покоління від рослин in vitro (клас PB) з чотирьох 

до двох років.  

Введено зміни до класифікації насіннєвої картоплі: відповідно Вимог Наказу 

Мінагрополітики № 384) норми якості насіннєвої картоплі поширюються окремо по 
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кожному класу. Добазова насіннєва картопля включає клас вихідного матеріалу 

PBTC — рослини мікробульби в культурі in vitro та клас першого польового 

покоління; клас PB – польові міні-бульби або клони; базова насіннєва картопля. До 

базової насіннєвої картоплі входять: клас S — супер-супереліта, клас SE — 

супереліта, клас E — еліта. Сертифікована насіннєва картопля: клас A — перше 

покоління еліти та клас B — друге покоління еліти, тоді як згідно українського 

законодавства (ДСТУ4013-2001) норми якості поширювались на категорії насіння — 

добазове (ДН), базове (БН), сертифіковане (СН).  

Під час польового оцінювання при візуальному огляді насаджень допускається 

кількість уражених вірусними хворобами рослин картоплі, не більше: для класу 

вихідного матеріалу в культурі in vitro РВТС — 0 %; класу польових мінібульб РВ —

0,1%; класу S — 0,2%, класу SE — 0,5%, класу E – 0,8%, класу А — 2% та класу B —

6%. Згідно ДСТУ4013-2001 ураження в полі рослин картоплі тяжкими вірусними 

хворобами становило для категорій насіння ДН — 0,5%, БН — 1,0%, СН — 1,5%. 

У перехідному періоді протягом трьох років порівняно з нормами Директив 

2014/20/ЄС; 2014/21/ЄС Наказом Мінагрополітики № 384 установлені більш жорсткі 

допуски уражень насаджень картоплі чорною ніжкою — для добазової та базової 

насіннєвої картоплі до  0%, у тому числі для еліти – 0,5 %, для сертифікованої –     

1,0 %.   

Введено норму ступеню ураженості прямого потомства різних класів насіння 

картоплі вірусними інфекціями у прихованому (латентному стані), які визначаються 

лабораторними методами. Згідно Наказу Мінагрополітики № 384 допуски  латентного 

вірусного зараження мають становити не більше: клас PBTC - 0%; клас PB - 0,5%; 

клас S - 1%; клас SE - 2%; клас E - 4%; клас А - 8% та клас B - 10% . 

Аналіз стану ґрунтово-кліматичних умов виробництва насіннєвої картоплі в 

Україні та нинішнього рівня технічного оснащення підприємств показав 

неспроможність забезпечення виконання норм якості насіння картоплі директив ЄС 

щодо уражень бульб у партіях гнилями, тому терміном на три роки Наказом 

Мінагрополітики № 384 збільшено допуск для базової та сертифікованої насіннєвої 

картоплі на ураження сухими гнилями з 0,5 до 1,0 %. Також збільшено допуск 

наявності у партії насіннєвої картоплі бульб деформованих, уражених механічно та 

шкідниками для базової та  сертифікованої насіннєвої картоплі з 3 до 7 % . 

Проведення імплементації норм Виконавчих Директив Комісії 2014/20/ЄС, 

2014/21/ЄС та Директиви Ради 2002/56/ЄС до українського законодавства 

передбачає здійснення низки реформ у сферах виробництва та сертифікації 

насіннєвої картоплі, першочерговими з яких є здійснення уніфікації процедури 

сертифікації насіннєвої картоплі з європейською схемою з долученням таких 

елементів оцінювання, як контроль забезпечення у полі науково обґрунтованої 

ізоляції насаджень насіннєвої картоплі від джерел вірусного інфікування, 

переносників вірусів, лабораторна діагностика прямого потомства насіннєвої 
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картоплі (післязбиральний тест) на наявність вірусного зараження, контроль 

вчасності знищення картоплиння. 

З метою гармонізації методик визначення сортових та посівних якостей 

насіннєвої картоплі Європейського Союзу розроблено нову «Методику визначення 

сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі» , яка перебуває на затвердженні у 

Міністерстві розвитку торгівлі, економіки та сільського господарства України та 

підзаконні акти – Інструкцію з польового оцінювання насаджень, Методику 

визначення посівних якостей та післязбирального оцінювання насіннєвої картоплі. 
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Досвід насінництва в наукових установах України 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ НАСІННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР 

У НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ 

 

Турубара О. В., Сизенко О. Є. 

 

Носівська селекційно-дослідна станція 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН 

 

Ключовою складовою ведення насінництва є сертифікація, якою передбачено 

визначення сортових і посівних якостей насіння, і, у випадку їх відповідності 

вимогам законодавства, документального підтвердження шляхом надання 

сертифікатів  

 

Носівська селекційно-дослідна станція – наукова установа, яка занесена до 

Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, сформованого 

Міністерством аграрної політики та продовольства України. Включення до даного 

реєстру відбувається на основі подання заяв і надає суб’єкту господарювання право 

на вирощування добазового, базового та сертифікованого насіння. Його обсяги 

декларують самі установи-власники сортів, державні та інші сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства згідно прав, наданих їм ліцензійними 

угодами.  

Відповідно до статті 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» від 

26 грудня 2002 року сертифікації підлягає насіння сортів, включених до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні [1]. Порядок проведення 

сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України № 97 від 21 лютого 2017 р. Електронні реєстри діючих 

сертифікатів та суб’єктів насінництва й розсадництва розміщено на Інформаційно-

аналітичному порталі АПК України, що дає змогу як виробникам насіння, так і 

споживачам вільно орієнтуватися в законності його походження. 

Видача сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння, 

здійснюється органом із сертифікації – Державним підприємством «Державний центр 

сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» [2]. 

Сертифікати видаються на платній основі. Роботи з визначення сортових і 

посівних якостей насіння виконуються після оплати фізичною або юридичною особою 

їх вартості. Формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері 

насінництва здійснюється згідно із законодавством. Для визначення сортових і 

посівних якостей насіння використовуються єдині методи та лабораторно-технічні 

засоби, єдина термінологія і нормативна документація. 
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Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують 

сортові і посівні якості насіння передбачає: подання заявки на проведення 

сертифікації; розгляд заявки та прийняття рішення; укладення договору про надання 

послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва; проведення польового 

оцінювання; здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового 

контролю; відбір проб для проведення випробування; проведення випробування; 

проведення аналізу одержаних результатів та прийняття рішення щодо видачі 

відповідного сертифіката і безпосередньо його видача. 

Визначення сортових якостей насіння здійснюється шляхом польового 

оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на 

відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації. 

У серпні 2019 року Носівська селекційно-дослідна станція отримала 23 

сертифіката на 12 сортів озимих зернових культур. З них - 16 сертифікатів (69,6 %) 

для пшениці м’якої озимої (9 сортів – Ювівата 60, Аналог, Славна, Мирлєна, Оберіг 

Миронівський, Наталка, МІП Валенсія, Здоба Київська, Вежа Миронівська),                 

3 (13,0 %) – для тритикале озимого (сорт Славетне), 4 (17,4 %) – для жита озимого   

(2 сорти – Синтетик 38 та Забава).  

Сортова чистота в середньому для пшениці становить 99,8, для тритикале – 

99,6, для жита – типова. 

У процесі сертифікації бути встановлені наступні генерації: у пшениці – перша 

(5), еліта (6) та супереліта (5); у тритикале – перша, еліта, супереліта; у жита – РР2, 

перша, супереліта. 

Із 16 зразків пшениці 10 відповідає категорії базове насіння (62,5 %) і 6 – 

сертифіковане насіння 1 генерації (37,5 %). Із 3 зразків тритикале 2 відповідає 

категорії базове насіння (66,7 %) і 1 - сертифіковане насіння 1 генерації (33,3 %). Із 4 

зразків жита 1 відповідає категорії добазове насіння (25 %), 2 – базове насіння (50 %) 

і 1 - сертифіковане насіння 1 генерації (25 %). 

Загальна площа посівів сертифікованого насіння: пшениці – 149 га,    

тритикале – 56 га, жита – 33 га. 

Сертифікація насіння – досить складний, тривалий та доволі затратний процес 

для виробників насіння. Сертифікати, що засвідчують сортові та посівні якості 

насіння для потенційних його споживачів є гарантом майбутнього хорошого урожаю 

та отримання максимальних прибутків при дотриманні агротехніки вирощування та 

сприятливих погодних умов. 

Список літератури 

 

1. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. № 411- 

IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 13. – С. 92. 

2. Офіційний сайт Державного підприємства «Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zernolab.com.ua. 

http://www.zernolab.com.ua/


17 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОРТООНОВЛЕННЯ І СОРТОЗМІНИ В СИСТЕМІ 

НАСІННИЦТВА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ – НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ 

 

Чайка В. Г. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 

та сортовивчення 

 

Проаналізовано достатньо високі темпи сортозаміни озимої пшениці та 

інших сільськогосподарських культур як результат роботи з насінництва в 

системі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення 

 

Сорт протягом багатьох десятиліть є найбільш ефективним засобом 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. За останні 35 років 

збільшення валового збору зерна майже на 40-50% було зумовлене впровадженням 

у виробництво нових сортів з додержанням сучасної технології їх вирощування. 

Завдання відділу насінництва інституту як і у минулому, так і на сьогодні 

полягає в тому, щоб якомога швидше організувати розмноження селекційних 

новинок, досягти того, щоб сорт у найкоротший термін зайняв свою нішу у 

сільськогосподарському виробництві та приніс суттєвий приріст врожаю з кожного 

засіяного гектару.  

Як сказав свого часу відомий вчений-селекціонер П. П. Лук’яненко: «Чем 

дольше длится сортосмена, тем больше возрастает количество недобираемого 

зерна». Отже, скорочення терміну сортозміни в усі часи було і залишається дієвим 

засобом підвищення продуктивності зернових культур. 

Завдання непросте, адже у нас, як і у всьому світі, зросли темпи селекційної 

роботи, посилилась конкуренція на ринку сортів і насіння. В Україні, наприклад, 

селекцією тільки озимої пшениці займаються 21 державна науково-дослідна 

установа, 13 приватних вітчизняних компаній, 28 закордонних компаній і фірм. 

Щорічно кількість нових сортів у Держреєстрі 2-3 десятки. 

Напружені темпи селекційної роботи зростають і в нашому інституті. Якщо у 

1991 році в дослідних господарствах інституту вирощувалось озимої пшениці всього 

11 сортів і 7 сортів ярого ячменю, у 2001 році – 24 сорти озимої пшениці і 13 сортів 

ярого ячменю, то в 2019 році їх кількість становила 52 і 17 сортів відповідно. 

Відомо, що успіхи селекційної роботи відображаються не тільки зростанням 

кількості сортів, занесених до Реєстру, але й суттєвим поліпшення їх господарсько 

цінних ознак. Адже нові сорти озимої пшениці, ярого і озимого ячменю, створені на 

основі синтезу і включення нових генетичних систем та механізмів, забезпечують 
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високий рівень реалізації генетичного потенціалу продуктивності, стабільності та 

якості врожаю. 

Адже за різних вимог, сучасні сорти мають витримати, з одного боку, 

достатньо високий рівень технологічного забезпечення, а з другого боку, частка 

сортів повинна бути невимогливою до низьких агрофонів, обходитися меншими 

матеріальними витратами на вирощування. Ринок насіння зацікавлений у таких 

сортах-новинках і інститут над цим успішно працює. Доказом цього є те, що у 

каталозі сортів за 2019 рік сортів-«довгожителів», термін використання яких у 

виробництві складає понад 10 років, всього 20% з загальної кількості сортів. 

Домінують сорти-новинки, занесені до Реєстру всього 2-3 роки тому. 

Відділ насінництва докладає чимало зусиль аби в дослідних господарствах 

інституту налагодити прискорене розмноження нових сортів зі збереженням їх 

генетичної чистоти, високої якості посівних та врожайних властивостей насіння. 

Проаналізовані за останні 10-15 років темпи сортозміни, зокрема озимої 

пшениці, вказують на те, що якщо сорт з моменту занесення до Реєстру на 

четвертий-п’ятий рік займає при розмноженні в системі інституту 300-400 га і 

реалізація базового насіння (супереліти, еліти) складає 700-800 тон, то є повна 

гарантія що за таких умов сорт швидко займе своє місце у виробництві. 

Щоб задовольнити попит ринку насіння у 2019 році було реалізовано 376 тон 

добазового насіння озимих зернових культур та близько 4,5 тис. тон базового і 

сертифікованого насіння. 

Відділ насінництва між власником сорту і суб’єктами насінництва, які 

займаються використанням наших сортів, їх розмноженням та реалізацією, 

налагодив стале укладання ліцензійних угод. Така робота забезпечує кращі 

результати наукової та виробничої діяльності інституту і знаходить позитивне 

відображення у с.-г. виробництві України. 
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Практичні питання насінництва сільськогосподарських культур 

 

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСІВНІ 

ЯКОСТІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

 

Ільченко Л. І., Кочмарський В. С. 

 

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН 

 

Досліджено вплив попередників та строків сівби на урожайність і посівні 

якості вирощеного насіння пшениці м’якої озимої. Дослідження проводили на 

сортах пшениці м’якої озимої МІП Вишиванка, Трудівниця миронівська, МІП 

Валенсія, МІП Княжна, Миронівська слава. Встановлено, що попередники і 

строки сівби впливають на урожайність, вихід кондиційного насіння, масу 

1000 насінин та не суттєво впливають на енергію проростання і 

лабораторну схожість 

 

У насінництві необхідно задіяти великий обсяг знань про насіння: життя 

впродовж онтогенезу, біологічні особливості, залежність від чинників навколишнього 

середовища та агротехнічних чинників, під впливом яких формується потенціал його 

якісних параметрів. 

Одним із важливих резервів підвищення урожайності та якості насіння пшениці 

озимої є ретельний науково обґрунтований підхід до вибору попередників та строків 

сівби [1−5].  

При визначенні врожайності зерна залежно від попередників, строків сівби і 

технології їх вирощування було встановлено, що урожайність сортів пшениці м’якої 

озимої МІП Вишиванка, Трудівниця миронівська, МІП Валенсія, МІП Княжна, 

Миронівська слава становила по попереднику сидеральний пар 6,27 т/га, а по 

попереднику  соя – 4,84 т/га. 

Найвищу врожайність було отримано в сорту Трудівниця миронівська         

(7,41 т/га) по сидеральному пару за строку сівби 15 вересня, а найнижчу – в сорту 

МІП Княжна (4,03 т/га) по попереднику соя за сівби 15 жовтня. Найвищу врожайність 

у сортів отримано по попереднику сидеральний пар (6,75 т/га) за строку сівби 15 

вересня, а найнижчу по попереднику соя (4,44 т/га) за сівби 15 жовтня. 

Вихід кондиційного насіння залежно від попередників і строків сівби в 

середньому становив 75-85 %. Найвищий вихід кондиційного насіння отримано в 

сорту МІП Княжна (87 %) по попереднику сидеральний пар за сівби 15 вересня, а 

найнижчий − у сорту Миронівська слава (71 %) по попереднику соя – 15 жовтня. 

Маса 1000 насінин сформувалася вищою в сортів МІП Княжна (41,9 г) за сівби 

25 вересня по попереднику сидеральний пар, а найнижчу масу 1000 насінин 
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відмічено в сорту Миронівська слава (36,1 г) за попередником соєю – за сівби 15 

жовтня. В середньому в сортів маса 1000 насінин збільшувалась на 1,4 г за 

попередником сидеральний пар, у порівнянні з попередником соєю. 

Щодо активності накльовування, то суттєвої різниці залежно від попередників і 

строків сівби не виявлено. Лише відмічено сортову різницю. Так найвищі показники 

активності накльовування були в сортів МІП Валенсія (76-78 %) та МІП Княжна (70 -

72 %), а найнижчий – у сорту Миронівська слава (65-69 %) та МІП Вишиванка (57 -  

55 %). 

