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Коротка характеристика економічної  
діяльності агропромислового комплексу  

Дніпропетровської області 
        Дніпропетровська область – один з найбільш еконо-

мічно розвинених регіонів України. Характеризується ви-

гідним географічним положенням, багатими природними 

ресурсами та розвиненим сільськогосподарським виробни-

цтвом. Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю 

економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продо-

вольчу незалежність нашої держави. 

 Область має 2514,6 тис. га сільськогосподарських 

угідь, з них 2080 тис. га ріллі. Земельні ресурси області по 

площі ріллі складають майже 7% загальнодержавного по-

казника та перевищують земельні ресурси ряду країн ЄС. 

На Дніпропетровщині у 1435 сільських населених пунктах 

проживає більше 500 тис. чоловік. 

 Основу агропромислового комплексу області скла-

дають 1102 сільськогосподарських підприємств, 3924 се-

лянських фермерських господарств, 1423 підприємства 

харчової та переробної  промисловості, з них  понад 100 є 

провідними, як в області, так і в Україні,  4 науково-

дослідні станції,  Інститут сільського господарства степо-

вої зони НААН, Державний аграрний університет, 5 коле-

джів та 1 технікум, а навчально-виробничі бази і філіали 

кафедр створені при багатьох високотехнологічних підп-

риємств Дніпропетровщини. На базі Інституту сільського 

господарства степової зони НААН створено і плідно пра-

цює Північно-степовий зональний науково-інноваційний 

центр. 

За обсягом виробництва валової продукції сільсько-

го господарства  на протязі останніх років область посідає 

третє місце серед регіонів України. В структурі валової 

продукції  54% складає продукція рослинництва та 46% - 

продукція тваринництва. Обсяг виробництва валової про-
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дукції сільського господарства за останню п’ятирічку 

склав біля 7% від загальнодержавного обсягу. За обсягом 

виробництва зерна область займає четверте місце серед 

регіонів Україні.  

        Основні напрямки діяльності сільськогосподарських 

підприємств області: вирощування зернових, технічних і 

овочевих культур та виробництво м’ясо-молочної продук-

ції. У зерновому комплексі перевага надається  озимій 

пшениці,  ячменю та зерновій  кукурудзі.  

Валовий збір зернових культур 2,5-3,0 млн. тонн, дає 

можливість повністю забезпечити область в продовольчо-

му зерні та потребу в насіннєвому матеріалі.  

Валовий збір кукурудзи на зерно понад 1 млн. тонн 

дає можливість забезпечити потреби тваринництва та екс-

портні потужності. Врожаї соняшнику в обсязі  800-900 

тис. тонн  також повністю задовольняють власні потреби 

області. 

 В господарствах області з площі 30-35 тис. га виро-

бляється 500-600 тис. тонн овочевої продукції; та з площі 

50-55 тис. га – 400-450 тис. тонн картоплі, тобто повністю 

забезпечується потреба населення області в цій продукції. 

За обсягом виробництва насіння соняшнику область 

займає перше місце по Україні, овочів – друге, зерна – чет-

верте місце. 

          Тваринництво області представлено молочним та 

м’ясним скотарством, свинарством, вівчарством, птахівни-

цтвом, розвинуто рибництво та бджільництво. 

          Область займає  перше місце серед регіонів України 

за чисельністю поголів’я свиней, по поголів’ю птиці  – 

третє, овець та кіз – п’яте місце.  За обсягом виробництва 

м’яса Дніпропетровщина знаходиться на другому  місці в 

Україні, яєць  на четвертому. Галузь  птахівництва є осно-

вним виробником м’яса в області.  
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          Дніпропетровщина визнана племінною базою Украї-

ни. Тут нараховується  74 суб’єкти племінної діяльності. У 

молочному скотарстві функціонують 17 племзаводів та 

племрепродукторів з поголів’ям 75,6 тис. голів, в т.ч. ма-

точне поголів’я – 8,0 тис. голів.  

         Дніпропетровська область характеризується значним 

потенціалом  харчової та переробної промисловості. В за-

гальному обсязі промислового виробництва  області хар-

чова промисловість складає 5,7%.  Розширюються внутрі-

шній і міжнародний ринки збуту продукції в країни СНД  

та  ЄС.   

