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Постановка проблеми. Підвищення ефектив-

ності селекції та насінництва має велике значення 
для стабілізації роботи агропромислового компле-
ксу України. Південь України володіє значним 
сортовим потенціалом різних сільськогосподарсь-
ких культур. Щорічне виконання плану сортоонов-
лення дозволяє господарствам регіону перейти на 
сівбу лише сортовим насінням, переважно районо-
ваних та перспективних сортів [1–3]. 

На даний час у виробництві використовують 
сорти пшениці озимої та ячменю з потенціалом 
урожайності 9–11 т/га, рису – 8–10 т/га, гібриди 
кукурудзи – 12,5–14,0 т/га, сорти сої – 3,5–5,0 т/га, 
великий асортимент олійних, овочевих, баштанних 
та інших культур. Натомість урожайний потенціал 
сортів і гібридів реалізується недостатньо, в межах 
55–60% від можливого. Причин такого становища 
чимало, серед них – структура посівів, порушення 
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технології вирощування та інші фактори виробниц-
тва [4–7]. 

У Херсонській області організація насінництва 
здійснюється згідно із Законом України: «Про на-
сіння і садивний матеріал» від 20.01.2003 р., який 
включає основні положення по виробництву, реа-
лізації та використанню насіння, правові відношен-
ня між виробниками і споживачами насіння. Згідно 
з даним законом виробництвом і реалізацією сор-
тового насіння мають право займатися фізичні і 
юридичні особи, які за своїми виробничими мож-
ливостями відповідають вимогам державної атес-
тації та занесені в «Державний Реєстр виробників 
насіннєвого матеріалу» Міністерства Аграрної 
політики та продовольства України. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН – 
єдина в Україні наукова установа, де створюють 
сорти та гібриди для зрошуваного землеробства. 
В інституті проводять роботу із селекції пшениці 
озимої, сої, люцерни, кукурудзи, бавовника, тома-
тів. Науковцями установи створено та натепер 
внесено до Держреєстру виробників насіннєвого 
матеріалу 12 сортів м’якої та 3 сорти твердої пше-
ниці озимої, які стійкі до вилягання та обсипання, 
характеризуються високою якістю зерна; 15 сортів 
сої, 10 сортів люцерни, 14 гібридів кукурудзи, 
2 сорти бавовника, 7 сортів томатів. 

Виробництво добазового та базового насіння, 
його розмноження і реалізація Інститутом ведеться 
згідно із Законом України «Про насіння і садивний 
матеріал» та Законом України «Про охорону прав 
на сорти рослин». Насінницька робота будується 
на основі «Положення про відділ первинного та 
елітного насінництва науково-дослідної установи 
України» від 24 червня 1993 р., де відображені 
функціональні обов’язки співробітників та система 
ведення насінництва у всіх ланках. 

Відділ насінництва надає як методичну, так і 
практичну допомогу дослідним господарствам, 
узгоджує план із виробництва та реалізації насіння, 
розміщення посівів у полях сівозмін, регулярно 
оцінює стан посівів, бере участь у сортових пропо-
лках, проведенні апробації. У відділі займаються 
науковою роботою з удосконалення технологій 
вирощування сільгоспкультур у богарних умовах та 
на зрошуваних землях. Дослідження проводяться 
згідно з існуючими методичними рекомендаціями 
[8–9]. 

Насінницька документація ведеться на належ-
ному рівні. Насінницькі посіви розміщуються по 
кращих попередниках, не порушуючи сортової 
агротехніки вирощування добазового та базового 
насіння. На період перевірки мається журнал облі-
ку руху насіння, журнал видачі супровідних доку-
ментів на насіння, книга історії полів, акти апроба-
ції добазового, базового та сертифікованого  
насіння. 