Вплив попередників і строків сівби на енергію проростання та лабораторну 

схожість насіння не простежено, лише відмічено, що цей показник був дещо вищий у 

окремих сортів по попереднику сидеральний пар, порівняно з попередником соя. 

Отже, в зоні Правобережного Лісостепу, найбільш доцільно висівати пшеницю 

м’яку озиму з 15 по 25 вересня за попередником сидеральний пар особливо при 

вирощуванні добазового насіння. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВА-АНТИСТРЕСАНТА «МАКСПРОЛІН» 

ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

 

Демидов О. А., Сіроштан А. А., Гуменюк О. В., Кавунець В. П. 

 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН 

 

Досліджено ефективність застосування препарату «МаксПролін» (99,5%       

L-a prolin амінокислота) при протруюванні насіння пшениці м’якої озимої та 

внесенні його в період весняно-літньої вегетації. Дослідження проводили на 

насінні та рослинах пшениці м’якої озимої сортів Берегиня миронівська і 

Оберіг Миронівський. Встановлено, що добриво-антистресант «МаксПролін» 

стимулює проростання, підвищує посівні якості, врожайність та покращує 

якість вирощеного насіння 

 

У насінництві, як і в інших галузях рослинництва, все гострішою стає проблема 

виробництва високоякісної продукції за впровадження розроблених для нових сортів 

пшениці м’якої озимої регіонально адаптованих ресурсозберігаючих технологій для 

конкретних ґрунтово-кліматичних зон з використанням сучасних засобів біологізації, 

які б давали змогу реалізовувати генетичні можливості нових сортів [1-4].  

Тому дослідження щодо впливу біологічних добрив на урожайність та посівні 

якості насіння пшениці м’якої озимої є актуальним у галузі насінництва. 

Аналізуючи експериментальні дані, встановлено, що від обробки насіння 

пшениці озимої сорту Берегиня миронівська та Оберіг Миронівський протруйником 

Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 л/т і препаратом «МаксПролін» (99,5 % L-a prolin 

амінокислота), 5 г/т підвищувалась активність кільчення на 6-9 %, енергія 

проростання – на 4-5 % і лабораторна схожість – на 4 % порівняно з контрольними 

варіантами.  

Щодо біологічних показників, то різниці в них не виявлено, лише відмічено 

тенденцію до зниження довжини колеоптиле на варіантах з протруюванням насіння 

препаратом Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 л/т на 0,2 см. При сумісній обробці цей 

показник в обох сортів знаходився на рівні контрольного варіанту і становив 

відповідно 7,6 і 6,7 см.  

У варіантах з обробкою насіння протруйником Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 

л/т і препаратом «МаксПролін», 5 г/т відмічено тенденцію до підвищення урожайності 

(на 0,25-0,30 т/га), маси 1000 насінин (на 1,2-1,4 г), енергії проростання (на 1-3 %) та 

лабораторної схожості (на 1-2 %), порівняно до контрольних варіантів. 

Внесення у весняно-літній період на посівах пшениці м’якої озимої Берегиня 

миронівська та Оберіг Миронівський препарату «МаксПролін», 2 г/га підвищувалась 

урожайність у сортів на 0,37-0,45 т/га.  
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Найвищу врожайність (5,28 т/га) отримано у варіантах за внесення препарату 

«МаксПролін», 2 г/га на ІІ, ІV і VІІІ е.о. За внесення препарату «МаксПролін», 2 г/га 

лише на ІІ е.о. урожайність не перевищувала показника найменшої істотної різниці.  

За внесення препарату «МаксПролін», 2 г/га підвищувався вихід кондиційного 

насіння на 5-9 % порівняно з варіантами без внесення. 

У вирощеного насіння також відмічено підвищення маси 1000 насінин на 2,4-

3,3 г. Найвищу масу 1000 насінин (46,0 г) отримано у варіантах за триразового 

застосування препарату «МаксПролін», 2 г/га на ІІ, ІV і VІІІ е.о., що на 3,3 г вище 

контрольного варіанту.  

За окремого внесення препарату «МаксПролін», 2 г/га, найвищий показник 

маси 1000 насінин (45,4 г) встановлено у варіанті при застосуванні його на VІІІ е.о., а 

найнижчий (43,9 г) – на ІІ е.о., що знаходився в межах НІР05 –1,8 г. Щодо показників 

енергії проростання та лабораторної схожості, то лише простежено тенденцію до 

зростання цих показників на варіантах з обробкою (на ІІ, ІV і VІІІ е.о.) порівняно з 

варіантами без обробки. 

Отже, виходячи із отриманих даних, маємо всі підстави стверджувати, що 

препарат «МаксПролін» істотно підвищує врожайність та покращує посівні якості 

насіння пшениці м’якої озимої. 
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ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХІМІЧНИХ ПРОТРУЙНИКІВ 

 

Кузьменко Н. В., Авраменко С. В., Глубокий О. М. 

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України 

 

Вивчено вплив фунгіцидних протруйників системної дії на посівні якості 

насіння пшениці м’якої озимої (енергія проростання насіння, лабораторна та 

польова схожості), а також на урожайність зерна в умовах східної частини 

Лісостепу України 

 

Процес проростання насіння є складним не тільки за морфологією та 

біохімією, але і тому, що він сильно залежить від навколишнього середовища. Будь-

який зовнішній вплив уповільнює біохімічні перетворення, що призводить до змін 

біологічних особливостей паростка [1]. 

Одним із чинників, що стримує гарантоване одержання високих та стабільних 

урожаїв пшениці озимої, залишаються хвороби, втрати від яких можуть сягати 15 -  

30 %, а за умови розвитку епіфітотій – до 50 % та більше [2]. Передпосівна обробка 

насіння є одним із запобіжних заходів розвитку хвороб у період появи сходів. 

Метою досліджень було вивчення посівних якостей насіння пшениці м’якої 

озимої залежно від передпосівної обробки насіння протруйниками фунгіцидного 

спектру дії, які застосовано від хвороб, в умовах східної частини Лісостепу України. 

Дослідження проводили в дев’ятипільній паро-зерно-просапній сівозміні відділу 

рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

(Харківська область) протягом 2016-2018 рр. Ґрунт – чорнозем типовий 

середньогумусний на лесі з вмістом гумусу в орному шарі 5,4 %. 

Для захисту пшениці м’якої озимої від хвороб елітне насіння сортів Дорідна 

(2015 р.) та Статна (2016-2017 рр.) перед сівбою (за 1-2 доби) протруювали 

фунгіцидними протруйниками різних хімічних груп [3, 4]. 

Схема досліду: 1) Контроль, вода – 10,0 л/т; 2) Еталон – Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. 

(карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) – 3,0 л/т; 3) Вінцит Форте SС, КС (флутріафол, 

37,5 г/л + імазаліл, 15 г/л + тіабендазол, 25 г/л – 1,0 л/т; 4) Iншур Перформ, т.к.с. 

(тритіконазол, 80 г/л + пираклостробін, 40 г/л) – 0,5 л/т; 5) Ламардор 400 FS, т.к.с. 

(протіоконазол, 250 г/л + тебуконазол, 150 г/л) – 0,2 л/т; 6) Ламардор Про 180 FS, ТН 

(протіоконазол, 100 г/л тебуконазол, 60 г/л + флуопірам, 20 г/л) – 0,5 л/т; 7) Сценік 80 

FS, ТН (флюоксастробін, 37,5 г/л + протіоконазол, 37,5 г/л + тебуконазол, 5,0 г/л) – 

1,6 л/т. 



24 
 

Аналіз насіннєвого матеріалу проводили згідно з вимогами ДСТУ 4138:2002 [5]. 

Пшеницю озиму висівали в оптимальний строк за норми висіву 4,0 млн. схожих 

насінин на 1 га по попереднику чорний пар. Фон живлення – 6,6 т гною на 1 га 

сівозмінної площі з внесенням N30P30K30. Площа облікової ділянки – 30 м2. 

Повторення – триразове. Агротехніка – загальноприйнята для зони вирощування. 

Метод досліджень – лабораторно-польовий. Урожай зерна збирали комбайном 

”Sampo-130”. Оцінку достовірності отриманих даних виконали методом дисперсійного 

аналізу на ПЕОМ [6]. 

У середньому за 2016-2018 рр., в лабораторних умовах енергія проростання 

пшениці м’якої озимої в контролі становила 91 %. У варіантах із застосуванням 

протруйників Ламардор 400, Ламардор Про та Вінцит Форте цей показник був 

практично на рівні контролю – 88-89 %. Препарати Іншур Перформ, Вітавакс 200 ФФ і 

Сценік суттєво зменшували енергію проростання насіння – на 4,0–10 % (НІР05 =      

3,0 %). Лабораторна схожість у варіантах із застосуванням Іншур Перформ, 

Ламардор 400, Ламардор Про та Вінцит Форте була в межах 90–92 %, що практично 

на рівні контролю (93 %). У варіантах із застосуванням Вітавакс 200 ФФ і Сценік 

показник був у межах 88–89 %, тобто суттєво меншим порівняно з контролем 

(НІР05=3,0 %). У польових умовах у варіанті із застосуванням Вінцит Форте польова 

схожість насіння була суттєво меншою, ніж у контролі – на 7,0 %; в інших варіантах – 

у межах 84 % (Вітавакс 200 ФФ) – 89 % (Ламардор 400), при 89 % на контролі. 

Протруйники не сприяли підвищенню загальної кущистості рослин у фазі весняного 

кущіння (2,5-2,8 пагонів на 1 рослину) при 2,9 пагони/рослина в контролі. У фазі 

воскової стиглості зерна в контролі число колосоносних стебел на 1 м2 становило 

500 стебел; у варіантах із застосуванням протруйників – у межах 460-490 стебел. 

Урожайність зерна в контролі становила 6,86 т/га; найбільший збережений урожай 

одержано у варіанті із застосуванням Іншур Перформ – 0,28 т/га. Маса 1000 зерен 

суттєво збільшувалась у варіантах із застосуванням протруйників Ламардор Про і 

Ламардор 400 (на 1,11-1,14 г) при 40,69 г у контролі. 
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРОБКИ ПРЕПАРАТАМИ ТА УМОВ 

ПРОРОЩУВАННЯ 

 

Вишневська А. М. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення 

 

Наведено результати вивчення впливу обробки насіння пшениці озимої 

різними протруйниками та іншими реагентами на його життєздатність і 

регенеруючу здатність. З’ясовано, що окремі препарати не мають 

негативного впливу, а інші – позитивно впливають на посівні якості насіння і 

тривалість його зберігання у недостатньо зволоженому ґрунті 

 

Одне із питань, яке часто хвилює аграріїв, особливо у посушливі роки, є стан 

насіння, що після сівби потрапляє в недостатньо зволожений ґрунт. Звичайно, якщо 

вологи достатньо, кондиційне насіння проросте і з'являться дружні сходи. В 

подальшому їх розвиток, хоча і буде залежати від погодних умов, однак, лише 

екстремальні чинники можуть спричинити незадовільний стан або загибель посівів. 

Проте, нерідко буває, коли невеликі опади спричиняють лише набрякання і 

кільчення насіння. Надалі, щоб насіння проросло і з'явилися нормальні сходи, вологи 

не вистачає. З випаданням дощів процес проростання може відновлюватися, проте 

за умови, якщо первинні корінці, що утворилися за першого проростання, не 

перевищують граничної довжини. Такою довжиною для пшениці П. Р. Сльозкін 

вважав таку, що не перевищує 10 мм. 

Насіння, висіяне в напівсухий ґрунт, при знаходженні там впродовж певного 

тривалого часу втрачає життєздатність. Під впливом ґрунтової та поверхневої 

мікрофлори воно псується і стає нежиттєздатним. Щоб якимось чином запобігти 

цьому явищу, насіння перед сівбою поряд зі звичайним протруюванням обробляють 

півкоутворювачами або інкрустують. Плівка, що покриває насінину, залишається 

стійкою до незначних запасів вологи внаслідок провокативних опадів, що не 

дозволяє насінині накльовуватися і продовжує захищати від проникненню в неї 

мікроорганізмів.  

З метою з'ясування, як довго оброблене та необроблене насіння може 

знаходитися у напівсухому ґрунті, скільки часу насінина не втратить здатності до 

проростання – на ці та інші питання можуть дати відповідь результати спеціального 

досліду. Саме це і становило предмет наших досліджень, які проводили у відділі 

насінництва СГІ–НЦНС протягом 2015-2016 та 2018-2019 років.  

Так, вивчали вплив на насіння пшениці озимої сорту Антонівка таких реагентів: 

протруйників Юнта Квадра і Ламардор, Віал Траст, Віал Тріо та прилипачів Кодасайд 
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і Меро, плівкоутворювача КМЦ. Дози обробки насіння застосовували згідно з 

рекомендаціями компаній-виробників препаратів.  

Оброблене насіння зберігали в неопалюваному приміщенні. Частину його 

висівали в пластикові ростильні, наповнені ґрунтом, зволоженим до різного значення 

від 2,4 до 11,7%, де й витримували до аналізування. Насіння пророщували через 

різні проміжки часу (20-30 днів і більше) в чашках Петрі на фільтрувальному папері 

та у ростильнях з ґрунтом.  

У результаті досліджень було встановлено, що рекомендовані різними 

компаніями хімічні засоби захисту рослин по-різному впливали на насіння пшениці 

озимої в процесі його зберігання у природних умовах (неопалюване приміщення).  

Добрі результати було отримано від обробки насіння протруйником Ламардор 

протягом усього періоду проведення дослідів. Енергія проростання і лабораторна 

схожість на 9-10% перевищували контроль (необроблене насіння). Суттєво 

підвищувалися ці показники в насінні, обробленому протруйниками Юнта Квадро і 

Віал Траст за винятком першого строку аналізування. Обидва препарати також 

забезпечували високий рівень життєздатності насіння майже за усіх дат аналізування 

протягом років досліджень. 

При пророщуванні насіння, висіяного в ростильні з напівсухим ґрунтом, 

отримано результати, які переконливо свідчать про позитивну роль згаданих 

протруйників у збереженні його життєздатності. Так, за обробки насіння енергія 

проростання переважала необроблене насіння на 27-44%, а лабораторна схожість – 

на 27-40%. Характерно, що у більш сухому ґрунті (вологість 4,9%) насіння, 

оброблене протруйниками, протягом 120 днів краще зберіглося, ніж за інших 

варіантів досліду. 

Отже, препарати, проникаючи в насінину і переміщуючись до зародку 

знезаражують її від збудників хвороб, в тому числі і від шкодочинної ґрунтової 

мікрофлори, що оточує зернівку. Крім того, протруйники стримують процес 

проростання насіння, яке перебуває в напівсухому середовищі, завдяки наявності в 

них інгібуючих речовин. При цьому здатність насіння до регенерації (повторного 

проростання) не порушується. На наш погляд, саме пролонгована дія протруйників і 

є тим механізмом, що забезпечує більш тривале і якісне збереження життєздатності 

насіння, висіяного в недостатньо зволожений ґрунт. 