  В області створена і функціонує інфраструктура, 

яка обслуговує агропромисловий комплекс. До її складу 

входять Придніпровська товарна біржа, товарна біржа “Ка-

теринославська’’ та регіональне відділення Аграрної біржі, 

11 агроторгових домів, 28  сільськогосподарських обслуго-

вуючих кооперативів.  

 

Агрокліматичний потенціал  
Дніпропетровської області 

Дніпропетровська область розташована в південно-

східній частині України в басейні середньої і нижньої течії 

р. Дніпро. Відстань з півночі до півдня складає майже 200 

км, а з заходу на схід – 300 км. Річка Дніпро ділить терито-

рію області на дві майже рівні частини – правобережну та 

лівобережну. 

Рельєф області рівнинний, сильно перерізаний до-

линами р. Дніпро і його приток з заплавами і терасами, 

ярами, балками. В його формуванні приймають участь 

Придніпровська низовина на півночі та Причорноморська 

на півдні, Запорізька підвищена рівнина на сході і Придні-

провське підвищення на заході. Дуже складна і геологічна 

будова. Домінуючі ґрунтотворні породи на водорозділах – 

леси. Вони підстилаються червоно-бурими глинами, пліо-
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ценовими вапняками, гранітами, магматитами, пісками, 

мергелями та іншими породами. 

На більшій частині території області в минулому 

переважала різнотравно-типчаково-ковильна степова рос-

линність, яка в даний час практично відсутня. В заплавах і 

надзаплавних терасах річок збереглись соснові, дубові і 

змішані ліси, а також заплавні луки, місцями в сполученні 

з лісами, чагарниками і болотами. 

В грунтово-кліматичному відношенні область ді-

литься на три райони: 

- північний теплий, недостатньо зволожений з чорноземами 

звичайними потужними і середньопотужними малогумус-

ними; 

- центральний дуже теплий, помірно посушливий з чорно-

земами звичайними середньопотужними малогумусними; 

- південний дуже теплий, посушливий з чорноземами 

звичайними перехідними до південних і чорноземами пів-

денними; 

Необхідно виокремити заплави і надзаплавні тераси 

річок зі складним ґрунтовим вкриттям де розповсюджені 

лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти в 

різній мірі солонцюваті і засолені, а також солонці, солон-

чаки і солоді. 

До північного ґрунтово-кліматичного району відносяться 

Царичанський, Магдалинівський, Юр’ївський, північні части-

ни П’ятихатського, Верхньодніпровського, Петриківсько-

го, Новомосковського, Павлоградського, Петропавлівсько-

го і Межівського районів. Середньорічна сума опадів ста-

новить 530 мм (коливання від 334 до 841 мм), середня тем-

пература повітря + 8,1 °С за рік (коливання від + 5,9 до + 

10,3 °С). Тривалість періоду з температурою вище + 10 °С 

складає 171-176 днів, з сумою температур за цей період 

2900-3000° і кількістю опадів 270-300 мм. Осінні приморо-

зки відмічаються з другої декади вересня, а весняні припи-
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няються у першій декаді травня. Середня багаторічна дата 

установлення стійкого снігового покриву 29 грудня – 1 

січня, з середньою максимальною висотою 12-13 см, а його 

сходу – 8-9 березня. Коефіцієнт зволоження за рік складає 

0,58, а за теплий період (квітень - жовтень) – 0,4. В най-

більш посушливі місяці (липень–вересень) він знижується 

до 0,26-0,34. Випаровування за теплий період складає 760 

мм.  

У ґрунтовому вкритті регіону переважають чорно-

земи звичайні потужні і середньо потужні малогумусні 

важкосуглинкового і легкоглинистого механічного складу. 

Вони займають 221,4 тис. га або 8,7% загальної площі 

сільськогосподарських угідь області. Потужність гумусо-

ваного профілю 80-100 см, а власне гумусового шару 40-50 

см. Вміст гумусу в орному шарі 4,2-5,4%. У верхньому 

шарі (0-10 см) вміст фізичної глини (< 0,01мм) складає 55-

68%, мулистої фракції (< 0,001 мм) – 33-43%.  