Культура землеробства, рівень насінницької аг-
ротехніки та стан насінницьких посівів сільськогос-
подарських культур відповідає умовам, необхідним 
для вирощування, доробки та доведення його до 
посівних кондицій з подальшою реалізацією. На 
всіх насінницьких посівах проводять видові й сор-
тові прополки, вибракування на полі сімей, які 
мають відхилення від типовості сорту за морфоло-
гічними та фенофазами; лабораторне бракування 

нащадків за типовістю та продуктивністю, на про-
ведення яких у лабораторіях складені відповідні 
акти. Документація з первинного насінництва ве-
деться згідно з вимогами, на належному рівні. 
Якість насіння, використаного для власних посівів 
та реалізації іншим науково-дослідним установам, 
відповідає ДСТУ 4138-2002. 

Якість насіння, що використовують для посіву, 
підтверджена: у разі купівлі базового – сертифіка-
том та атестатом на насіння (виданий інститутом – 
оригінатором сорту); якщо сертифіковане – посвід-
ченнями про кондиційність. Аналіз проводить 
Херсонська районна державна насіннєва інспекція. 
Добазове, базове та сертифіковане насіння нада-
ється в зашитих мішках з етикетками, вони збері-
гаються на піддонах у спеціалізованих складських 
приміщеннях і відповідають вимогам державних 
насіннєвих стандартів [10]. 

Дослідні господарства інституту (ДПДГ «Кахов-
ське», ДПДГ «Асканійське», ДПДГ «Копані», ДПДГ 
«Піонер», ДПДГ «Еліта») та дослідні станції (ДСДС 
«Асканійська », ДСДС «Миколаївська»), які входять 
в мережу Інституту зрошуваного землеробства 
НААН, проводять розмноження добазового та 
базового насіння до категорії базового і сертифіко-
ваного для виробників різних форм власності, 
дотримуючись насінницьких сівозмін та рекомен-
дацій із сортової агротехніки районованих, перспе-
ктивних сортів, та мають відповідну матеріально-
технічну базу для виробництва якісного насіння 
високих репродукцій. 

Інститут та його дослідні станції і господарства 
згідно із Законом «Про насіння і садивний матері-
ал» мають паспорти на виробництво і реалізацію 
оригінального, елітного та репродукційного насін-
ня, заключають ліцензійні договори з інститутами-
оригінаторами – Селекційно-Генетичним інститу-
том, Прикарпатською дослідною станцією, Весело-
подільською дослідно-селекційною станцією, Ін-
ститутом картоплярства, Інститутом рослинництва 
ім. Юр’єва, які надали право на виробництво і 
реалізацію елітного та репродукційного насіння по 
таких культурах, як пшениця озима, ячмінь озимий 
та ярий, картопля, соняшник, просо, ріпак, горох. 

Інститут та його дослідні господарства прово-
дять реалізацію добазового, базового і сертифіко-
ваного насіння насінницьким господарствам, які 
занесені до Державного реєстру виробників насін-
нєвого матеріалу, а також іншим господарствам 
різних форм власності для власних потреб. Інсти-
тут заключає ліцензійні договори на право вироб-
ництва елітного та репродукційного насіння сортів, 
оригінатором яких являється сам. 

Відділ насінництва Інституту зрошуваного зем-
леробства існував з початку організації Інституту. 
Восени 1960 року Інституту було передано насін-
ницькі господарства: радгоспи «Каховський» Ка-
ховського району та «Піонер» Нововоронцовського 
району.  

Внаслідок упровадження високоврожайних сор-
тів питома вага сортових посівів щорічно збільшу-
валася. У 1963 році сортові посіви пшениці озимої 
становили вже 100%, а ячменю озимого і ярого – 
99,8%. Якщо в 1961 р. у господарствах області (за 
винятком насінницьких) насінням еліти не було 
засіяно жодного гектара, насінням першої  
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репродукції засіяно 1% усіх площ, другої – 5%, 
третьої – 10%, іншими репродукціями – 85%, то під 
урожай 1963 р. елітним насінням було засіяно 
1,1%, першої репродукції – 5,2%, другої – 19,1%, 
третьої – 41,6%, іншими репродукціями – 33,0%. 