Таким чином, вказані реагенти по-різному впливали на якість насіння, 

висіяного в недостатньо зволожений для проростання ґрунт. У таких умовах 

оброблене препаратами Ламардор, Юнта Квадро і Віал Траст насіння довше зберігає 

свою життєздатність, в тому числі і в поєднанні цих протруйників з 

плівкоутворювачем. Результати досліджень також вказують на можливість 

завчасного (до 1 року і більше) протруювання насіння вказаними препаратами та 

використання протруєних залишків дефіцитного насіння в селекційно-насінницькій 

роботі з озимою пшеницею. 
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НАЯВНІСТЬ ЛУСОК ЯК ЧИННИК ДОВГОВІЧНОСТІ НАСІННЯ  

ПЛІВЧАСТИХ ВИДІВ ПШЕНИЦІ 

 

Скороходов М. Ю., Богуславський Р. Л. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

 

У зразків видів пшениці T. monococcum, T. dicoccum та T. spelta оцінювали 

довговічність насіння за методом прискореного старіння. Насіння, вручну 

звільнене від лусок, як правило, знижало енергію проростання у значно 

меншому ступені (на 14-44 %), ніж насіння у лусках, отже показало більшу 

витривалість до прискореного старіння. Це важливо при тривалому 

зберіганні насіння плівчастих видів у генбанках та насінництві 

 

Зростаюча у світі зацікавленість у споживанні зерна плівчастих пшениць як 

культур для здорового харчування викликає необхідність вивчення технології їх 

виробництва, у тому числі здатності до тривалого зберігання – довговічності. Існує 

думка, що луски забезпечують захист зернівок від дії несприятливих чинників під час 

їх достигання і при зберіганні, а також захищають зародки та молоді паростки [1]. 

Отже, апріорі припускається, що насіння плівчастих пшениць є довговічним при 

зберіганні. Спеціально же це питання не висвітлено в літературі. 

Матеріалом для досліджень були шість зразків пшениці з Національного 

генбанку рослин України: плівчасті зразки диплоїдного (2n=14) виду                             

T. monococcum L. UA0300439 (Угорщина), тетраплоїдного (2n=28) T. dicoccum 

(Schrank) Schuebl. сорту ‘Полба 3’ (Росія, Удмуртія), гексаплоїдного (2n=42)                

T. spelta L. сорту ‘Frankenkorn’ (Німеччина). У зразків плівчастих видів                         

T. monococcum, T. dicoccum ‘Полба 3’ та T. spelta ‘Frankenkorn’ досліджували 

зернівки у колосках з невидаленими лусками і зернівки, що вручну вилучались з 

колосків. У контролі та кожному варіанті досліду аналізували по 100 зернівок у трьох 

повтореннях. Аналізували насіння чотирьох років репродукції: 2014,2015, 2016 і 2017. 

Довговічність насіння вивчали у модельному досліді «прискорене старіння». 

Використовували два методи: метод 1 – Hampton, J.G. and TeKrony, D.M. [2] – 

насіння витримували в ексикаторі з водою  упродовж 3 діб (72 год) за температури  

43 °C і відносної вологості повітря 100 %; метод 2 – Б. С. Ліхачова [3]: насіння 

витримували у герметично закритих контейнерах за температури 37 °C протягом 30 

діб (720 год), перед початком досліду висушували до трьох рівнів вологості: 5, 6 і       

7 %. Як контроль для усіх варіантів досліду використовували насіння, розміщене у 

герметично закриту скляну тару, що зберігалось у холодильній камері з 

температурою 4о С. У насіння з контрольного та усіх варіантів досліду визначали 

схожість та енергію проростання згідно міжнародних правил аналізу насіння [4]. 

У контрольному варіанті енергія проростання і схожість насіння з видаленими 

лусками були більше, ніж насіння у лусках у T. monococcum на 28,4 і 15,4 %, у 
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поліплоїдних видів T. dicoccum і T. spelta – на величину від 3,7 до 11,5 %. Прискорене 

старіння методом 1 обумовлювало зниження енергії проростання та схожості насіння 

порівняно з контролем на 14-62 % у залежності від генотипу, методом 2 – на 4-71 % у 

залежності від генотипу та вологості насіння (за 7 % сильніше, ніж за 6 і 5 %). 

Причому у представників плівчастих видів T. monococcum, T. dicoccum ‘Полба 3’ та  

T. spelta насіння з видаленими лусками знижало енергію проростання та схожість у 

значно меншому ступені, ніж насіння у колосках, з невидаленими лусками: відповідно 

на 14-44 %. Тобто насіння, позбавлене лусок, виявилось більш витривалим до дії 

прискореного старіння, отже більш довговічним у зберіганні. Лише в одному    

випадку – у T. monococcum прискорене старіння за методом 1 (найбільш жорстким з 

випробуваних) викликало більш сильне (на 12 %) зниження енергії проростання у 

вилущених насінин, ніж у насінини у лусках, при цьому ступінь зниження схожості 

була практично на одному рівні (різниця 2 %).  

Одним з пояснень одержаних результатів може бути наявність у колоскових 

лусках інгібіторів проростання – дігідроактинідіоліда та тетрагідроактинідіоліда [5]. 

Важливість даного явища для тривалого зберіганні насіння плівчастих видів у 

генбанках та насінництві обумовлює потребу у подальших дослідженнях з 

охопленням більш широкого різноманіття плівчастих видів і вивченням фізіологічних 

механізмів.  
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯРИХ КОЛОСОВИХ 

КУЛЬТУР НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

ТА МІКРОДОБРИВ 

 

Буряк Ю. І., Огурцов Ю. Є., Клименко І. В., Чернобаб О. В., 

Клименко І. І., Махнова Л. М. 

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН 

 

Визначено позитивний вплив передпосівної насіння та обприскування рослин 

пшениці та ячменю ярих регуляторами росту рослин та мікродобривами, що 

підвищило показники урожайності насіння на 0,16-0,34 т/га або на 5-8 % та на 

0,16 - 0,22 т/га або на 6 - 7 % відповідно, а також, залежно від варіанту та 

генерації насіння, забезпечило отримання додаткового прибутку – 1111 - 

2449 грн./га та 1568 - 5379 грн./га відповідно 

За даними фундаментальних досліджень, регулятори росту рослин активують 

основні процеси життєдіяльності рослин – проникність мембран, поділ клітин, 

ферментні системи, фотосинтез. Підвищення біологічної активності рослин активує 

процеси дихання і живлення, сприяє, зниженню вмісту нітратів, іонів важких металів і 

радіонуклідів у продукції, зменшує мутагенну дію гербіцидів. Позитивний вплив 

регуляторів росту на ґрунт обумовлений як прямим впливом на мікробні згрупування, 

так і опосередкованим впливом через коріння рослин, розвиток яких посилюється на 

10-15 % [1, 2]. Мікроелементи входять до складу ферментативних систем, 

покращують обмін речовин, сприяють нормальному перебігу фізіологічних та 

біохімічних процесів, впливають на процес фотосинтезу [2, 3]. 

Дослідження проводили у 2016-2018 рр. на полях сівозміни лабораторії 

насінництва та насіннєзнавства Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

Попередник пшениці та ячменю ярих – горох. Насіння супереліти пшениці ярої сортів 

Спадщина і полба Голіковська та ячменю ярого сортів Аграрій і Модерн було посіяно 

у відповідності суцільним рядовим способом з нормою висіву пшениці ярої 5,0 та 

ячменю ярого 4,5 млн. шт. схожих насінин на 1 га, сівалкою СКС-6-10. Дослідження 

проведено на фоні внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30. Регулятори 

росту та мікродобрива застосовували шляхом передпосівної обробки насіння 

одночасно з протруюванням, шляхом обприскування рослин у фазу кущіння або 

поєднували ці способи. Обприскування проводили з допомогою заплічних 

обприскувачів при нормі витрати робочої рідини 300 л/га. Площа облікової ділянки на 

всіх культурах становила 20 м2, повторність чотирьохразова, розміщення ділянок 

систематичне. 

Досліди проведено за методикою сортовипробування [4]. Експериментальні 

дані оброблено методом дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [5]. 

Кількість опадів за квітень – серпень 2016 р. була на 95,6 мм, або на 37 % 

більше багаторічної норми, а середньодобова температура більше на 1,9 ºС. 
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Кількість опадів за квітень – серпень 2017 р. була на 122,9 мм менше від багаторічної 

норми. Середньодобова температура перевищила норму на 0,7 ºС. За вегетаційний 

період 2018 р. склались посушливі умови. Кількість опадів за квітень – серпень була 

на 160,1 мм, або на 61 % менше від багаторічної норми. Середньодобова 

температура перевищила норму на 2,7 ºС. 

Найбільш ефективними препаратами для передпосівної обробки насіння 

ячменю ярого сорту Аграрій є препарати Гулівер або Міра (надбавка урожайності 

0,22 та 0,29 т/га або 5 та 7 %), а для подвійного застосування препарати Вуксал 

Теріос і Вуксал Грейн або Міра – 0,31-0,34 т/га або 7–8 %.  

Для сорту Модерн кращими способами є передпосівна обробка насіння 

препаратом Гулівер (надбавка урожайності 0,16 т/га або 4 %), або подвійне 

застосування препаратів Гулівер і Авангард, надбавка 0,21 т/га або 5 %. 

Найбільш ефективними способами застосування регуляторів росту рослин та 

мікродобрив на пшениці полбі сорту Голіковська є передпосівна обробка насіння 

препаратом Міра (надбавка урожайності 0,16 т/га або 7 %) та подвійне застосування 

препаратів Гулівер і Авангард (надбавка 0,18 т/га або 7 %). Для сорту Спадщина – 

передпосівна обробка препаратом Вермистим або Вуксал Теріос або Міра (надбавка 

0,19-0,20 т/га або 6 %) або обробка насіння та обприскування рослин у фази кущення 

і прапорцевого листка препаратами Вермистим і Вермимаг або Гулівер + Авангард 

(надбавка 0,21-0,22 т/га або 7 %). 

Застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив дозволяє збільшити 

чистий прибуток у ячменю ярому: супереліта на 1111-5790 грн./га, еліта на 1532-2449 

грн./га, перша генерація на 1110-1905 грн./га. У пшениці ярої: супереліта на 2631–

5379 грн./га, еліта на 1568–3980 грн./га, перша генерація на 1603-2995 грн/га.  

Щорічне застосування регуляторів росту та мікродобрив дозволяє за три роки 

розмноження збільшити кількість виробленого насіння першої генерації ячменю 

ярого на 188-398 т/га, а пшениці ярої на 86-127 т/га.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ 

НАСІННЯ ГОЛОЗЕРНИХ СОРТІВ ВІВСА У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ 

 

Журбін В. Д., Буняк О. І. 

 

Носівська селекційно-дослідна станція 

Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН 

 

За вмістом поживних речовин, протеїну, жирів, ß-глюканів, вітамінів та їх 

збалансованістю зерно вівса має унікальну якість серед інших злакових культур. 

Багатьма дослідженнями встановлено його лікувальний ефект, що полягає у 

зниженні рівня холестерину та цукру в крові. 

Проте великий вміст у зерні вівса плівки, маса якої може істотно змінюватись 

(23-33 %) залежно від сорту та факторів навколишнього середовища, є найбільшою 

перешкодою для використання його на кормові і продовольчі цілі. Плівчастість – 

причина меншої загальної енергетичної цінності зерна вівса порівняно з іншими 

зерновими культурами. Існує два шляхи підвищення енергетичної цінності вівса: 

вирощування високоврожайних низькоплівчастих сортів і обрушення плівки після 

збирання врожаю та вирощування голозерних сортів, зернівки яких не містять плівки 

після звичайного обмолоту комбайном. 

Вирощування голозерного вівса - один із шляхів вирішення проблеми раціонів 

годівлі свиней і птиці в промислових умовах, а також виробництва харчових продуктів 

для людини. Саме тому у сільськогосподарському виробництві та переробній 

промисловості все більшого значення набуває голозерний овес, оскільки його можна 

використовувати  на кормові і продовольчі цілі без обрушення плівки, що значно 

знижує затрати праці та собівартість продукції. Але у голозерного вівса є деякі 

недоліки: проблеми при зберіганні зерна, наявність плівчастих зерен (1-7 %), нижча 

схожість насіння. тощо. 

У Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 8 голозерних 

сортів, з них – 3 сорти Носівської селекційно-дослідної станції: Скарб України      

(2010 р.), Візит (2013 р.), Тембр (2015 р.). 

Мета досліджень – вивчити особливості формування врожайності та посівних 

якостей насіння голозерних сортів вівса залежно від доз мінеральних добрив на 

чорноземах глибоких малогумусних Лівобережного лісостепу України. 

Протягом 2015-2018 рр. на Носівській селекційно-дослідній станції вивчали 

залежність врожайності та посівних якостей насіння голозерних сортів вівса (Скарб 

України, Візит, Тембр) порівняно з плівчастими (Парламентський і Нептун) від рівня 

мінерального живлення (без добрив – контроль; N50; N50Р50К50; N90Р90К90). Добрива 

вносили під передпосівну культивацію. 
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Ґрунти дослідної ділянки – чорноземи глибокі, малогумусні, вилугувані, 

легкосуглинкові , з вмістом гумусу 2,87 %, рухомих форм фосфору 13,6, обмінного 

калію 9,4 мг на 100 г ґрунту (за Чиріковим), рН сольової витяжки – 5,6. 

Для порівняння врожайності голозерних і плівчастих сортів за різних норм 

мінерального живленні визначали: 

- вміст плівки в плівчастих сортах та її залежність від сорту та дії добрив; 

- урожайність голозерних сортів порівняно з плівчастими після відрахування 

маси плівки в останніх. 

За чотири роки досліджень середній рівень урожайності становив: у варіанті 

без внесення добрив у голозерних сортів 2,24-2,36 т/га, плівчастих – 3,14-3,27 т/га. Із 

збільшенням норм внесених добрив урожайність зростала: у варіанті N90P90K90  у 

голозерних сортів  до 2,84-3,02, плівчастих до 3,65-3,89 т/га. 

Враховуючи високу вартість мінеральних добрив, слід відмітити, що 

економічно доцільною є норма N50P50K50, за якої приріст урожаю порівняно з 

контрольним варіантом становив для голозерних сортів 0,46-0,62 т/га, плівчастих – 

0,48-0,56 т/га. 

Після обрушення плівки врожайність плівчастих сортів у варіантах із 

внесенням добрив N50P50K50 і  N90P90K90 перевищувала урожайність голозерних 

сортів на 0,2 т/га, в інших варіантах виявилась в межах статистичної похибки. 

Насіння голозерного вівса залежно від умов вирощування виявляє істотно 

нижчу енергію проростання і схожість порівняно з плівчастим. Так, за роки 

досліджень енергія проростання насіння голозерних сортів коливалась в межах 82 - 

90 %, схожість – 84-93 %, у плівчастих 88-94 % і 92-97 % відповідно. 

Встановлено, що найбільший вплив на зниження енергії проростання і 

відповідно схожості насіння, особливо у голозерних сортів, має вологість зерна при 

збиранні та засміченість зернової маси. 

Нижчі показники посівних якостей насіння (енергія, схожість) ускладнюють 

процес сертифікації партій голозерного вівса. Тому, на нашу думку, доцільно знизити 

вимоги до схожості насіння, як це  зроблено наприклад у Білорусі, де в стандарті 

(СТБ 1073-97) якості насіннєвого матеріалу вказана схожість для насіння голозерного 

вівса: ДН – 87 %, БН – 87 %, СН-1-3 – 85 %, СНn – 82 %.   
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ПРОЯВ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ ВІВСА ПОСІВНОГО  

(AVENA SATIVA L.) 

 

Нечепоренко Л. П.1, Орлов С. Д.2 

 
1Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України 
2Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

 

Сорти, створені на Верхняцькій ДСС, за врожайністю зерна переважають 

стандарт Закат від 0,1 до 2,0 т/га та голозерних від 0,2 до 0,7 т/га 

стандарт Скарб України. У демонстраційних посівах врожайність сортів вівса 

посівного становила від 2,57 до 6,5 т/га у зоні Карпатського регіону, від 3,54 

до 6,0 т/га у Носівській СДС, у 2018 р. – 2,74-4,10 та 2019 р.– 3,41-5,18 у 

Синельниковській СДС та від 2,0 до 7,43 т/га Верхняцькій ДСС  

 

Сорт, як біологічний засіб виробництва зерна, максимально проявляє свої 

продуктивні властивості завдяки добре організованому й науково обґрунтованому 

насінництву [1]. Насіння  як засіб виробництва зерна визначає міру продуктивної 

реалізації природних та економічних ресурсів і є об'єктом його інтенсифікації [2]. 