Центральний ґрунтово-кліматичний район включає 

Криничанський, Дніпропетровський, Синельниківський, 

Васильківський, Покровський, а також південні частини 

П’ятихатського, Верхньодніпровського, Новомосковсько-

го, Павлоградського, Петропавлівського і Межівського 

районів та північну частину Криворізького, Софіївського, 

Солонянського районів. Середня річна сума опадів складає 

508 мм (коливання від 317 до 849 мм), температура повітря 

8,4 °С (коливання від + 6,0 до + 10,5 °С). Тривалість періо-

ду з температурою повітря вище + 10 
0
С – 173-178 днів. 

Сума температур за цей період 3000-3100°, а кількість опа-

дів - 260-280 мм. Перші осінні приморозки відмічаються у 

другій декаді вересня, а останні весняні – у першій декаді 

травня. Середня з максимальних декадних висот снігового 

вкриття 10-14 см. Дата установлення стійкого снігового 

покриву 3-5 січня, а його сходу – 5-7 березня. Коефіцієнт 

зволоження за рік 0,53, за теплий період - 0,37-0,41, в най-
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більш посушливі місяці знижується до 0,26-0,35. Випаро-

вування за теплий період становить – 730-830 мм.  

Ґрунтове вкриття цього регіону – чорноземи зви-

чайні малогумусні середньопотужні повнопрофільні та в 

різній мірі еродовані. Повнопрофільні чорноземи займають 

площу 774,2 тис. га або 29,9% загальної площі угідь облас-

ті. Загальна потужність гумусованого профілю 60-80 см, а 

верхнього гумусного горизонту 35-40 см. Механічний 

склад ґрунтів – від легкосуглинкового до легкоглинистого, 

що відображується на гумусованості, фізико-хімічних, фі-

зичних і агрохімічних властивостях. Легкосуглинкові чор-

ноземи в орному шарі містять 2,2-2,8% гумусу, середньо-

суглинкові – 2,8-3,4%, важкосуглинкові і легкоглинисті – 

3,8-5,0%. 

В південний ґрунтово-кліматичний район входять 

Криворізький, Широківський, Софіївський, Апостолівсь-

кий, Нікопольський, Томаківський райони і південна час-

тина Солонянського району. Цей район характеризується 

найвищими тепловими ресурсами і найменшим атмосфер-

ним зволоженням. Річна сума опадів складає 470 мм (ко-

ливання від 327 до 716 мм), а середньорічна температура 

повітря + 9,1 °С (коливання від + 6,2 до + 11,5 °С). Трива-

лість періоду з температурою повітря вище + 10 °С 175-185 

днів, сума температур цього періоду 3100-3200
0
, а кіль-

кість опадів 260 мм. Перші осінні приморозки відмічають-

ся у першій декаді жовтня, весняні – припиняються у тре-

тій декаді квітня. Багаторічна дата установлення стійкого 

снігового покриву 4-9 січня, а його сходу – 23 лютого-5 

березня.. Коефіцієнт зволоження за рік складає 0,46, за 

теплий період 0,33, а в найбільш посушливі місяці знижу-

ється до 0,2-0,26. Випаровування за теплий період стано-

вить 820-830 мм. 

В ґрунтовому вкритті району переважають чорно-

земи південні і чорноземи звичайні, перехідні до півден-
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них. Ці ґрунти займають 241,9 тис. га або 9,4% площі сіль-

ськогосподарських угідь області. Загальна потужність гу-

мусованих горизонтів 60-75 см, а гумусового - 30-32 см. 

Механічний склад ґрунтів переважно важкосуглинковий і 

легкоглинистий. Гумусованість верхнього шару ґрунтів 

невисока (2,8-3,5%), у зв’язку з чим, вони характеризують-

ся нижчою, порівняно з чорноземами північних районів, 

оструктуреністю та водостійкістю агрегатів. 

 

  Структура посівів зернових і олійних культур  
Недостатня реалізація генетичного потенціалу сіль-

ськогосподарських культур обумовлено багатьма чинни-

ками, а саме, порушеннями технології та агротехніки ви-

рощування культур, зокрема, значними відхиленнями від 

рекомендованої структури посівів та нераціональним роз-

міщенням польових культур по попередниках. 

Для підвищення продуктивності виробництва важ-

ливим є додержання оптимальної науково обґрунтованої 

для кожної ґрунтово-кліматичної зони структури посівних 

площ, яка досягається максимальним насиченням  сівозмін 

окремими культурами згідно спеціалізації господарства, 

але не веде до порушення екологічного балансу у агроце-

нозі і забезпечує відтворення родючості ґрунтів за умови 

застосування відповідних систем удобрення, обробітку 

ґрунту  та захисту рослин. 