Кандидат с.-г. наук Гасаненко Олексій Якович 
очолив роботу насінництва зернових та інших куль-
тур в Інституті. Під його керівництвом у насіннєвих 
господарствах установи В.Ф. Піскуном, В.С. Петро-

вим, В.Я. Хроміним, А.А. Журавлем, М.Г. Величко 
впроваджувалися у виробництво нові сорти сільсько-
господарських культур селекції УкрНДІЗЗ. Інститут 
забезпечував насінням еліти та першої репродукції 
зернових, зернобобових (без кукурудзи) культур і 
трав 188 колгоспів і 46 радгоспів області. 

Робота відділу насінництва значно покращила-
ся після приходу на посаду директора Інституту 
О.О. Собка (табл. 1). 

Таблиця 1 – Вирощування сортового насіння за період 1963–1968 рр. 
Кількість вирощеного насіння, т За 1963–1965 рр. За 1966–1968 рр. 

всього 14 760 24 634 
у т. ч. зернових 10 181 23 925 

 
Дослідження з вивчення впливу способів сівби, 

норм висіву насіння на формування врожайності та 
якості насіння пшениці озимої проводили у радгос-
пі «Піонер» співробітники відділу О.Я. Гасаненко, 
В.С. Петров. Досліди з вивчення впливу крупності 
насіння, строків збереження і репродукції насіння 
пшениці озимої на врожайність та якість одержано-
го насіння в радгоспі «Каховський» проводили 
О.Я. Гасаненко, В.Ф. Піскун, А.А. Журавель.  

У 1969 р. було розпочате насінництво ярих ку-
льтур: сортів ячменю, вівса, проса, гороху, сої. 
У відповідності до прийнятої системи насінництва в 
1970 році Інститут забезпечував насінням еліти і 
першої репродукції зернових, зернобобових куль-
тур і трав 146 колгоспів та 138 радгоспів Херсонсь-
кої області. Відділ поповнився новими співробітни-
ками М.Г. Величко, Т.Л. Кузьо, також до роботи 
структурного підрозділу були залучені співробітни-
ки відділів селекції: Т.Б. Немоловська (первинне 
насінництво ярих культур), А.П. Орлюк, В.Я. Хро-
мін (пшениця, жито і ячмінь озимі), С.О. Гладков, 
М.Л. Тригуб (люцерна, еспарцет, сорго суданське). 

У 1970-х роках відділ насінництва продовжував 
започатковану роботу, покращуючи елементи 
технології насінництва. У 1975 році О.Я. Гасаненко, 
старші наукові співробітники В.П. Вольський, 
А.А. Журавель, В.Ф. Піскун, молодший науковий 
співробітник В.І. Матюшенко вивчали умови пок-
ращення якості сортооновлення зернових культур і 
трав. Науковці рекомендували в умовах Південно-
го Степу України засівати насіннєві посіви суціль-
ним рядковим, перехресним і вузькорядним спосо-
бом сівби. За таких способів посіву забезпечува-
лося одержання найбільшої кількості насіння з 
високими посівними і врожайними якостями. Ця 
перевага найбільш виражена в рік вирощування і в 
перший рік сівби насіння. Надалі ця різниця зникає, 
а широкорядні посіви можна застосовувати у пер-
винних ланках насінництва і за прискореного розм-
ноження нового районованого сорту. 

З 1981 по 2003 рік лабораторію очолював кан-
дидат с.-г. наук Величко Михайло Григорович. 
Протягом перших років завідування М.Г. Величка 
(1981–1985 рр.) старші наукові співробітники Т.А. 
Зубкова, В.Ф. Федоренко, В.Я. Хромін, О.А. Явор-
ська удосконалювали схему і методи вирощування 
насіння еліти в умовах зрошення півдня України. 

Співробітниками В.Ф. Піскуном, А.А. Журавлем, 
Н.І. Малярчук, В.А. Чабан у 1985 році проводилася 
робота з такими культурами: пшеницею озимою 
(сорти: Одеська напівкарликова, Безоста 1, Дніп-

ровська 846, Обрій, Корал), ячменем озимим (Зім-
ран, Дебют, Циклон), ячменем ярим (Дніпровський 
425, Донецький 8, Одеський 82), вівсом (Льговсь-
кий 1026, Кубанський), просом (Веселоподолянсь-
ке 632), горохом (Неосипающійся 1, Топаз, Труже-
ник), соєю (Наддніпрянська, Букурія, УНДІЗЗ 1), 
кукурудзою (синтетична популяція Наддніпрянсь-
ка 50), люцерною (Надєжда, Херсонська 9, 
Херсонська 7, Синська), еспарцетом (Інгульський). 