На демонстраційних посівах культур виробники насіння мають змогу 

спілкуватися з представниками селекційних установ – оригінаторів сортів та гібридів, 

дізнатися про особливості технологій їх вирощування [3].  

Однією із основної мети створення сортів є адаптивність до умов регіону. 

Результати досліджень демонстраційних посівів дають можливість краще оцінювати 

сортозразки вівса посівного, їхню поведінку в різних кліматичних умовах, з'ясувати 

потенціал урожайності та якості кожного - зокрема плівчастих, які за врожайністю 

зерна достовірно перевищують стандарти Закат від 0,1 до 2,0 т/га та голозерних від 

0,2 до 0,7 т/га Скарб України, а специфічна адаптивна здатність (σ2 САЗі) їх у межах  

від 0,50 до 0,78, селекційна цінність (σ2 СЦГі) від 5,15 до 7,89 в умовах Верняцької 

ДСС. 

Демонстраційні посіви вівса посівного дають можливість з'ясувати їх 

адаптивний потенціал  та є провідною ланкою у пропаганді, рекламі сортів, які 

знаходяться у Реєстрі сортів рослин для поширення в Україні. 

У Реєстрі сортів рослин України на 2019 рік перебуває 32 сорти вівса, 

посівного оригінаторами яких є: Верхняцька ДСС Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків, сорти: Декамерон (2007р.), Дарунок (2011 р.), Дієтчний (2015 р.), 

Діоскурій (2017 р.) та Денка (2018 р.), які складають 15,6 % від загальної кількості; 

Носівська СДС Миронівського інституту пшениці, Інститут Карпатського регіону, 

Синельниківська СДС Інституту сільського господарства степової зони, Луганський 

інститут селекції та ін. [4]. За роки вивчення сортів у демонстраційних посівах, 
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кліматичні умови істотно різнилися і не завжди є сприятливими для прояву 

максимального потенціалу урожайності. Зокрема, 2015-2016 рр. характеризувались, 

як сприятливі за температурним режимом і кількістю опадів, 2017 та 2019 рр. – 

посушливими, а 2018 р. – стресовим. Тому врожайність сортів вівса посівного 

становила у зоні Карпатського регіону від 2,57 до 6,5 т/га, у Носівській СДС – від 3,54 

до 6,0 т/га, у Синельниковській СДС у 2018 р. – 2,74-4,10 та 2019 р. – 3,41-5,18 та у 

Верхняцькій ДСС – від 2,0 до 7,43 т/га. Отже, урожайність сортів, отримана за роки 

вивчення у демонстраційних посівах свідчить про те, що вони є високоадаптивними 

та конкурентоспроможними.  
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ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ  

(ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ) В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

 

Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

Визначено, що обробіток рістрегулюючим препаратом Хелафіт комбі сприяє 

формуванню найвищої врожайності зерна батьківських форм кукурудзи, яка, в 

середньому, склала 4,61 т/га, приріст врожайності склав 0,43 т/га або 10,1%. 

Обробіток рістрегулюючим препаратом Біо-гель позитивно вплинув на 

врожайність, яка склала в середньому 4,31 т/га, забезпечив приріст 

врожайності 0,13 т/га або 3,1%. Максимальну врожайність в досліді показала 

батьківська форма ДК 445 при густоті стояння 70 тис. шт. /га та обробітку 

препаратом Хелафіт комбі – 5,51 т/га 

 

Максимальні значення площі листкової поверхні на всіх варіантах досліду 

спостерігали у фазу цвітіння качанів. Найбільшим цей показник був при густоті 

стояння 70 тис. шт./га середньопізньої лінії ДК 445 за використання препарату 

Хелафіт комбі та становив 0,419 м2/рослину. За обробки препаратом Хелафіт комбі 

всі гібриди кукурудзи мали найвищі показники площі листкової поверхні. В наступні 

фази розвитку рослин культури відбувалося незначне зменшення даного показника. 

За висотою рослин спостерігалося чітке ранжування батьківських форм 

залежно від групи стиглості за окремими фазами розвитку.  

Різниця між середньоранніми гібридами (ФАО 200-290), середньостиглими 

(ФАО 300-390) і середньопізнім (ФАО 400-490) спостерігалась уже у фазі 12-13 

листків істотна відмінність за висотою рослин, залежно від групи стиглості, значно 

збільшилась у фазу цвітіння качана та молочної стиглості і сягала 12-24 см. Проте, 

така різниця між батьківськими компонентами за групами стиглості повністю 

очікувана і не протирічить загальнобіологічним положенням.  

Обробка рослин кукурудзи рістрегуляторами позитивно вплинула на висоту 

рослин батьківських ліній за окремими фазами розвитку. Найбільший вплив на 

ростові процеси спричиняв препарат Хелафіт комбі, який забезпечував приріст 

висоти рослин за окремими фазами розвитку, порівняно з контролем, на 2,9-5,2 см. 

Препарат Біо-гель, позитивно впливав на ростові процеси (приріст 0,8-2,7 см за 

фазами розвитку). 

Аналіз формування висоти рослин батьківських форм кукурудзи залежно від 

групи ФАО та впливу препаратів має вагоме утилітарне значення у поєднанні з 

урожайністю зерна та визначенні оптимальних біометричних параметрів батьківських 

компонентів кукурудзи за окремими групами ФАО. Висота рослин змінювалась за 

фазами розвитку рослин кукурудзи залежно від групи стиглості батьківських форм та 
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обробки рістрегулюючими препаратами. Середні показники висоти рослин за роками 

досліджень збільшувались з подовженням тривалості періоду вегетації батьківських 

ліній.  

Дослідженнями встановлено, що найбільш інтенсивне лінійні ростові процеси 

рослин кукурудзи відбувалися до фази цвітіння качанів. В цю фазу було відмічене 

істотне збільшення висоти рослин культури залежно від варіантів. Показник висоти 

рослин батьківських форм кукурудзи різних груп стиглості склав у контрольному 

варіанті від 172,9 до 212,6 см.  

Дослідження показали, що група стиглості батьківських форм кукурудзи 

специфічне впливала на висоту рослин на різних етапах їх росту та розвитку. Це 

пояснюється реакцією гібридів на погодні умови, а саме на високу температуру і 

низьку вологість повітря, що стало причиною відмінностей показнику висоти рослин в 

період активної вегетації посівів.  

Обробка рослин кукурудзи рістрегулюючими препаратами позитивно вплинула 

на висоту батьківських форм кукурудзи за окремими фазами розвитку. Найбільший 

вплив на ростові процеси спричиняв препарат Хелафіт форте, який забезпечував 

приріст висоти рослин за окремими фазами розвитку, порівняно з контролем, на 1,9-

3,8 см. Біо-гель, в середньому за дослідом, мінімально впливав на ростові процеси 

(приріст 0,3-2,4 см за фазами розвитку). 

Формування продуктивності будь-якої сільськогосподарської культури 

знаходиться в залежності від багатьох факторів. По-перше, важливі ґрунтово-

кліматичні умови зони вирощування культури, сортовий чи гібридний склад, якість 

насіння, строки сівби і густота стояння, чітке дотримання всіх прийомів технології 

вирощування. Застосування зрошення в посушливих умовах Південного Степу 

України набуває першочергового значення, особливо у несприятливі за зволоженням 

роки.  

Результати обліку врожайності батьківських компонентів (ліній кукурудзи) 

показали, що під впливом агротехнічних елементів в умовах зрошення 

продуктивність досліджуваних ліній кукурудзи, у середньому, коливалася від 3,54 до 

4,76 т/га. Визначено, що обробіток рістрегулюючим препаратом Хелафіт комбі 

сприяє формуванню найвищої врожайності зерна батьківських форм кукурудзи, яка, 

в середньому, склала 4,61 т/га, приріст врожайності склав 0,43 т/га або 10,1%. 

Обробіток рістрегулюючим препаратом Біо-гель позитивно вплинув на врожайність, 

яка склала в середньому 4,31 т/га, забезпечив приріст врожайності 0,13 т/га або 

3,1%. Максимальну врожайність в досліді показала батьківська форма гібриду 

Арабат, середньопізньої групи ДК 445 при густоті стояння 70 тис. шт./га та обробітку 

препаратом Хелафіт комбі – 5,51 т/га. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ТА 

ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ 

НАСІННЯ 

 

Буряк Ю. І., Огурцов Ю. Є., Клименко І. В., Клименко І. І., 

Чернобаб О. В., Махнова Л. М. 

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН 

 

Передпосівна обробка насіння визначеними регуляторами росту рослин, як 

окремо, так і у поєднанні з мікродобривом дозволяє підвищити урожайність 

батьківських форм соняшнику на 0,06-0,14 т/га, а гібридів – на 0,07-0,22 т/га 

та отримати додатковий прибуток в межах 29999-69996 грн./га та 787 -

2196 грн./га відповідно, а також прискорити впровадження у виробництво 

нових гібридів соняшнику 

 

Науковими дослідженнями Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

доведена доцільність спільного застосування пестицидів та регуляторів росту, як при 

передпосівній обробці насіння, так і при обприскуванні посівів, що значно підвищує їх 

ефективність [1]. Так, завданням передпосівної обробки насіння визначеними 

комбінаціями регуляторів росту рослин, мікродобрив, біопрепаратів, протруйників та 

прилипачів різного походження є забезпечення більш сприятливих умов для 

початкового росту рослини – підвищення енергії проростання і польової схожості, 

сили початкового росту, ефективний захист від шкодочинних факторів. Метою 

застосування регуляторів росту рослин, біопрепаратів, мікродобрив та пестицидів 

протягом вегетації рослин є стимуляція вегетативних і регуляція репродуктивних 

процесів для підвищення кількості і якості одержаної продукції [2, 3]. 

Дослідження проводили у 2016-2018 рр. на полях Інституту рослинництва      

ім. В. Я. Юр’єва НААН. Попередник соняшнику – соя.  

Насіння соняшнику материнських форм Сх1012А, Сх51А і ОдОл1А; 

батьківських форм Х2301В і Х526В та гібридів соняшнику Сайт, Гудвін і Кадет 

висівали у відповідності до схеми дослідів в оптимальні строки сівалкою «Клен-2,8», 

яку було налаштовано на висів насіння нормою 60 тис. шт. на 1 га, крім гібриду 

Гудвін – 40 тис. шт. на 1 га. 

Площа облікової ділянки становила 30 м2, повторність чотириразова, 

розміщення ділянок систематичне. Досліди проведено за методикою 

сортовипробування [4]. Експериментальні дані оброблені методом дисперсійного 

аналізу за Б. А. Доспеховим [5]. 

Погодні умови під час проведення досліджень різнилися, що дозволило більш 

повно і всебічно оцінити як біологічні особливості досліджуваних ліній та гібридів, так 

і елементи технології вирощування, що вивчалися. Так, кількість опадів за квітень – 
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серпень 2016 р. була на 95,6 мм, або на 37 % більше багаторічної норми. Сума 

ефективних температур становила 1458 ºС, що на 34% більше норми, а 

середньодобова температура – 19,5 ºС, при середньобагаторічній нормі 17,6 ºС. 

Кількість опадів за квітень – серпень 2017 р. була на 122,9 мм менше від багаторічної 

норми. Середньодобова температура перевищила норму на 0,7 ºС. За вегетаційний 

період 2018 р. склались посушливі умови. Кількість опадів за квітень – серпень була 

на 160,1мм, або на 61 % менше від багаторічної норми. Середньодобова 

температура перевищила норму на 2,7 ºС. 

За результатами досліджень встановлено, що застосування регуляторів росту 

рослин і мікродобрива зумовлює зростання площі листкової поверхні гібридів: Сайт 

на 2,6-4,7 тис. м2/га; Гудвін на 1,4-2,1 тис. м2/га; Кадет на 1,8-2,7 тис. м2/га та форм: 

ОдОл1А на 1,8-3,0 тис. м2/га; Сх51А – 1,9-3,7 тис. м2/га; Сх1012А на 1,8-3,3 тис. м2/га; 

Х2301В на 1,4-3,5 тис. м2/га; Х526В на 2,7-3,9 тис. м2/га. 

Найбільш ефективним способом передпосівної обробки насіння материнської 

форми ОдОл1А і гібридів соняшнику Сайт, Гудвін є застосування біостимулятору 

Вермистим у поєднанні з мікродобривом Тітон Паросток - надбавки урожайності 

насіння склали 0,11, 0,22 і 0,14 т/га відповідно, у порівнянні з контролем – відповідно 

1,42, 2,36 і 2,21 т/га; гібриду Кадет – препарату Тітон Паросток, як окремо, так і у 

поєднанні з біостимулятором Вермистим - надбавка 0,14 т/га, при урожаї у контролі – 

2,07 т/га; батьківських форм Х526В, Сх1012А та Сх51А – препарату 

Поліміксобактерин у поєднанні з мікродобривом Тітон Паросток - надбавки 

урожайності становили 0,11, 0,09 та 0,11 т/га, при урожаї на контролі відповідно – 

1,38, 1,34 та 1,17 т/га; батьківської форми Х2301В – препаратів Тітон Паросток + 

Вермистим або Тітон Паросток + Біоглобін - надбавка 0,11–0,12 т/га у порівнянні з 

контролем (1,62 т/га). 

Застосування регуляторів росту і мікродобрив дозволили отримати додатковий 

прибуток від 29999 грн./га до 69996 грн./га при вирощуванні батьківських форм 

соняшнику та від 787 грн./га до 2196 грн./га при вирощуванні гібридів. 
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ВПЛИВ ПИТОМОЇ ВАГИ НАСІННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ БАТЬКІВСЬКИХ 

КОМПОНЕНТІВ І ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА 

 

Ганжело М. Г. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 

та сортовивчення 

 

Роботу присвячено вивченню впливу питомої ваги висіяного насіння на 

врожай і основні складові його компоненти у батьківських форм і гібридів F1. 

Виявлено, що висів середнього та великого за питомою вагою насіння сприяв 

формуванню більш високого врожаю у материнських стерильних ліній і 

гібридів F1 і суттєво не впливав на врожайність дрібнонасінних батьківських 

ліній – відновлювачів фертильності пилку 

Подальше підвищення продуктивності соняшника тісно пов'язано з 

впровадженням у виробництво нових високоврожайних гібридів та сучасних 

технологій їх вирощування. Гібриди соняшнику володіють високим генетичним 

потенціалом, що забезпечує формування врожаю в межах 3,5-4,5 т / га. Максимальне 

використання потенціалу рослин можливо тільки при використанні агротехнічних 

прийомів, які створюють умови росту та розвитку, що відповідають біологічним 

особливостям генотипів.  

Як відомо, у соняшнику спостерігається різноякісність сім'янок за масою в 

межах кошика. У периферійній частині кошика сім'янки великовагові, містять більше 

масла, ніж в її центрі. Сім'янки периферійної частини відрізняються кращими 

властивостями, ніж центральної [1].  

Слід зазначити, що запліднення зав'язі і формування сім'янок залежить не 

тільки від запилення квіток бджолами. Значна частина порожніх сім'янок, іноді до 

20%, розташованих в центральній частині кошика, утворюється внаслідок дефіциту 

ґрунтової вологи, високих температур і низької відносної вологості повітря під час 

цвітіння [2].  

Недобір урожаю, що викликається пустозерністю, можна значно зменшити, 

здійснивши комплекс агротехнічних прийомів з накопичення достатніх запасів вологи 

в ґрунті  

Первинне очищення насіння соняшнику здійснюється, як правило, на 

насіннєочисних машинах решітного типу. Більш тонке очищення проводиться на 

машинах сепараційного та гравітаційного типу, де насіння поділяється за питомою 

масою (величина, що характеризує хімічний склад насіння, структуру органічної 

речовини в сенсі щільності, «упакування» молекул) на питомо важкі і питомо легкі.  