Більшість господарств області багатогалузеві – зер-

но-олiйно-скотарського напрямку. У зв'язку з недостат-

ньою забезпеченістю регіону природними кормовими 

угіддями i невеликою їхньою продуктивністю, у господар-

ствах з розвиненим тваринництвом необхідним є польове 

кормове виробництво, насамперед, посіви багаторічних 

трав, кукурудзи на силос i зелений корм. 

Під сільськогосподарськими угіддями в області за-

йнято близько 2079,8 тис. га, під посівну площу відведено 
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1859,8 тис. га. Для подальшого успішного розвитку аграр-

ного виробництва в області необхідне своєчасне впрова-

дження екологічно зрівноважених систем землеробства, які 

забезпечать одержання високоякісної продукції та охорону 

навколишнього середовища, зокрема, відновлення родю-

чості ґрунту.  

Виходячи з необхідності підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських угідь, забезпечення 

оптимальних умов для реалізації генетичних ресурсів рос-

лин, дотримання екологічних норм в експлуатації ґрунтів 

та задоволення потреб споживчого ринку і розвитку експо-

ртного сектору потрібно дотримуватись параметрів опти-

мізованої структури посівних площ, які для Дніпропетров-

ської області наступні: для забезпечення необхідних обся-

гів виробництва продовольчого і фуражного зерна під зер-

нові культури необхідно відвести 55-57% від площі земель, 

що знаходяться в обробітку. В тому числі, під озиму пше-

ницю 28%, під ярий ячмінь і овес 12%, під кукурудзу на 

зерно 14%, зернобобові 2%, круп’яні культури близько 1%. 

Технічними культурами слід засівати близько 20% 

площі. Згідно наукових рекомендацій  посіви соняшнику 

не повинні перевищувати 8-10%, але, враховуючи той 

факт, що соняшник сьогодні є найбільш рентабельною ку-

льтурою, яка дає можливість аграрним господарствам ус-

пішно функціонувати в умовах економічної кризи, дово-

диться тимчасово допускати відхилення від рекомендова-

ної норми. Тому під соняшник відводиться 20% площі. Але 

при цьому слід враховувати, що зростання посівних площ 

під соняшником обумовлює зниження показників урожай-

ності (до 30%), викликає значне ускладнення фітосанітар-

ної ситуації, погіршення водного та поживного балансу 

ґрунту. Враховуючи це, основним напрямком підвищення 

ефективності використання ґрунтів при вирощуванні со-

няшнику повинно стати підвищення урожайності, а не ро-
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зширення площі посівів. Недопустимим є вирощування 

цієї важливої олійної культури з порушенням строків по-

вернення на попереднє місце вирощування (через 2-4 роки 

замість рекомендованих 6 і більше років) або вирощування 

соняшнику в повторних посівах. 

Близько 2% площі відведено під посіви ріпаку, при-

близно стільки ж займають посіви сої. 

Важливе місце відведено картоплі та овоче-

баштанним культурам, тому під ці культури слід відводити 

приблизно 4% площі. 

Необхідність забезпечити стабільну кормову базу 

для тваринництва обумовлює відведення 7-8% площі під 

кормові культури, перш за все, під кукурудзу на силос і 

зелений корм, багаторічні та однорічні трави. 

В посушливих умовах степової зони не зменшуєть-

ся важливість чистих парів, особливо з у рахуванням того, 

що саме пари є кращим попередником під озиму пшеницю, 

який тут забезпечує стабільне одержання високого урожаю 

якісної продукції, тому під чисті пари слід відводити бли-

зько 10% площі.  

Структура посівних площ у спеціалізованих госпо-

дарствах повинна відповідати їх виробничому напрямку.  

Слід враховувати, що сівозміни є базовою, визнача-

льною ланкою сучасної системи землеробства, при їх 

впровадженні – без будь-яких додаткових витрат матеріа-

льно-технічних та трудових ресурсів – ефективність вико-

ристання орних земель підвищується на 15-20%. Всі інші 

складові: обробіток ґрунту, удобрення, захист посівів від 

шкідників та хвороб можуть бути максимально ефектив-

ними лише при науково обґрунтованому системному за-

стосуванні протягом всієї ротації сівозміни. Сівозмінний 

фактор є одним з найважливіших резервів як збільшення 

продуктивності всіх культур сівозміни за рахунок поліп-

шення перш за все водного, поживного та фітосанітарного 
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режимів ґрунту, так і збереження ґрунтового потенціалу і 

тому впровадження раціональних сівозмін сприятиме під-

вищенню ефективності сільського господарства.  