Щорічне виконання плану сортооновлення до-
зволило господарствам області перейти на сівбу 
лише сортовим насінням, переважно районованих і 
перспективних сортів. Питома вага районованих 
сортів від загальної посівної площі в 1985 році 
становила: по пшениці озимій – 98,6%, житу ози-
мому – 92,7%, ячменю яровому – 98,9%, гороху – 
93,1%, люцерні – 95,1%. Водночас сорти селекції 
Інституту були районовані в багатьох областях 
України та за її межами: кукурудза у двох областях 
України, соя – у двох областях УРСР і Чечено-
Інгушській АРСР, люцерна – у 10 областях Украї-
ни, у Північно-Осетинській АРСР і Астраханській 
області РСФСР. 

З перших років незалежності робота лабора-
торії продовжувала забезпечувати надходження 
якісного насіння основних с.-г. культур у госпо-
дарства області й південного регіону. На її основі 
було створено відділ первинного та елітного на-
сінництва. 

У 1996–2001 рр. склад відділу насінництва ви-
глядав таким чином: завідувач – М.Г. Величко, 
старші наукові співробітники А.М. Влащук, 
В.Ф. Піскун, наукові співробітники А.А. Журавель, 
В.П. Федоренко, Н.І. Малярчук, М.І. Балан. Питома 
вага сортів селекції Інституту на ланах Херсонської 
області за 1996–2000 рр. становила: люцерни – 
99,4–100%, пшениці озимої – 21,3–37,5%, сої – 
9,9–37,9%, кукурудзи – 14,1–23,7%. З 2003 року і 
по сьогоднішній час структурний підрозділ очолює 
кандидат с.-г. наук, с.н.с. А.М. Влащук. Щорічний 
обсяг виробництва елітного насіння озимих куль-
тур становить до 7000 т, ярих зернових та зерно-
бобових – 1500, олійних – 150, багаторічних трав – 
80 т. 

Система насінництва південної степової зони 
України побудована на науковій основі, яка забез-
печує швидке розмноження та впровадження у 
виробництво нових сортів с.-г. культур, виробницт-
во сортового насіння в кількості, необхідній для 
забезпечення сівби та створення страхових фон-
дів. У ринкових умовах сьогодення основою  
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ефективного господарювання є використання 
інтенсивних технологій вирощування сільськогос-
подарських культур, які базуються на використанні 
високопродуктивних сортів та раціональному за-
стосуванні оптимальних елементів технології. 

У відділі первинного та елітного насінництва Ін-
ституту зрошуваного землеробства НААН постійно 
проводять науково-дослідну роботу, згідно з дер-
жавними програмами наукових досліджень НААН, 
та розробляють технології вирощування різних с.-г. 
культур для виробництва, такі, як: 

1) удосконалена технологія вирощування 
насіння ріпаку в первинних та елітних ланках 
насінництва, яка забезпечує економічну ефектив-
ність на рівні 85,4%, що сприяє підвищенню вро-
жайності насіння на 0,4–0,5 т/га, сприяє поліпшен-
ню його якості та забезпечує одержання умовно 
чистого прибутку в сумі 2700–3400 грн/га; 

2) ресурсозберігаюча технологія вирощу-
вання 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 рентабе-
льності – 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 зі зниженням енергетичних 
витрат на 20–25%; 

4) удосконалена технологія виробництва 
добазового і базового насіння сої в зрошува-
них умовах, яка забезпечує одержання 3,0 т/га 
насіння та підвищує рентабельність виробництва 
культури в1,2–1,5 рази; 

5) ресурсозберігаюча технологія вирощу-
вання кукурудзи на зрошенні, яка забезпечує 
врожайність зерна в межах 10,0–12,0 т/га з вологі-
стю 16%, що дозволяє знизити витрати на сушку 
на 50–70% і проводити збирання з прямим обмо-
лотом зерна. Сприяє отриманню умовно чистого 
прибутку на рівні 12021–12649 грн/га; 