Більш важке насіння з високою щільністю (0,803 г/см3) містить більше 

елементів живлення (азоту на 0,21, фосфору на 0,25 %), інтенсивніше вбирають воду 
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при набуханні. Енергія проростання, лабораторна схожість, сила росту і польова 

схожість питомо важкого насіння в порівнянні з питомо легкими зростають на 4,7%, 

5%, 2,1-2,5 г і 13 - 14% відповідно. 

Таким чином, крім очищення та калібрування насіння за розмірами, станом 

поверхні та іншими ознаками, необхідне фінішне калібрування насіння за питомою 

вагою з високою точністю, щоб виключити менш життєздатне насіння з низьким 

потенціалом врожайності. Метод відбору за питомою вагою необхідно 

використовувати в роботі з отриманням високоврожайного насіння [3], [4].  

Дослідження проводилися в ДПДГ «Покровське» Біляївського району Одеської 

області у 2018 р. 

Поділ насіння гібридів та їх батьківських форм за питомою вагою на фракції 

істотно впливає на врожай насіння і елементи продуктивності. Так, у материнських 

стерильних форм Од 3369 А і Од 391 А найбільш достовірна прибавка у врожайності 

спостерігалася при висіві насіння 2-ї і 3-ї фракцій (середня). Питома маса практично 

не впливала на масу 1000 насінин батьківських форм соняшнику, разом з тим висів 

насіння середньої фракції гібридів Згода і Анонс сприяв зав'язуванню більш крупного 

насіння. Розмір кошика був достовірно вище при висіві середніх за питомою вагою 

насіння батьківських форм і гібридів F1. При посіві насіння батьківських форм 

середньої фракції кількість листя була вище в порівнянні з великою та дрібною 

фракціями. Розмір фракції не зробив істотного впливу на облистяність гібридних 

рослин. Висів середньої фракції сприяв формуванню більш високорослих рослин.  

У гібридів F1 коефіцієнт варіювання врожайності насіння був найбільш високий 

при висіві великим і середнім насінням, маси 1000 насінин – середнім за щільністю 

насінням, так само як і діаметр кошика.  

Питома вага висіяного насіння має суттєвий вплив на врожайність гібридів та 

їх батьківських форм.  

Материнські стерильні лінії та гібриди F1 формують більш високий урожай і 

більші кошики при висіві великої і середньої за питомою вагою фракцій насіння.  

Висів великої і середньої по щільності фракцій сприяє зав'язуванню більшого 

за розмірами насіння у всього вивченого набору форм.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ФЕНОФАЗ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРУПНОСТІ ВИСІЯНОГО НАСІННЯ 

 

Литяга О. Ю., Кутіщева Н. М. 

 

Інститут олійних культур НААН України 

 

Викладено матеріали щодо впливу фракційності посівного матеріалу 

соняшнику на швидкість проходження фенофаз та врожайність. Наведені 

кінцеві результати досліджень багатьох вчених по даному питанню. 

Встановлено, що єдиної думки з цього приводу не має, що спонукатиме й 

надалі проводити дослідження в даному аспекті  

 

Соняшник – основна олійна культура в Україні. На його частку припадає 

близько 70% площ посіву всіх олійних культур. В порівнянні з іншими олійними 

культурами, він дає найбільший вихід олії з одиниці площі. Насіння соняшнику 

сучасних сортів та гібридів містить 50-54% жиру, з якого добувають приблизно 98% 

рослинної олії від загального обсягу. 

Для отримання дружніх сходів і потім високих врожаїв велике значення має 

розмір і вага насіння. Майже протягом ста років досліджується залежність між 

розміром насіння і їх врожайністю, проте багато сторін її все ще залишаються 

неясними.  

В 1875 році Марек відмітив, що крупніше насіння дає більш продуктивні 

рослини, ніж мілкіше, а в той же час Ноббе (1876) встановив, що крупність насіння 

позитивно впливає на початкових фазах розвитку рослин. Ф. Габерландт в 1880 році 

вказував на більш сильний ріст коренів і надземної маси на перших фазах розвитку 

при проростанні крупного насіння. В прямій залежності від цього знаходяться також і 

утворення органічних речовин в рослинах. Такої ж думки дотримувався і Вольни М., 

який в 1881 році прийшов до висновку, що чим крупніше насіння, тим більше врожай 

майже у всіх сільськогосподарських культур [1,2,3]. 

П. А. Костичев (1887) зазначає, що посів крупного насіння так само 

ефективний, як і внесення добрив. Опубліковані й інші роботи, де описується 

перевага за крупнішим насінням [4]. Це дало право В. Р. Вільямсу в своїх лекціях, які 

він читав в 1892 р, стверджувати, що вплив крупності насіння на якість і кількість 

врожаю, тобто отримання найвищого врожаю при посіві крупного насіння настільки 

загальновідомо і загальновизнано, що доводити це не потрібно. Дослідів в цьому 

напрямі було зроблено надзвичайно багато, і всі вони говорять одне і те ж, що чим 

насіння крупніше, тим урожай більше [5]. 

На теперішній час думка вчених по даному питанню розділилась, так одні 

вважають не ефективним ділення насіння на фракції, інші позитивно відзиваються  

по даному питанню.  
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За даними дослідів Шепетини Ф. А. (1970), розділення за фракціями насіння 

соняшнику, сої та рицини не привело до отримання достовірно різних показників 

якості насіння: енергії проростання, схожості насіння та врожайних якостей [6]. 

У самого крупного насіння питома вага знижується, так як вони мають більш 

пухку будову і підвищений вміст повітря в оболонках. В цьому одна з причин того, 

чому саме крупне насіння іноді не саме врожайне (В.В. Грищенко, З.М. Колошина, 

1972) [7]. 

По соняшнику, льону та гірчиці встановлена відсутність відмінностей за 

елементами продуктивності рослин, які виросли з насіння різної крупності та 

щільності (П.В. Токарьов, 1989) [8]. За шість років дослідів врожайні властивості 

насіння соняшнику всіх фракцій, за виключенням самий мілких – 2,6-3,0 мм і не 

фракціонованих, виявилися однаковими незалежно від умов вирощування            

(Ф.А. Шепетина, І.І. Чалий, В.Г. Шелкоуденко, 1985) [9]. Встановлено також, що 

незалежно від крупності насіння вихідної партії і виділених з неї різних фракцій, 

важке насіння по врожайним властивостям було рівне між собою (Ф.А. Шепетина,    

І.І. Чалий, 1980) [10].  

Поряд з вище зазначеною думкою, багато вчених притримуються 

протилежного погляду відносно обговорюваного питання. Вони вважають, що на 

посівні і врожайні властивості насіння впливають їх розміри, питома вага, форма. 

Тому при сортуванні необхідно відбирати на посів тільки повноцінне насіння, 

середньої фракції і крупніше середньої, з високою питомою вагою. (Е.Г. Кизилова, 

1974) [11]. 

Семихненко П.Г. з співавторами в 1960 році відмітили пряму залежність між 

крупністю насіння соняшнику і його врожаєм, така ж закономірність встановлена і для 

насіння льону, цукрового буряку та інших культур [12].  

У соняшнику крупне і середнє насіння знаходиться в крайовій і середній зонах 

кошику відповідно. Насіння крайової і середньої зон кошику більш життєздатне та 

врожайне (В.К. Морозов, 1941, 1967; Д.К. Омиров, 1955; Л.А. Жданов, 1957) 

[13,14,15,16], що пояснюється більшою збагаченістю їх запасними речовинами: 

жирами, білками, фітином (П.С. Попов, В.Н. Кожевнікова, 1981) [17].  

Дані досліди проводяться задля того, щоб встановити доцільність 

використання мілкої фракції, або ж навпаки спростувати необхідність її залучення до 

посіву. Також дослідження в даному питанні дадуть змогу краще зрозуміти, як 

проходять фенофази у дрібної фракції і чи є можливість за допомогою дрібного 

насіння нівелювати розбіжності в періодах цвітіння, задля кращого запилення 

рослин, що в свою чергу позитивно вплине на майбутній врожай. Максимальне 

використання насіння усіх фракцій дасть змогу не тільки зменшити кількість відходів, 

але й заощадити кошти. 
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Поряд з вище зазначеним, не слід ігнорувати і той факт, що різні сортозразки 

не рівнозначно реагують на розподіл насіння по крупності. 

Отже, враховуючи, що соняшник одна з найголовніших сільськогосподарських 

культур України і використовується в багатьох сферах, починаючи з медицини і 

закінчуючи харчовою промисловістю, є потреба в проведенні аналізу та встановленні 

продуктивності рослин батьківських компонентів соняшнику і особливості 

проходження фенофаз в залежності від крупності насіннєвого матеріалу, так як це 

дасть змогу більш ефективніше використовувати дрібну фракцію, яка є чистим 

генетичним матеріалом (1.8 та 1.6) і встановити, чи рентабельно буде її залучати до 

посіву і який врожай та якої фракційної варіативності він буде сформований. 
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ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ 

 

Вожегова Р. А., Дробіт О. С., Дзюба М. В. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

Світовий досвід вирощування основних сільськогосподарських культур, у тому 

числі і ріпаку, однозначно демонструє безумовні переваги нових сортів і гібридів у 

порівнянні з сортами-популяціями минулих років. Ріпак став основною олійною 

культурою більш ніж у 30 країнах світу, особливо у Канаді, Польщі, Німеччині, 

Великобританії, Швеції тощо. Середня врожайність насіння ріпаку в цих країнах 

становить понад 3,0 т/га. 

Наразі основними напрямами в селекції ріпаку є харчовий, кормовий і 

технічний. Внаслідок селекційного процесу створені високоврожайні сорти, які в олії 

не містять ерукову кислоту, а шрот має незначний відсоток глюкозинолатів. Ріпакова 

олія такого ґатунку на основі своєї цінності для здорового харчування займає перше 

місце у світі, у зв’язку з можливістю регулювання рівня холестерину у людини. 

Кормовий напрям використання ріпаку останнім часом є не надто актуальним через 

значно вищий рівень рентабельності при вирощуванні на отримання насіння.  

В Україні площі вирощування ріпаку щорічно знаходяться у межах 1,2-1,45 млн 

га, з них 90-97% припадає на озиму форму культури, яка значно продуктивніша щодо 

ярої форми. Головними питаннями агротехніки ріпаку озимого на півдні країни в 

умовах зрошення є підвищення продуктивності рослин за рахунок розробки 

комплексу агрозаходів, що враховують біологію культури. Зокрема це, оптимізація 

захисту рослин, уточнення строків проведення кожної технологічної операції та 

застосування ретардантів. 

В сучасних умовах господарювання на фоні впровадження сортів і гібридів 

ріпаку озимого іноземної селекції стає важливим питання розповсюдження сортів 

вітчизняної селекції. Результати досліджень, проведених в зрошуваних умовах 

півдня України свідчать, що оптимальним строком сівби для ріпаку озимого є перша 

декада вересня. Але, часто, в подальшому відбувається переростання рослин 

культури, що стає причиною зниження їх морозостійкості та зимостійкості. З метою 

вирішення цієї проблеми логічним є внесення на посівах ріпаку озимого фунгіцидів-

ретардантів. Весняне внесення даних препаратів сприяє відновленню ростових 

процесів та зменшення зараження хворобами рослин культури після зимівлі.  

На даний час недостатньо вивчена реакція сучасних сортів ріпаку озимого в 

процесі вегетаційного періоду на застосування фунгіцидів-ретардантів в осінній та 

весняний періоди вегетації у зрошуваних умовах півдня України, що суттєво впливає 

на формування продуктивності культури в подальшому та сприяє відновленню 

процесів рості та розвитку рослин культури після зимівлі. 
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В зв’язку з цим, необхідним є подальше вивчення реакції рослин ріпаку 

озимого в процесі вегетаційного періоду на застосування фунгіцидів-ретардантів в 

осінній та весняний періоди вегетації, що суттєво впливає на формування 

продуктивності культури в подальшому. Зокрема потребує уточнення строків їх 

внесення з точки зору одержання максимальної ефективності, підвищення 

врожайності та якості насіння.  

Тому, дослідження з визначення ефективності цього заходу на посівах ріпаку 

озимого в умовах зрошення з підбором потрібних фунгіцидів і оцінкою їх 

ретардантної та лікувальної дії є актуальними.   

В процесі спостережень в 2016-2018 рр. встановлено, що оптимальні умови 

для росту та розвитку рослин ріпаку озимого в умовах зрошення склалися за 

застосування препаратів Карамба Турбо і Унікаль восени – у фазу 4-5 листків, 

навесні – у ІІІ декаді березня. Середня урожайність насіння склала, відповідно,     

2,85 т/га та 2,61 т/га. На контролі цей показник склав, в середньому, восени – 2,46, 

навесні – 2,28 т/га (НІР05 – 0,04 та 0,02 т/га, відповідно). 

В середньому, найвищу урожайність, по фактору А (фунгіцид-ретардант), 

отримали за застосування препарату Карамба Турбо в осінній період – 2,67 т/га, 

навесні – 2,61 т/га. За використання фунгіцида-ретарданта Унікаль восени середня 

врожайність насіння ріпаку озимого становила 2,53 т/га, у весняний період вегетації – 

2,44 т/га (НІР05А – 0,04 та 0,02 т/га), що вказує на вищу ефективність застосування 

препарату Карамба Турбо. В цілому, посіви ріпаку озимого, де були застосовані 

обидва препарати мали суттєво вищу врожайність в порівнянні з контролем. 

Вивчення впливу строку внесення фунгіцида-ретарданта (фактор В) показало, що 

кращим періодом застосування препаратів восени була фаза розвитку рослин 4-5 

листків, навесні – ІІІ декада березня. Урожайність при цьому становила 2,65 та     

2,46 т/га, на інших варіантах досліду – 2,46; 2,55 т/га та 2,42; 2,44 т/га, відповідно 

(НІР05В – 0,03 та 0,02 т/га). 

Проведені обліки, спостереження і отримані урожайні дані надають можливість 

стверджувати, що в умовах вегетаційного періоду 2016-2018 рр. найбільш стабільно 

високі показники врожаю насіння ріпаку озимого у досліді забезпечувало 

застосування препарату Карамба Турбо за внесення його восени нормою 1,2 л/га у 

фазу розвитку рослин 4-5 листків, в весняний період – у ІІІ декаді березня. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ 

НАСІННЯ СОЇ 

 

Гутянський Р. А., Огурцов Ю. Є., Клименко І. І., Махнова Л. М. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

 

Визначено показники урожайності, енергії проростання і лабораторної 

схожості насіння сої, яку виростили за комплексного використання 

препаратів для обробки насіння (Стандак Топ, Біокомплекс-БТУ), 

післясходових гербіцидів з різним механізмом дії на бур’яни (Табезон, Формула, 

Лемур), фунгіцидів хімічного (Аканто Плюс 28) і біологічного (Фітоцид) 

походження 

 

Бур’яни негативно впливають на насіннєву продуктивність сої. Захист культури 

від них у сучасних технологіях вирощування значною мірою вирішується шляхом 

застосування гербіцидів. Водночас нашими попередніми дослідженнями 

встановлено, що гербіциди здатні впливати на посівні якості насіння сої [1–3]. 

Метою сучасних досліджень було встановити показники урожайності, енергії 

проростання та лабораторної схожості насіння сої, вирощеної за рахунок 

комплексного використання препаратів для обробки насіння, післясходових 

гербіцидів з різним механізмом дії на бур’яни, фунгіцидів хімічного і біологічного 

походження. 