В  господарствах по виробництву свинини i продук-

ції птахівництва доцільно вводити сівозміни з 65-70% зер-

нових, 10% – технічних, 15-20% – кормових; відгодівлі 

нетелей, виробництву молока i яловичини – зернових 45-

55%, технічних – 5-10, кормових – 30-40% ; вирощуванню 

зерна, олійних культур i виробництву тваринницької про-

дукції зернових – 55-60%, технічних – 10-20, кормових –

20-25%; вирощуванню олійних культур (соняшник, ріпак, 

соя, рицина, сафлор) зернових – 50%, олійних – 20-30, кор-

мових – 10-20%. 

В фермерських і реформованих господарствах з не-

великою кількістю орної землі у спеціалізованих сівозмі-

нах короткої ротації доцільно частка зернових може збіль-

шуватись до 75-80 і навіть до 100%.  

Можливості подальшого розширення площ орних 

ґрунтів на Україні  фактично вичерпані – вже розорано 

більш як 81%. Кількість ріллі у розрахунку на 1 людину 

зменшується: у 1955 році цей показник складав 0,91 га, у 

1975 – 0,70 га, а у 1988 році лише 0,64 га. Тому головним 

напрямком збільшення об'ємів виробництва продукції рос-

линництва є підвищення урожайності сільськогосподарсь-

ких культур, що вирощуються на ґрунтах, які вже викорис-

товуються у аграрному виробництві, за умови збереження, 

відтворення рівня та розширення їх ефективної родючості. 

Правильне чергування культур в сівозмінах є необ-

хідною умовою раціонального використання землі. При 

цьому спостерігається сумісна дія всіх факторів, які спри-

яють одержанню високих врожаїв. В результаті отримують 

максимальний вихід рослинницької продукції з одиниці 

площі при найменших витратах праці та матеріальних ре-

сурсів. Тому вирощувані сільськогосподарські  культури 
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обов'язково слід розміщувати після найбільш сприятливих 

попередників. 

Провідною зерновою культурою в Україні і в Дніп-

ропетровській області є озима пшениця, яка особливо 

чутлива до впливу попередників. Вирощування озимої 

пшениці після сприятливих попередників дозволяє  отри-

мати урожай зерна на 25-50%  вищий (залежно від внесе-

них добрив та погодних умов року), ніж після несприятли-

вих. У зоні недостатнього та нестійкого зволоження, до 

якої відноситься  і наша область, кращими попередниками 

є чисті та зайняті пари, а також зернобобові культури, од-

норічні та багаторічні трави. Озима пшениця погано пере-

носить беззмінні та повторні посіви, несприятливими по-

передниками для неї є стерньові. Загалом використання 

непарових та стерньових попередників доцільне тільки за 

умови внесення підвищених доз добрив, рівень урожаїв 

озимої пшениці після таких попередників значною мірою 

залежить від умов зволоження восени. 

Згідно наукових рекомендацій, у степовій зоні 65-

70% посівів озимої пшениці повинно розміщатися після 

кращих попередників. Але у зв'язку з кризою у розвитку 

тваринництва структура попередників під озиму пшеницю 

порушена: значно зменшені площі під зайнятими парами 

та зернобобовими, часто пшениця висівається по пшениці 

без проведення відповідних заходів по захисту посівів, що 

обумовлює зниження рівня урожайності та рентабельності 

виробництва і сприяє прискоренню процесів деградації 

ґрунтів. Такі факти є недопустимим порушенням науково 

обґрунтованих норм. 

При дотриманні правильної структури попередни-

ків, застосуванні відповідної системи удобрення ґрунту та 

доборі перспективних сортів урожайність озимої пшениці 

у 2020 році збільшиться до 43,4-48,4 ц/га, а валові збори 

зерна до 2515,6-2805,4 тис. т. 
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Кращими попередниками озимого ячменю є зерно-

бобові, баштанні культури, картопля та озима пшениця по 

пару. Озимий ріпак краще всього сіяти після зернобобо-

вих, зернових колосових та багаторічних трав. Не можна 

його сіяти після соняшнику, буряків, проса. 

