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ВСТУП 

Насінництво - галузь рослинництва, що забезпечує розмноження 
та виробництво сортового і гібридного насіння. 

Насінництво вирішує такі питання: розмноження насіння; збе-
реження сортових ознак і біологічної чистоти; формування високих 
урожайних якостей насіння; виробництво необхідної кількості насін-
ня для забезпечення потреби товаровиробників і створення страхових 
фондів. 

Урожайність кожної сільськогосподарської культури визначають 
сорт (гібрид), агротехніка та природно-кліматичні умови. 

Сорт - окрема група споріднених рослин (клон, лінія, гібрид пер-
шого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних 
таксонів, яка: 

• може бути визначена ступенем вияву ознак, що є результатом діяль-
ності цього генотипу або комбінації генотипів; 

• може відрізнятися від будь-якої іншої групи рослин ступенем вияву 
принаймні однієї з цих ознак; 

• може розглядатися як єдине ціле з погляду її придатності для від-
творення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. 
Сорт (гібрид) є одним із засобів підвищення врожайності, поліп-

шення якості і зниження собівартості продукції. Для реалізації потен-
ціалу сорту (гібрида) слід передусім мати високоякісне насіння цього 
сорту (гібрида). 

Насіння - генеративні й вегетативні органи рослин, що використо-
вують для їхнього відтворення та розмноження. 

Насінницький посів - поле (ділянка), засіяне насінням визнаного 
сорту (самозапиленої лінії або гібрида) з метою отримання насіння, 
призначеного для подальшого його репродукування або для сівби з ме-
тою отримання товарної продукції. 

У процесі масового й тривалого вирощування сортів (гібридів) їх 
якість погіршується. Основними причинами, що спричиняють зни-
ження сортових якостей, с: механічне та біологічне засмічення, ура-
ження хворобами і шкідниками. 

Механічне засмічення відбувається за порушення чергування куль-
тур і сортів у насіннєвій сівозміні; неякісного очищення сівалок від 
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насіння попередньо висіяної культури чи сорту; збирання одним ком-
байном насіннєвих ділянок кількох сортів або культур; тимчасового 
складування насіння на токових майданчиках; обробки, неочищеними 
після попереднього сорту чи культури, насіннєвими машинами; паку-
вання в раніше використовувану тару; недбалого складування і збері-
гання. Механічне засмічення завжди с результатом недбалого став-
лення до вимог насіннєвої технології. 

Біологічне засмічення відбувається за перезапилення перехресно-
запильних культур: у разі недотримання норм просторової ізоляції; 
несвоєчасного проведення сортових прополок; порушення чергування 
культур і сортів у насіннєвій сівозміні; появи мутантів. 

Ураження рослин хворобами (грибні, вірусні, бактеріальні) і шкід-
никами, як правило, відбувається за недотримання технології вирощу-
вання і зберігання насіння. 

З метою поліпшення сортових якостей сортів (гібридів) проводять 
сортооновлення. 

Сортооновлення - це заміна сортового насіння низьких генерацій 
на насіння того самого сорту, але вищих генерацій. 

Генерація насіння - насіннєве покоління у межах певної категорії. 
Насінництво тісно пов'язане із селекційною роботою, за результа-

тами якої з'являються нові врожайніші з поліпшеними показниками 
якості сорти (гібриди). Для впровадження у виробництво нових сортів 
(гібридів) проводять сортозміну. 

Сортозміна - це заміна у виробництві старого сорту (гібрида) на 
новий сорт (гібрид). 

Щоб виробляти якісне насіння в достатній кількості, своєчасно 
проводити сортооновлення і сортозміну необхідно мати вдосконалену 
систему насінництва. 



1 СТАНОВЛЕННЯ 

НАСІННИЦТВА В УКРАЇНІ 
РОЗДІЛ 

Насінництвом людина почала займатися від початку землеробської 
діяльності. Вже тоді люди відбирали і розмножували продуктивніші 
дикі форми злаків. Проте в ті часи насінництво велось примітивно і 
стихійно. 

У середині XVIII ст. почали виникати перші малі, а потім і великі 
насіннєві фірми у Франції, Німеччині, Швеції та Англії. Згодом про-
мислове насінництво поширилося по всій Європі та у світі. 

В Україні насінництво почало зароджуватися у середині - наприкін-
ці XIX ст. Наявна система насінництва сільськогосподарських культур 
в Україні створювалася понад 100 років. Для проведення селекційної 
та насіннєвої роботи було засновано перші дослідні господарства і 
станції: Полтавське дослідне поле (1884 р.), Немерчанська дослід-
но-селекційна станція (1886 р.), Уладово-Люлинецька дослідно-селек-
ційна станція (1888 р.), Одеське дослідне поле (1895 р.), Харківська 
дослідна станція (1908 р.), Катеринославське дослідне поле (1908 р.). 
До 1916 р. були організовані і розпочали селекційно-насіннєву діяль-
ність Миронівська дослідно-селекційна станція, Білоцерківська, Чер-
нігівська та ін. Селекційно-дослідні станції поступово будували мате-
ріально-технічну базу, розгортали роботу з теорії і практики селекції 
та насінництва сільськогосподарських культур. Однак під час грома-
дянської війни більшість дослідних станцій і господарств припинили 
свою діяльність. 

Відродження насінництва розпочалося з «Декрету про насіння» від 
13 червня 1921 р. Цим документом передбачалося поновлення роботи 
наявних і заснування нових селекційно-насіннєвих підприємств, до 
того ж було закладено організаційні основи майбутньої системи на-
сінництва. У період 1923-1934 рр. в Україні було організовано Держав-
не сортовипробування, запроваджено апробацію сортових посівів, дер-
жавний контроль за якістю насіння і районування сортів, затверджено 
державні стандарти на сортове насіння польових культур. Незважаючи 
на нововведення, насінництво 30-х років минулого століття не відпові-
дало потребам виробництва і перебувало в незадовільному стані. 