Дослідження проводили впродовж 2015–2018 рр. у відділі рослинництва і 

сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (Харківська область), 

послуговуючись загальноприйнятими методиками [4–5]. Схема досліду передбачала 

обробку насіння сої біопрепаратом Біокомплекс-БТУ, 1,0 л/т (клітини бактерій Bacillus 

subtilis 221 – 40±10 %, Azotobacter – 30±10 %, Paenibacillus polymyxa – 10±5 %, 

Enterococcus – 10±5 %, Lactobacillus – 10±5 % титр 1×108-1×109 КУО/см3, макро- та 

мікроелементи, біологічні активні продукти життєдіяльності бактерій: нікотинова та 

пантотенова кислоти, піридоксин, біотин, гетероауксини, гіберелін, цитокініни, 

ферменти, фунгіцидні та бактерицидні речовини тощо) та фунгіцидно-інсектицидним 

протруйником насіння Стандак Топ, 1,0 л/т (фіпроніл, 250 г/л + піраклостробін, 25 г/л 

+ тіофанат-метил, 225 г/л). У період формування соєю примордіальних листків 

застосовували бакову суміш протидводольних гербіцидів Табезон, 2,0 л/га (бентазон, 

480 г/л) + Формула, 6 г/га (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) з додаванням ПАР Тренд 

90, 0,2 л/га (етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л). У фазі 2–3 справжніх 

(трійчастих) листків сої вносили грамініцид Лемур, 1,5 л/га (хізалофоп-П-тефурил,   

40 г/л). У фазі бутонізації та формування бобів соєю застосовували біопрепарат з 

фунгіцидною дією Фітоцид, 0,6 л/га (клітини бактерій Bacillus subtilis 1×109-1×1010 

КУО/см3 або1×1010 КУО/г) та фунгіцид хімічного походження Аканто Плюс 28, 0,75 

л/га (пікоксістробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л). Препарати вносили ранцевим 

обприскувачем з витратою робочої рідини – 300 л/га. 
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Ґрунт – чорнозем типовий важкосуглинковий. Попередник – соя. Висівали сорт 

сої Романтика. Облікова площа ділянки – 36 м2, повторення триразове. Збирання 

урожайності сої проводили прямим комбайнуванням комбайном «Sampo-130».  

Лабораторні аналізи з визначення енергії проростання та лабораторної схожості 

насіння сої проводили фахівці лабораторії насінництва та насіннєзнавства Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, згідно з ДСТУ 4138-2002 [6]. Експериментальні 

результати досліджень піддавали статистичній обробці методом дисперсійного 

аналізу [7]. 

Встановлено, що внесення бакової суміші протидводольних гербіцидів Табезон 

+ Формула з ПАР Тренд 90 у фазі сходів (примордіальних листків) з наступним 

внесенням грамініциду Лемур у фазі 2–3 трійчастих листків сої сприяло доказовому 

зростанню урожайності на 0,29 т/га або на 25 %, порівняно з контролем (з бур’янами, 

без пестицидів). 

Порівняно з варіантом внесення лише гербіцидів, найбільше зростання 

урожайності сої відбулось на варіанті, де на фоні препарату Стандак Топ 

застосовували Табезон + Формула + ПАР Тренд 90 (примордіальні листки) + Лемур 

(2–3 трійчасті листки) + Фітоцид (формування бобів) – (0,13 т/га або 9 %). Також 

помітний приріст урожайності отримано за проведення на фоні гербіцидів двох 

обробок посівів (у фазі бутонізації та формування бобів) лише біопрепаратом 

Фітоцид (0,10 т/га або 7 %). 

Не виявлено статистично доказового комплексного впливу пестицидів на 

енергію проростання насіння сої. Доказово найвищу лабораторну схожість мало 

насіння, яке виростили з використанням у фазі формування бобів Аканто Плюс 28 на 

фоні препаратів Біокомплекс-БТУ, Стандак Топ і гербіцидів (88-89 %). 
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ДОВГОВІЧНІСТІЬ НАСІННЯ СОЇ ПІСЛЯ ВИСУШУВАННЯ ДО НИЗЬКОЇ ВОЛОГОСТІ 

 

Задорожна О. А., Шиянова Т. П. 

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

 

Проведено аналіз довговічності насіння семи зразків сої в умовах модельного 

досліду за результатом посівних якостей насіння. З’ясовано доцільність 

додаткового висушування насіння у відповідному режимі для подовження його 

довговічності при вихідній вологості насіння 7 % 

 

Для подовження довговічності насіння сої в умовах нерегульованої температури 

слід шукати шляхи оптимізації його зберігання. Відомо, що насіння сої належить до 

мезобіотиків, тобто у звичайних умовах воно зберігає схожість від 3 до 15 років [1].  

Згідно ДСТУ 4964:2008 насіння сої повинно мати вологість не вище 12 % [2]. 

Раніше встановлено, що в умовах герметичної тари, вологості насіння близько 5 %, 

за різних температур зберігання схожість насіння може підтримуватись без змін 

довше 10 років [3]. Метою даної роботи було підтвердити або спростувати 

доцільність додаткового висушування насіння сої з вологістю 7 % для подальшого 

зберігання його в складі активних колекцій генофонду. 

Матеріалом для досліджень будо насіння сої 2016 р урожаю зразків Волгоградка 

1, Одеська 150, Горлиця, 915, Романтика, Київська 45, Даниела 97 з вихідною 

вологістю близько 7 % і польовою схожістю 28-70 %. Для прогнозування 

довговічності насіння проводився модельний дослід «прискорене старіння» за 

температури 37оС [4]. Для визначення доцільності зниження вологості насіння нижче 

7 % [5,6] проводилось додаткове висушування за відповідним режимом: потоком 

повітря за температури не вище 25оС та відносної вологості 25 % за допомогою 

осушувача фірми Munters (Швеція) до рекомендованої вологості близько 4 %. Після 

цього насіння поміщали в герметичну тару і піддавали впливу прискореного старіння 

протягом місяця одночасно з насінням цих зразків, яке не проходило додаткового 

висушування. Оцінювалась польова схожість насіння зазначених зразків після 

прискореного старіння. Контролем слугувало насіння цієї ж партії зразків з вихідною 

вологістю 7 %, яке не піддавалось прискореному старінню та прискореному старінню 

з додатковим попереднім висушуванням до вологості 4 %. Польова схожість насіння 

оцінювалась на території ДГ «Елітне» на території Харківської області (східний 

лісостеп України) у 2019 р. 

В умовах модельного досліду польова схожість насіння знизилась від 11 до     

44 % (у середньому на 27 %) у варіанті насіння з вологістю 7 %, Для насіння з 

вологістю 4 % – від 5 до 28 % (у середньому на 14 %). Таким чином, результати 

модельного досліду свідчать про доцільність додаткового висушування у 

відповідному режимі насіння активних колекцій сої для подовження його 

довговічності при вихідній вологості насіння  навіть 7 %. 
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ПРИСКОРЕНА СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ЕСПАРЦЕТУ 

 

Гавриш С. Л. 

 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

 

Прискорена система насінництва еспарцету передбачає застосування 

літньої сівби (кінець першої – початок другої декади серпня) свіжозібраним 

обрушеним насінням, інокуляцію обрушеного насіння еспарцету 

бактеріальним препаратом фунгіцидної дії Аурілл (1 л/т) в комплексі з 

біопрепаратами Ризобофіт (1 л/т) і Фосфоентерін (1 л/т) на фоні їх 

інкрустації препаратом Реаком-С-Соя (3,5 л/т). В умовах літньої сівби 2016 

року це дозволило підвищити енергію проростання насіння на 24 %, 

виживання рослин зимою на 19 %, зменшити загальну поширеність 

захворювань на 16 %. У 2017 році урожайність насіння склала 10,67 ц/га, 

зеленої маси – 28,34 т/га, на контролі ці показники були 5,44 ц/га та 15,71 

т/га відповідно. Чистий прибуток від використання запропонованого методу 

склав 775 тис. грн., рівень рентабельності – 1033 % 

 

Еспарцет - багаторічна бобова культура, що відрізняється сукупністю цінних 

господарсько-біологічних ознак: високий врожай, стійкість до посух та низьких 

зимових температур, добре поїдається тваринами, що робить її цінною культурою 

для кормовиробництва в посушливих умовах Степу України.  

Біологічні особливості еспарцету обумовлюють отримання насіння на другий рік 

життя. Метод прискорення одержання дефіцитного насіння еспарцету базується на 

скороченні терміну репродукції насіння за застосування літньої сівби свіжозібраним 

насінням.  

Проблеми підвищення ефективності вирощування цієї культури виникають 

внаслідок повільного проростання насіння, що обумовлено її біологічними 

особливостями. Зазвичай сівбу еспарцету проводять не насінням, а плодами, які є 

однонасіннєвими бобиками. Під час проростання насіння гігроскопічні плодові 

оболонки бобиків вбирають в себе значну кількість вологи. Сівба обрушеним 

насінням зменшує на 30% потребу вологи, необхідної для його проростання [1].  Але 

скарифікація насіння може призвести і до згасання процесів життєдіяльності рослин 

внаслідок масового заселення паразитуючих організмів на незахищеній органічній 

речовині пошкодженого насіння. Обробка насіння хімічними препаратами 

фунгіцидної дії може негативно впливати на розвиток культурних рослин [2]. 

Біологічні препарати, на відміну від хімічних, не є засобами знищення, а лише 

регулюють чисельність шкідливих організмів, знижують їх кількість до економічно 

безпечного рівня, сприяють збереженню оптимальної чисельності корисної мікробної 

фауни в ґрунті і стабілізації біоценотичних зв'язків в екосистемі [3]. Доведено, що при 

спільному використанні регуляторів росту, мікродобрив та бактеріальних препаратів 
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для обробки насіння значно підвищується енергія проростання, лабораторна і 

польова схожість [4]. 

В наших дослідженнях поставлена мета досягалась комплексним 

застосуванням інноваційних розробок.  

Сівба здійснювалась у визначений як оптимальний для зони Степу термін 

літньої сівби еспарцету – кінець першої декади серпня. Гідротермічний режим 

вегетації у цей період сприяв зниженню загальної поширеності захворювань до 9 %  

[5]. 

До початку сівби свіжозібрані однонасіннєві бобики еспарцету обрушувались у 

делікатному режимі на лущильно-шліфувальній машині [6].  

Інокуляція обрушеного насіння еспарцету бактеріальним препаратом 

фунгіцидної дії Аурілл (1 л/т) в комплексі з біопрепаратами Ризобофіт (1 л/т) і 

Фосфоентерін (1 л/т) на фоні їх інкрустації препаратом Реаком-С-Соя (3,5 л/т) 

забезпечила збільшення польової схожості на 16,25% в порівнянні з посівом не 

обробленим насінням [7]. 

Застосування інновацій в комплексі забезпечило суттєву прибавку урожаю 

зеленої маси та насіння. Так, впровадження складових методу в комплексі у ДП «ДГ 

«Забойщик» ДДСДС НААН» дозволило в несприятливих умовах літньої сівби 2016 

року підвищити енергію проростання насіння на 24 %, виживання рослин зимою – на 

19 %, зменшити загальну поширеність захворювань на 16 %, отримати у 2017 році 

урожайність насіння 1,07 т/га, зеленої маси – 28,34 т/га, на контролі ці показники 

складали 0,54 т/га та 15,71 т/га, відповідно. Чистий прибуток від використання 

запропонованого методу склав 775 тис. грн., рівень рентабельності – 1033 %. 

Застосування літніх строків сівби може забезпечити швидке розмноження 

дефіцитного насіння еспарцету, більш ефективне використання земельної ділянки та 

забезпечити отримання значного економічного ефекту.     
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО НА НАСІННЯ 

 

Місєвич О. В., Влащук А. М., Шапарь Л. В. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

В умовах Південного Степу України як на зрошенні так і без нього, 

фітосанітарний стан насіннєвих посівів буркуну білого однорічного займає 

важливе місце в комплексі агротехнічних прийомів, що сприяють формуванню 

високої продуктивності в отриманні насіння і їх кондиційності 

 

Наявність бур'янів в насіннєвих посівах буркуну білого однорічного призводить 

до значного зниження насіннєвої продуктивності культури. Кращі результати в 

підвищенні даного показника можна досягти при оптимальному співвідношенні і 

поєднанні агротехнічних і хімічних заходів по затримці розвитку і знищення шкідливої 

рослинності, причому найбільш ефективним і оперативним засобом боротьби з 

бур'янами є використання гербіцидів. 

Метою наших досліджень було визначення насіннєвої продуктивності і виходу 

кондиційного насіння буркуну білого однорічного нового сорту Південний залежно від 

застосування гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40 за різних норм їх внесення в 

умовах Південного Степу України. 

Дослідження проводилися на дослідному полі Інституту зрошуваного 

землеробства НААН України в 2015-2017 рр. відповідно до загальноприйнятих 

методик, згідно з програмою ПНД 22 «Наукові основи виробництва, заготівлі та 

використання кормів для отримання конкурентоспроможної продукції тваринництва 

(«Корми і кормовий білок»)». Дослід однофакторний, повторність чотириразова, 

розміщення варіантів рендомізіроване, був закладений методом рендомізованих 

блоків, облікова площа однієї ділянки 24 м². У проведеному досліді використовували 

насіння буркуну білого однорічного сорту Південний (оригінатор – Інститут 

зрошуваного землеробства НААН України). Згідно зі схемою досліду 

використовували гербіцид Трефлан 480 з нормами внесення 1,5-2,5-3,0-4,0 л/га і 

гербіцид Пульсар 40 з нормами внесення 0,5-0,75-1,0-1,5 л/га. Грунт дослідної 

ділянки – темно-каштановий, середньосуглинковий, типовий для зрошуваних земель 

Південного Степу України. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на насіннєву продуктивність і 

вихід кондиційного насіння використані гербіциди і норми їх внесення мали істотний 

вплив. Максимальна врожайність насіння буркуну білого однорічного, в середньому 

за 2015-2017 рр. досліджень перебувала в діапазоні - 633,3-740,0 кг/га за 

застосування гербіциду Трефлан 480, і 680,0-840,0 кг/га за використання гербіциду 

Пульсар 40. На контрольному варіанті показник врожайності насіння буркуну білого 

без внесення гербіцидів становив - 466,6 кг/га. 
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В середньому за 2015-2017 рр. динаміка збільшення врожайності насіння 

буркуну білого однорічного сорту Південний простежувалася на всіх варіантах 

досліду в порівнянні з контролем. Встановлено, що варіант захисту рослин буркуну 

білого однорічного препаратом Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га виявляв 

найбільшу біологічну ефективність в усі роки досліджень, а саме: в 2015 - 1120 кг/га, 

в 2016 - 920 кг/га, в 2017 - 480 кг/га. За використання гербіциду Трефлан 480, в 

середньому за 2015-2017 рр. максимальний показник врожайності – 740,0 кг/га був 

досягнутий за норми внесення 3,0 л/га, прибавка врожаю склала 273,3 кг/га.  

За використання гербіциду Пульсар 40 показник максимальної врожайності 

840,0 кг/га був досягнутий на варіанті, де застосовували норму внесення 1,0 л/га, 

прибавка врожаю склала 373,3 кг/га відповідно. Це пояснюється тим, що, за 

використання гербіциду Трефлан 480 зі збільшенням норми внесення від 1,5 до 3,0 

л/га та гербіциду Пульсар 40 зі збільшенням норми внесення від 0,5 до 1,0 л/га, 

відбувався негативний вплив на ростові процеси рослин бур'янів – спостерігали 

затримку їх росту і розвитку. Така тенденція простежувалася протягом всього періоду 

досліджень. Застосування норм внесення 3,0 л/га гербіциду Трефлан 480 і 1,0 л/га 

Пульсар 40 показали значну тенденцію збільшення врожаю насіння буркуну білого 

сорту Південний як по роках проведених досліджень, так і в середньому за три роки. 