Яру пшеницю в першу чергу слід розміщувати піс-

ля кукурудзи, озимої пшениці, зерно-сумішок, озимого та 

ярого ячменю. 

Для ячменю кращими попередниками є озима пше-

ниця та кукурудза, зернобобові та баштанні культури, про-

со і сорго. Ячмінь дуже добре відзивається на післядію 

добрив, внесених під попередник. При дотриманні вимог 

сучасної технології вирощування та оптимізації режиму 

живлення урожайність цієї культури у 2020 році зросте до 

32,0-35,0 ц/га з відповідним збільшенням валових зборів 

зерна до 811,2-887,2 тис. т.  

Для кукурудзи попередники мають значно менше 

значення,  вона добре переносить і повторні посіви. Але 

найбільш високі урожаї зерна отримують при розміщенні 

кукурудзи після парової озимої пшениці, зернобобових, 

картоплі та баштанних культур, а також після кукурудзи на 

силос. Для цієї культури основним резервом підвищення 

урожайності є раціональне використання мінеральних та 

органічних добрив. Урожайність кукурудзи за цих умов 

повинна зрости до 48,0-50,0 ц/га з відповідним збільшен-

ням валових зборів  до 1407,8-1466,4 тис. т зерна. 

Зернобобові культури забезпечують найвищу вро-

жайність при розміщенні після озимих зернових, кукуру-

дзи, ярих зернових по озимині та цукрових буряків. 

Кращі попередники для проса – зернові, кукурудза, 

цукрові буряки, зернобобові культури і багаторічні трави. 

Найбільш урожайні посіви гречки після озимої пшениці, 

кукурудзи, зернобобових і баштанних культур. Найбільш 
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доцільними попередниками вівса є кукурудза на зерно і 

силос, зернобобові та озимі культури. 

Соняшник краще висівати після озимих зернових, 

зокрема, озимої пшениці та кукурудзи, і зернобобових. 

Повернення посівів соняшника на те ж місце можливе не 

раніше як через 6 років. Дотримання відповідної технології 

вирощування дозволить підвищити урожайність соняшни-

ка з 17,2 до 22,9 ц/га, при цьому валові збори насіння зрос-

туть з 550,4 до 732,8 тис. т. 

Соя більш високі врожаї забезпечує після кукуру-

дзи, озимих та ярих зернових культур, овочевих, картоплі 

на полях відносно чистих від бур'янів, особливо багаторіч-

них. 

Аналіз науково-обґрунтованої структури посівних 

площ сільськогосподарських культур Дніпропетровської 

області свідчить про те, що зернові, олійні, овочеві, кормо-

ві культури можна розмістити після кращих та задовільних 

попередників і за умови внесення відповідної кількості 

добрив та дотримання інших складових сучасних техноло-

гій це дозволить підвищити урожайність і отримати значне 

збільшення валових зборів продукції. Таким чином, до-

тримання рекомендованої структури посівних площ дозво-

лить підвищити рентабельність і прибутковість сільського-

сподарського виробництва.  

Зростання валових зборів зерна планується досягти 

за рахунок збільшення врожайності на основі інтенсифіка-

ції технологій вирощування зернових культур, застосуван-

ня науково-обґрунтованих норм використання добрив і 

засобів захисту рослин, впровадження у виробництво но-

вих сортів та гібридів. Для реалізації потенціалу нових 

сортів та гібридів необхідно перш за все їх високоякісне 

насіння, вироблене доскональною системою насінництва. 
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Забезпечення добазовим та базовим  
насінням 

Насінництво, як галузь сільськогосподарського ви-

робництва, вирішує такі питання: розмноження; збережен-

ня сортових ознак і біологічної чистоти насіння; форму-

вання його високих урожайних якостей та виробництво 

необхідної кількості для забезпечення потреби товарови-

робників і створення страхових фондів.  

Насінництво в Україні регламентоване законами 

“Про насіння і садивний матеріал”, “Про охорону прав на 

сорти рослин”, “Про карантин рослин” і нормативно-

правовими актами: Державним реєстром виробників на-

сіннєвого і садивного матеріалу (далі – Реєстр виробників); 

Державним реєстром сортів рослин придатних для поши-

рення в Україні (далі – Реєстр сортів); національними на-

сіннєвими стандартами та Інструкцією з апробації сорто-

вих посівів відповідних культур. 