6) ресурсозберігаюча технологія вирощу-
вання кукурудзи на зрошуваних землях Пів-
денного Степу України. За рахунок обробки біоп-
репаратами забезпечує збільшення врожайності 
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, зерно-
бобових і технічних культур на зрошуваних 
землях. Забезпечує приріст урожаю на 0,4–
0,5 т/га, сприяє отриманню умовно чистого прибут-
ку на рівні 3000–3500 грн/га та підвищенню рента-
бельності в 1,5–2 рази; 

8) оптимізована технологія вирощування 
батьківських форм і гібридів кукурудзи, що 
сприяє отриманню максимальних показників про-
дуктивності та умовно чистого прибутку – 2018–
2952 грн/га.  

9) технологія вирощування нових гібридів 
кукурудзи інтенсивного типу та їхніх батьківсь-
ких форм. Забезпечує максимальний умовно 
чистий прибуток – 19,5 тис. грн/га, за найменшої 
собівартості однієї тонни зерна – 1779 грн та най-
кращого рівня рентабельності – 80%; 

10) удосконалена технологія вирощування 
насіння буркуну білого однорічного в умовах 
Південного Степу України, що дозволяє отрима-
ти врожайність 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 бурку-
ну 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, 
найменша собівартість 1 т насіння – 13,20 тис. 
грн/т та найвищий рівень рентабельності – 222,0%.  

Висновки. Таким чином, система насінництва 
Херсонської області заснована на науковій основі, 
що забезпечує швидке розмноження та впрова-
дження у виробництво нових сортів сільгоспкуль-
тур; вирощування насіннєвого матеріалу в кількос-
ті, необхідній для проведення посівної кампанії та 
створення страхових фондів. 

Відділ насінництва ІЗЗ НААН безпосередньо 
працює над розв’язанням прикладних завдань, 
розробленням методичних рекомендацій, впрова-
дженням у виробництво науково-технічних програм 
та науковим забезпеченням агротехніки вирощу-
вання високоякісного посівного матеріалу. Основ-
ним напрямом наукової діяльності є розроблення 
та удосконалення елементів технологій вирощу-
вання насіння сільгоспкультур, а саме вивчення 
процесу формування насіннєвої продуктивності 
зернових, зернобобових, круп’яних, олійних і техні-
чних культур, а також методів їх прискореного 
розмноження. 

Особливу увагу співробітники відділу приділя-
ють упровадженню у виробництво нових сортів і 
гібридів зернових, зернобобових, олійних культур і 
трав, занесених до Державного реєстру сортів 
рослин України; здійснюють планування та коор-
динацію виробництва насіння в дослідних госпо-
дарствах Інституту зрошуваного землеробства 
НААН.  

Відділ первинного та елітного насінництва від-
повідає за підготовку насінницьких посівів до апро-
бації та її проведення, організовує вирощування і 
реалізацію оригінального насіння районованих 
сортів селекції ІЗЗ НААН. Поглиблює методи ство-
рення вихідного матеріалу, селекційного процесу і 
первинного насінництва високобілкової кормової 
культури буркуну білого однорічного для південної 
степової зони України. Займається удосконален-
ням елементів технології вирощування даної куль-
тури. Співробітниками відділу створено сорт бур-
куну білого однорічного Південний, який внесено 
до Державного реєстру сортів рослин. 
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Постановка проблеми. Для одержання сталих 

урожаїв високоякісної продукції під час вирощуван-
ня картоплі слід ураховувати ґрунтові та погодно-
кліматичні умови, можливість використання зро-
шення, добрив, засобів захисту рослин. Науковці 
продовжують вивчати, удосконалювати та рекомен-
дувати до застосування різні технологічні прийоми 

для ефективного ведення картоплярства в Степу. 
Технологію вирощування картоплі, що розроблена 
для умов інших регіонів України, механічно перено-
сити на південь не завжди доцільно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
повітряно-світловий, поживний, водний і тепловий 
режими рослин має значний вплив густота садіння 