Встановлено, що за використання норм внесення більше 3,0 л/га гербіциду 

Трефлан 480 і більше 1,0 л/га гербіциду Пульсар 40, виявлявся негативний вплив 

вже на саму культуру рослин, що підтверджується спостереженнями деяких змін в 

процесі росту і розвитку рослин і врожайності насіння. Саме на варіантах з 

використанням 4,0 л/га гербіциду Трефлан 480 і 1,5 л/га з використанням Пульсар 40 

було встановлено зниження показників врожайності насіння. Урожайність насіння 

буркуну білого сорту Південний в основному залежала від ефективності дії гербіцидів 

на бур'яни. Встановлено, що на варіантах з максимальним відсотком загибелі 

бур'янів була отримана і найбільш висока врожайність насіння культури, а згодом, 

після проведення сортування, і вихід кондиційного насіння. 

Отже, найменший вміст сміттєвої домішки – 10,2% з найбільшим виходом 

кондиційного насіння – 631,7 кг/га відмічено на варіанті з застосуванням гербіциду 

Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га. Надбавка врожаю на цьому варіанті склала – 

356,2 кг/га. Така закономірність пояснюється тривалістю захисної дії гербіциду 

Пульсар 40, яка поширювалася майже на весь вегетаційний період культури. Також, 

отримані результати показали, що в досліджуваних варіантах без внесення 

гербіцидів зростає частка некондиційного насіння. Незалежно від року досліджень 

відсоток некондиційних насіння коливався від 9,0 до 13,7%. Максимальний вихід 

кондиційного насіння з одиниці площі – 761,5 кг/га, що становить – 91% отримано за 

використання гербіциду Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га.  
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НАСІННИЦТВО МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ 

УКРАЇНИ 

 

Косенко Н.П., Погорєлова В.О. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

Результати дослідження основних елементів технології вирощування насіння 

моркви столової представлені у даній роботі. Схеми висаджування і діаметр 

коренеплоду мають суттєвий вплив на врожайність насіння моркви столової. 

За висаджування крупних маточників (31-40 мм) за схеми 70х15 см отримано 

найбільший врожай насіння – 1,07 т/га. Посівні якості насіння не залежали від 

схеми висаджування і розміру маточного коренеплоду 

 

Морква столова – цінна овочева культура, що має багатофункціональне 

використання. У 2011 р. площа вирощування моркви у світі складала 1,18 млн га, у 

2014 р. – 1,37 млн га. Відповідно зростає потреба у насінні. У 1980 р. збір насіння у 

світі становив 862,7; у 2000 р. – 1395,6; у 2011 р. – 1469 тис. т [1, 2]. 

Щорічно посіви моркви столової в Україні займають площу 42,4 тис. га, що 

складає 9,3 % площі, зайнятої овочами [3, 4]. Для забезпечення насіння тільки 

товаровиробників овочевої продукції необхідно 259 т високоякісного сертифікованого 

насіння моркви [4, 5]. Тому, на даному етапі, є актуальним розробка і впровадження 

сучасних технологій вирощування насіння  моркви столової.  

Методи та матеріали досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі 

Інституту зрошуваного землеробства НААН у 2016–2018 рр. Ґрунт дослідної ділянки 

темно-каштановий слабко солонцюватий середньосуглинковий. Дослідження впливу 

схеми висадки і діаметру коренеплоду на врожайність насіння проводили за схеми: 

фактор А – діаметр коренеплоду: 1) 15-20 мм (штеклінгі, 2) 21-30 мм, 3) 31-40 мм; 

фактор В – схема садіння маточників: 1) 70х15 см, 2) 70х20 см, 3) 70х25 см 70х30 см.  

Повторність дослідів чотириразова, загальна площа ділянки – 14 м2, облікова – 

10 м2. Досліди проводили за краплинного зрошення. Поливи насінників у 2017 році 

розпочали 6 червня, у 2018 році – 5 травня, у 2019 році – 2 червня. Загалом за 

вегетацію проведено відповідно – 12, 14 і 10 поливів (поливна норма – 100 -           

180 м3/га). Норма зрошення за вегетацію насіннєвих рослин у 2017 р. становила 1950 

м3/га, сумарне водоспоживання – 3586 м3/га, у 2018 р. відповідно – 2680 і 3785 м3/га, 

у 2019 р. відповідно – 1620 і 3570 м3/га. У дослідах використовується сорт моркви 

столової ‘Яскрава’. 

Результати досліджень. Нашими дослідженнями встановлено, що схеми 

висаджування і діаметр коренеплоду мають суттєвий вплив на врожайність насіння 

моркви столової. У середньому за 2017-2019 рр. за схеми висаджування 70х15 см 

урожайність насіння становила 0,90-1,07 т/га, за другої – 0,78-0,94 т/га, за третьої – 
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0,67-0,78 т/га, за четвертої – 0,61-0,73 т/га. Висаджування маточників середньої 

фракції суттєво збільшує врожайність насіння на 0,09 т/га, або 12,2%, крупної  

фракції – на 0,14 т/га (18,9%) порівняно з дрібними коренеплодами (0,74 т/га).  

Зменшення відстані між рослинами з 30 до 20 см збільшує врожайність насіння 

на 38,8%, з 30 до 15 см – на 47,8 %. 

Кореляційно-регресійний аналіз експериментальних даних показав, що 

простежується взаємозв’язок між урожайністю насіння і факторами, що вивчалися.  

Залежність урожайності насіння від діаметру коренеплоду і схеми висадки 

маточників виражається рівнянням регресії: Y = 0,029x1+0,075х2+0,71, де Y – 

урожайність насіння, т/га; x1 – діаметр коренеплоду, мм; х2 – схема висаджування 

(відстань між рослинами в рядку), см.  

Показники посівної якості насіння моркви столової мають певну мінливість. 

Насіння, отримане у варіантах досліду має масу 1000 шт. насіння 0,85-0,96 г, енергію 

проростання 64,0-71,0 % і схожість – 76,0-84,0 %. У середньому за роки досліджень 

насіннєві рослини із маточників діаметром 15-20 мм сформували насіння з масою 

1000 насінин 0,96-1,01 г, за 21-30 мм – 0,99-1,04 г, за 31-40 мм – 1,00-1,06 г. За 

зменшення відстані між рослинами з 30 до 15 см, маса 1000 шт. насіння знижувалась 

на 0,06 г. За висаджування крупних маточників схожість насіння становила 84 %, у 

дрібних – 80 %. 

Висновки. Схеми висаджування і діаметр коренеплоду мають суттєвий вплив на 

врожайність насіння моркви столової. За висаджування крупних маточників (31–40 

мм) за схеми 70х15 см отримано найбільший врожай насіння – 1,07 т/га. Загущення 

насіннєвих рослин в рядку з 30 до 15 см сприяє збільшенню врожайності насіння на 

47,8 %. Посівні та врожайні властивості насіння не залежали від схеми висаджування 

і розміру маточного коренеплоду. 
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ТОМАТА В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

 

Погорєлова В. О., Косенко Н. П. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 

Наведено результати дослідження впливу схеми посіву та удобрення на 

насіннєву продуктивність сортів томата селекції ІЗЗ НААН. Середня 

урожайність протягом 2016-2018 рр. за дослідом становила для сорту Легінь 

117,62 кг/га, для сорту Ювілейний – 112,63 кг/га. Встановлено, що найбільшу 

частку впливу на формування врожаю насіння томата мав фактор удобрення 

 

Томат – одна з найпопулярніших овочевих культур, яка становить майже 

третину валового збору овочів. Завдяки поживній цінності, високій врожайності, 

смаковим якостям та універсальності використання. Томат поширений в усіх регіонах 

і вирощується як у відкритому, так і у захищеному ґрунті [1]. 

Українські вчені наголошують, що необхідно надавати пріоритети вітчизняним сортам 

та гібридам з метою доведення їх частки у Реєстрі сортів рослин до 50% [2]. 

Метою досліджень було встановити вплив агротехнічних заходів на вихід та 

урожайність насіння томата, дослідити взаємозв’язок між виходом та врожайністю 

насіння. 

Дослідження проводили на дослідному полі лабораторії овочівництва Інституту 

зрошуваного землеробства НААН. При закладанні досліду і виконання супутніх 

досліджень керувались загальноприйнятими методичними рекомендаціями в 

овочівництві і баштанництві [3, 4]. В орному шарі вміст гумусу   2,14%, загального 

азоту – 2,24%, рухомого фосфору й обмінного калію відповідно – 62 і 323 мг/кг 

ґрунту. В метровому шарі ґрунту найменша вологоємність (НВ) – 21,3%, вологість 

в'янення (ВВ) – 9,5% від маси сухого ґрунту, щільність будови – 1,41 г/см3, рН водної 

витяжки орного шару ґрунту дорівнює 7,2. Агротехніка в досліді є загальноприйнятою 

для умов зрошення півдня України за виключенням елементів технології, які 

вивчалися, за наступною схемою: фактор А – сорт томата – Легінь, Ювілейний; 

фактор В – схема посіву – 100+50 см, 150 см; фактор С – удобрення рослин – 1) без 

добрив (контроль); 2) розрахункова доза мінеральних добрив; 3) розрахункова доза 

добрив та листкове підживлення препаратом Плантафол; 4) розрахункова доза 

добрив та Біопроферм; 5) розрахункова добрив, Біопроферм та Плантафол. 

Розрахункову дозу N219P102K40 добрив визначали на запланований урожай 80 т/га.  

Біопроферм – органічне добриво, в одній тонні якого міститься 10–15 кг д.р. 

азоту, фосфору – 9–14 кг д.р., калію – 6–10 кг д.р., кальцію – 10–30 кг д.р. Внесення 

Біопроферму на дослідних ділянках проводили із розрахунку 6 т/га. Позакореневе 

підживлення препаратом Плантафол проводили чотири рази за вегетацію: перше – 

Плантафол N10P54K10, наступні три – Плантафол N20P20K20. Досліди закладали з 
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сортами томата селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН. Сорт Легінь 

занесений до Реєстру сортів рослин, Ювілейний проходить держсортвипробування. 

При проведені досліджень використовували комплекс методів, а саме: 

польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, порівняльний, математично-

статистичний аналіз. 

Основним показником насіннєвої продуктивності є показник урожайності. 

Середня урожайність протягом 2016 2018 рр. по досліду становила 115,13 кг/га. Для 

сорту Легінь урожайність становила 117,62 кг/га, для сорту Ювілейний – 112,63 кг/га 

(НІР05 = 4,17).В середньому за три роки встановлено, що урожайність за схеми посіву 

100 + 50 см переважала врожайність за схеми 150 см на 0,66 кг/га. Перевищення 

становило 0,6%. 

Доведено, що найістотніший вплив на формування врожайності насіння мав 

фактор С – удобрення. Мінімальна врожайність насіння отримана на варіанті без 

удобрення, і становила 49,06 кг/га. Застосування добрив мало позитивний вплив на 

врожайні показники насіння рослин томата. Так за використання мінеральних добрив 

урожайність насіння в середньому по досліду збільшилась до 113,98 кг/га, що на 

56,95% більше ніж на контрольному варіанті. Додаткове застосування листкового 

підживлення Плантафолом сприяло збільшенню прибавки врожаю насіння на 82,59 

кг/га відносно до контрольного варіанту без удобрення. Оптимальне поєднання 

мінеральних добрив з органічним Біопрофермом підвищило показник урожайності 

насіння томата до 132,09 кг/га. Прибавка відносно варіанту без удобрення склала 

62,86%. Комплексне поєднання органічних з мінеральними добривами та листкове 

підживлення сприяють отриманню максимальної врожайності насіння незалежно від 

сорту, схеми посіву та року досліджень. В середньому за три роки врожайність на 

варіанті комплексного удобрення становила 148,86 кг/га. Прибавка відносно 

контрольного варіанту становить 67,04 %. 

Найвищий показник виходу насіння з однієї тони плодів томата отримано на 

сорті Легінь за схеми посіву 150 см на варіанті мінерального добрива та 

застосування препарату Плантафол і становив 1,98 кг/т. Найвища врожайність 

насіння становила 159,91 кг/га на варіанті комплексного удобрення сорту Легінь за 

схеми посіву 100+50 см. 
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Абстракти (Summary) 

 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE SOLUTION OF PROBLEMS OF DOMESTIC SEED 

PRODUCTION 

 

Sokolov V. M., Vyshnevsky V. V. 

 

Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation 

 

In connection with Ukraine's course towards comprehensive European integration, 

domestic seed producers face a difficult and responsible task - to bring its quality to the 

international level. To do this, it is necessary, first of all, to take care of the scientific 

support of the seed industry, taking into account the existing results and prospects for 

development. Particular attention should be paid to elucidating the mechanisms of seed 

quality and research methodology. 

 

SCIENTIFIC ASPECTS OF INDUSTRY OF SEED PRODUCTION 

 

Vlaschuk A. M., Prishchepo M. M., Drobit O. S. 

 

Institute of Irrigated Agriculture of NААS 

 

System of seed production of South Steppe zone of Ukraine is built on scientific 

basis that provides rapid reproduction and applying in industry of new agricultural crop 

varieties, production of high quality seed in an amount necessary for providing of sowing 

and creation of insurance funds. In the market conditions of present time basis of effective 

manage is the use of intensive technologies growing of agricultural crops that are based 

on the use of high-performance varieties and rational application of optimal technology 

elements. 

 

 

REGISTER OF SEEDS CERTIFICATES AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE 

REGULATORY FRAMEWORK FOR DOING BUSINESS IN THE FIELD OF SEED 

PRODUCTION OF A CEREALS 

 

Bunyak N.M. 

 

Nosivska Breeding and Research Station of 

 V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 

 

The dynamic development of grain production in Ukraine largely depends on the 

development of the seed industry. Seeds are one of the indispensable components of 

material support for grain production, along with fuels and lubricants, fertilizers, plant 

protection products, which are exclusively purchased materials for agricultural production 

and are produced by industrial enterprises. 
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HOMO- AND HETEROGENEITY OF BREAD WINTER WHEAT VARIETIES 

DURING BREEDING SEED PRODUCTION PROCESS 

 

Lytvynenko M. A., Ihnatovskiy O. O. 

 

Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar 

Investigation 

 

 

There had been elaborate complex system of identification bread winter wheat 

varieties and definition their level of heterogeneity most worthwhile use in basic (breeding) 

seed production.   

It is necessary to choice the rational schemes of breading seed production 

differentially depend on heterogeneity level of bread winter wheat varieties. The 

methodological principle is a following: in order to get fool genetic restoration of the variety 

so as its heterogeneity level become higher the schemes and methods should be 

complicated and number of lines for study in seed production nurseries should be 

increased. To decide the task of juridical protection of breading achievements specific 

methods and practices have to be used to reach necessary homogeneity of varieties and 

lines at a different stage of selection and breading seed production with taking into 

consideration genetic peculiarity breading and pedigree seed material. 

 

 

 

ADAPTATION OF NATIONAL LEGISLATION ON SEED POTATOES TO THE 

EUROPEAN UNIONREGULATIONS 

 

Vyshnevska O.V., Oliinyk T.M. 

 

Institute for Potato Research, NAAS 

 

 

The analysis of the European legislation regulating the quality of seed potatoes with 

the regulations of the Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine No. 384 of July 

12, 2019 “On approval of methodological requirements in the field of seed production on 

preservation of varietal and sowing qualities of seed potatoes” and “Methods for 

determining varietal and sowing qualities of seed potatoes” has been carried out. The 

problems of the process of reforming the production and certification of seed potatoes in 

Ukraine have been outlined. 
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CERTIFICATION OF WINTER CROPS SEEDS AT THE NOSIVSKA BREEDING 

AND RESEARCH STATION 

 

Turubara O.V., Sizenko O.E. 

 

Nosivska Breeding and Research Station of 

Myronivsky Wheat Institute named after V. M. Remesla of NAAS 

 

A key component of seed production is certification, which provides for the 

determination of varietal and sowing qualities of seeds, and, in case of their compliance 

with the requirements of the legislation, documentary confirmation by issuing certificates. 

 

 

SOME ASPECTS OF VARIETY RENEWAL AND VARIETY CHANGE IN THE SEED 

PRODUCTION SYSTEM OF THE PLANT BREADING AND GENETICS INSTITUTE – 

NATIONAL CENTER OF SEED AND CULTIVAR INVESTIGATION 

 

Chayka V. G. 

 

Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar 

Investigation 

 

The rather high rates of varietal replacement of winter wheat and other crops as a 

result of work on seed production in the system of the Plant Breeding and Genetic 

Institute. The task of the seed department of the institute today is to organize the 

reproduction of new varieties as soon as possible and to ensure that the variety occupies 

as much area as possible in the shortest possible time and brings a significant increase in 

yield from each hectare sown. 

 

 

THE INFLUENCE OF PRECEDING CROPS AND SOWING DATES ON YIELD AND 

SEED QUALITIES OF BREAD WINTER WHEAT 

 

Ilchenko L. I., Kochmarskyi V. S. 

 

The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 

 

The influence of preceding crops and sowing dates on yielding capacity and seed 

qualities of the bread winter wheat seeds grown has been investigated. The studies were 

conducted on bread winter wheat varieties MIP Vyshyvanka, Trudivnytsia myronivska, MIP 

Valensiia, MIP Kniazhna, Myronivska slava. It was found that preceding crops and sowing 

dates affect yielding capacity, percent yield of conditioned seeds, 1000 seed weight and 

do not significantly affect seed vigor and laboratory germination. 
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APPLICATION OF ANTI-STRESS FERTILIZER “MAXPROLIN” WHEN GROWING 

BREAD WINTER WHEAT SEEDS 

 

Demydov O. A., Siroshtan A. A., Humeniuk O. V., Kavunets V. P. 

 

The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 

 

The efficiency of the preparation “MaxProlin” (99.5% L-α prolin amino acid) in 

dressing bread winter wheat seeds and its application during t spring and summer 

vegetation has been studied. The studies were conducted on seeds and plants of bread 

winter wheat varieties Berehynia myronivska and Oberih Myronivskyi. Anti-stress fertilizer 

“MaxProlin” has been found to stimulate germination, increase seed quality, yield and 

improve quality of the seeds grown. 

 

 

SOWІNG PROPERTIES OF WINTER BREAD WHEAT SEEDS DEPENDІNG ON 

PRETREATING BY CHEMІCAL TREATERS 

 

Kuzmenko N. V, Avramenko S. V., Glubоkіy О. M. 

 

Plant Production Institute named after V. Ya. Yuriev of NAAS  

 

The effect оf fungіcіde chemіcal treaters on sowing qualities of wіnter bread wheat 

seeds (germіnative energy of seeds, laboratory germіnation and field germіnative), and 

yield capacity are studіed under conditions of Eastern Forest-Steppe of Ukraine. 

 

 

VIABILITY AND STORAGE DURATION OF WINTER WHEAT SEEDS DEPENDING 

ON CHEMICALS TREATMENT AND GERMINATION CONDITIONS 

 

Vyshnevska A. M. 

 

Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar 

Investigation 

 

The results of studying the effect of winter wheat seed treatment with various 

pesticides and other reagents on its viability and regenerative ability are presented. It was 

found that some drugs do not have a negative impact, while others have a positive effect 

on the sowing quality of seeds and the duration of its storage in insufficiently moist soil.  

It is established that drugs, penetrating into the seed and moving to the embryo, 

disinfect it from pathogens, including harmful soil microflora surrounding the grain. In 

addition, pesticides inhibit the germination of seeds, which are in a semi-dry environment, 

due to the presence of inhibitory substances. The ability of seeds to regenerate (re-

germination) is not violated. 
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SCALES PRESENCE AS A FACTOR OF LONGEVITY OF COVERED WHEAT 

SPECIES SEEDS 

 

Skorochodov M. Yu., Boguslavsky R. L. 

 

Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuriev of NAAS 

 

The accessions of wheat species T. monococcum, T. dicoccum and T. spelta  

evaluated for seed longevity by accelerated aging. The seed manually cleaned from hulls 

generally reduced germination energy to a much lesser extent (by 14 - 44%) than seeds in 

hulls, thus exhibiting greater endurance to accelerated aging. This is important for long-

term storage of seed of germinating species in gene banks and seed production. 

 

 

METHODS OF INCREASING OF GRAIN CROPS SEED PRODUCTIVITY  

ON THE BASIS OF GROWTH REGULATORS AND MICROFERTILIZERS 

COMPLEX APPLICATION  

 

Buryak Yu. I., Ogurtsov Yu. E., Klimenko I. V., Chernobab A. V., 

Klimenko I. I., Makhnova L. M. 

 

Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuriev of NAAS 

 

Positive influence of pre-sowing seeds and spraying of wheat and barley plants by 

plant growth regulators and microfertilizers was determined, which increased the seed 

yield by 0,16 - 0,34 t/ha or by 5 - 8 % and by 0,16 - 0,22 t/ha or 6 - 7 % respectively, and 

also provided additional income – 1111 - 2449 grivnas/ha and 1568 - 5379 grivnas/ha, 

respectively, depending on the variant and seed generation. 

 

 

PECULIARITIES OF YIELD FORMATION AND GRAIN QUALITIES OF NAKED 

OATS VARIETIES SEEDS DEPENDING ON DOSES OF MINERAL FERTILIZERS 

 

Zhurbin V. D., Bunyak O. I. 

 

Nosivska Breeding and Research Station of 

V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 

 

In terms of nutrients, protein, fats, ß-glucans, vitamins and their balance, oat grain 

has a unique quality among other cereals. Many studies have shown its therapeutic effect, 

which is to lower cholesterol and blood sugar. 
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MANIFESTATION OF THE ADAPTIVE CAPACITY IN AVENA SATIVA L. 

VARIETIES 

 

Nechеporenko L. P.1, Orlov S. D.2 

 
1Verkhniachka Experimental Breeding Station of the Institute of Bioenergy Crops and 

Sugar Beet of NAAS, 
2Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS 

 

Grain yield of the varieties created at the Verkhniachka EBS exceeds the standard 

variety ‘Zakat’ from 0.1 to 2.0 t/ha and grain yield of the hulless varieties exceeds the 

standard variety ‘Skarb Ukrainy’ from 0.2 to 0.7 t/ha. Climatic conditions significantly varied 

over the years of the variety testing. 2015/2016 years were favorable, 2017 and 2019 dry, 

and 2018 stressful. Therefore, the yield of oat varieties ranged from 2.57 to 6.5 t/ha in the 

Carpathian region, from 3.54 to 6.0 t/ha at the Nosivska EBS (2018), from 2.74 to 4.10 

(2019) and from 3.41 to 5.18 at the Synelnykovska EBS, and from 3.08 to 7.43 t/ha at the 

Verkhniachka EBS. The yields of the varieties ‘Dekameron’, ‘Darunok’, ‘Diietychnyi’, 

‘Dioskurii’, and ‘Denka’ in the demonstration plots show that they are highly adaptable, 

plastic and competitive. 

 

 

 

 

FORMATION OF YIELD OF THE FATHER COMPONENTS (CORN LINES)  

IN IRRIGATION CONDITIONS 

 

Marchenko T. Yu., Lavrynenko Yu. O. 

 

Institute of Irrigated Agriculture, NAAS 

 

It has been determined that the treatment with the Helafit Combi stripping drug 

promotes the formation of the highest grain yield of the parent corn forms, which, on 

average, amounted to 4.61 t/ha, the yield increase was 0.43 t/ha or 10.1%. The treatment 

with Вio-gel regulating drug had a positive effect on the yield, which averaged 4.31 t/ha, 

yielded a yield of 0.13 t/ha or 3.1%. The maximum yield in the experiment was shown by 

the parent form of DC 445 at a standing density of 70 thousand pieces/ha and treatment 

with Helafit Combi preparation – 5.51 t/ha. 
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INCREASING THE SEED PRODUCTIVITY OF FATHER FORMS AND HYBRIDS 

OF SUNFLOWER UNDER DIFFERENT METHODS OF PRE-SOWING SEED 

 

Buryak Yu. I., Ogurtsov Yu. E., Klimenko I. V., Klimenko I. I., 

Chernobab A. V., Makhnova L. M. 

 

Institute of Plant Industry nd. a. V. Ya. Yuriev of NAAS 

 

Pre-sowing seed treatment with certain plant growth regulators, both individually and 

in combination with microfertilizers, can increase the yield of parent sunflower forms by 

0,06-0,14 t/ha, and hybrids by 0,07 - 0,22 t/ha and to generate additional profit in the range 

of 29999 - 69996 ua hrv/ha and 787 - 2196 ua hrv/ha respectively, and to accelerate the 

introduction into production of new hybrids of sunflower. 

 

 

INFLUENCE OF SEED SPECIFIC WEIGHT ON YIELD OF PARENTAL 

COMPONENTS AND SUNFLOWER HYBRIDS 

 

Gangelo N. G. 

 

Plant Breading and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar 

Investigation 

 

Work is dedicated to study of the influence of the specific weight of the seeds on the 

harvest and fundamental components of it. It is revealed, that the sowing of average and 

large by the specific weight seeds contributed to the formation of higher harvest in 

maternal sterile lines and hybrids F1 and was not exerted a substantial influence on the 

productivity of the small seed paternal lines - the restorers of the fertility of pollen.   

The keywords: the specific weight of seeds, the maternal sterile lines, parental lines – 

restorers of the pollen fertility, hybrids, productivity, the elements of productivity. 

 

 

PECULIARITIES OF PHENOPHASIS AND THE SUNFLOWER PRODUCTIVITY  

IN THE DEPENDENCE ON THE SIZE OF SOWED SEEDS 

 

Lityaga O. Y., Kutishcheva N. M. 

 

Institute of Oil seeds of the NAAS  

 

In the abstract the materials on the influence of the fraction of sunflower seed on the 

rate of phenophase passage and yield are presented. The final results of researches of 

many scientists on this issue are given. It is established that there is no consensus on this, 

which will encourage further research in this aspect. 
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WAYS OF INCREASE OF THE SEED PRODUCTIVITY OF WINTER-ANNUAL 

RAPE IN THE CONDITIONS OF SOUTH 

 

Vozhegova R. A., Drobit O. S., Dzyuba M. V. 

 

Institute of irrigated agriculture of NAAS 

 

Institute of irrigable agriculture of НААН On this time the studied not enough reaction 

of modern varieties of winter-annual rape in the process of vegetation period on 

application of Fungicides-Retandrolums in autumn and spring periods of vegetation in the 

irrigable terms of south of Ukraine that substantially influences on forming of the 

productivity of culture in future and assists proceeding in processes height and 

development of plants of culture after wintering. 

In this connection, a necessity is a further study of reaction of winter-annual rape 

plants in the process of vegetation period on application of Fungicides-Retandrolums in 

autumn and spring periods of vegetation that substantially influences on forming of the 

productivity of culture in future.  

The conducted accounts, supervisions and obtained productive data, give possibility 

to assert that in the conditions of vegetation period 2016-2018 most stably high indexes of 

harvest of winter-annual rape seed in experience provided application of preparation of 

Karamba Turbo for bringing of him in autumn a norm 1,2 l/ha and in the phase of 

development of plants 4-5 sheets, in a spring period in ІІІ to the ten-day period of March. 

 

COMPLEX EFFECT OF PESTICIDES ON YIELD AND SOWING QUALITY OF 

SOYBEAN SEEDS 

 

Hutianskyi R.A., Ohurtsov Yu. Ye., Klymenko I. I., Makhnova L. M. 

 

Plant Production Institute named after V. Ya. Yuriev of NAAS 

 

Parameters of performance, germination energy and laboratory germinability of 
soybean seeds grown on combined use of seed dressers (Standak Top, Biocomplex-
BTU), post-emergence herbicides with different mechanism of action on weeds (Tabezon, 
Formula, Lemur), and synthesized (Acanto Plus 28) and biological (Phytocide) fungicides 
were determined. 

 
SOYBEAN SEED LONGEVITY AFTER DRIVING TO LOW MOISTURE CONTEMT 

 

Zadorozhna O. A., Shyianova T. P. 

 

Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuriev of NAAS 

 

Seed longevity of seven soybean accessions was analyzed in terms of model 

experiment as a result of seed sowing qualities. The expediency of additional seed drying 

in the appropriate mode for its longevity prolongation of at the initial seed moisture 

contents 7% is established. 
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THE ACCELERATED SAINFOIN SEED BREEDING SYSTEM 

 

Gavrish S. L. 

 

Donetsk State Agricultural Research Station of NAAS 

 

The accelerated sainfoin seed breeding system provides for the use of summer 

sowing (the end of the first to the beginning of the second decade of August) of freshly 

harvested tumbled seeds, inoculation of tumbled sainfoin seeds with the bacterial 

preparation of fungicidal action Aurill (1,0 l/t) in combination with the biological products 

Rizobofit (1,0 l/t) and Phosphoenterin (1,0 l/t) against the background of their incrustation 

with the preparation Reakom-C-Soya (3,5 l / t). In the conditions of summer sowing of 

2016, this allowed to increase the energy of seed germination by 24%, plant survival in 

winter by 19%, and reduce the total number of diseases by 16%. In 2017, sainfoin seed 

yields amounted to 1,07 t/ha, green mass – 28,34 t/ha, in the control these indicators were 

0,54 t/ha and 15,71 t/ha, respectively. Net profit from the use of the proposed method 

amounted to 775 thousand UAH, the level of profitability - 1033%. 

 

 

 

 

EFFICIENCY OF GROWING WHITE ANNUAL MELILOT ON SEED 

 

Misevich O. V., Vlaschuk A. N., Shapar L. V. 

 

Institute of Irrigated Agriculture, NAAS 

 

The seed productivity of the white one-year-old new breed Pivdenny depends on 

many factors. The best results in raising the seed productivity of a crop can be achieved 

with the optimal ratio and combination of agrotechnical and chemical activities of delaying 

the development and destruction of harmful vegetation, and the most effective and 

operative means of combating weeds is the use of herbicides. 

It was established that in conditions of the Southern Steppe of Ukraine on dark 

chestnut soils it is impossible to obtain conditioned seeds of culture without the use of 

means of protection. The investigated factors significantly influenced the phytosanitary 

condition of seed crops, and subsequently on the output of conditioned seeds. In this 

article, the main elements of the technology of cultivating white annuals for seeds in the 

conditions of southern Ukraine are highlighted. 

The above studies indicate that the maximum number of conditioned seeds of the 

white one-year-old new breed Pivdenny, on average for 2015-2017 – 660,7 kg/ha of 

studies were obtained using the herbicide Treflan 480 with a rate of application of 3,0 l/ha, 

and 761,5 kg/ha herbicide Pulsar 40 with a rate of application of 1,0 l/ha. 
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THE SEED PRODUCTION OF CARROT (Daucas carota var. sativa L.)  

IN DRIP IRRIGATION OF SOUTHERN OF UKRAINE 

 

Kosenko N. P., Pohorielova V. O. 

 

Institute of irrigated agriculture of NААS 

 

The results of researches from the improvement of elements of technology of 

growing of carrot seed are presented to this work. Charts of planting and diameter of 

mother roots have substantial influence on the productivity of seed. At planting of large 

mother roots (31 - 40 mm) for chart 70х15 cm is got most harvest of seed (1,07 t/ha). The 

quality of seed didn’t depend on the chart of planting and size of mother roots. 

 

 

 

 

 

SEED PRODUCTIVITY OF TOMATO VARIETIES IN IRRIGATION 

 

Pohorielova V. O., Kosenko N. P. 

 

Institute of irrigated agriculture of NААS 

 

The results of the impact study schemes seeding and fertilizing on seed productivity 

varieties of tomato breeding Institute of Irrigated Farming of NААS. The average yield in 

the experiment was to variety Lehin yield was 117.62 kg/ha for the variety Yuvileynyy – 

112.63 kg/ha. It was established that the largest share of influence on the formation of 

tomato seed yield factor was fertilizer. 