Згідно з Законом України “Про насіння і садивний 

матеріал” система насінництва в Україні складається з ла-

нок добазового, базового й сертифікованого, а також 

страхових фондів та державного резервного насіннєвого 

фонду. 

Відповідно до цього, насіння сільськогосподарських 

культур поділяється на такі категорії: добазове, базове, 

сертифіковане. 

До добазового (ДБН) належить насіння первинних 

ланок насінництва. Зазвичай сюди входять: розсадники 

розмноження сортів та самозапилених ліній першого та 

другого року (РР-1, РР-2). 

Базове насіння (БН) отримують шляхом послідов-

ного розмноження розсадників ДБН в елітно-насінницьких 

та інших господарствах, занесених до Реєстру виробників. 

Ця категорія включає супереліту, еліту сортів (супереліту, 
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еліту,  першу і другу генерацію самозапилених ліній та 

гібриди (F1) – батьківські компоненти). 

Сертифіковане – насіння першої, другої та наступ-

них генерацій, отримане з посівів, засіяних вихідною гене-

рацією базового насіння (БН), яке після репродукування 

призначене для отримання посівів товарного чи іншого 

призначення (гібридне насіння F1 отримане від схрещу-

вання батьківських компонентів гібридів на ділянках гіб-

ридизації). 

Насіння офіційно невизнаних сортів, самозапилених 

ліній та гібридів, що розмножується для використання піс-

ля реєстрації в насінницькій документації визначається як 

“розмноження нового незареєстрованного сорту (гібрида, 

лінії)” – (РНС). 

Відповідно до вищезазначених категорій держав-

ними стандартами встановлено диференційовані вимоги до 

сортових та посівних якостей насіння. 

Право на виробництво та реалізацію насіння мають 

суб’єкти насінництва, яким надано право на використання 

майнових прав щодо об’єкту інтелектуальної власності 

(сорту рослин) відповідно до Закону України «Про насіння 

і садивний матеріал». Такими суб’єктами можуть бути вла-

сник сорту, лінії, гібриду або учасник ліцензійного догово-

ру (ліцензіат), які пройшли атестацію, отримали паспорт 

на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріа-

лу відповідних категорій (далі – паспорт) та внесені до Ре-

єстру виробників. 

Виробники добазового, базового та сертифіковано-

го насіння в своїй роботі повинні керуватися чинним зако-

нодавством. 

Законом України “Про охорону прав на сорти рос-

лин”, крім питань охорони інтелектуальної власності щодо 

сортів рослин, передбачено процедуру передачі власником 

сорту майнового права на сорт та передачу права на вико-
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ристання сорту товаровиробником з виплатою ним відпо-

відної компенсації (роялті) власнику сорту.  

За договором про виключну ліцензію, ліцензіар пе-

редає право на використання сорту ліцензіату в певному 

обсязі, на визначеній території і в обумовлений строк, за-

лишаючи за собою право використовувати сорт в частині, 

що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має 

права надавати ліцензії на використання сорту іншій особі 

на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. 

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар 

передає право на використання сорту ліцензіату, залишаю-

чи за собою право на використання сорту і надання ліцен-

зій іншим особам.  

Наявність ліцензійного договору є обов’язковою 

умовою для одержання у встановленому порядку сертифі-

кату на вироблене для продажу насіння. 

Ліцензійний договір втрачає силу, якщо стануть ві-

домі факти порушення будь-яких авторських прав та прав 

власності щодо запатентованого чи зареєстрованого сорту, 

визначених чинним законодавством. 

Для стабільної роботи на ринку та на випадок подо-

лання непередбачуваних обставин (стихійні лиха) насіннє-

ві господарства за підтримки спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з питань аграрної політики зо-

бов’язані створювати страхові насіннєві фонди. 

Багаторічний досвід з насінництва свідчить про те, 

що оптимальний розмір страхових фондів повинен стано-

вити: для добазового насіння (РР-1, РР-2) – 100%; базового 

насіння (супереліта – 50%; еліта, генерації ліній 1 і 2, та 

гібриди батьківські форми – 25%), сертифікованого насін-

ня – 15% від запланованої потреби на наступний рік. 

Сортооновлення або оновлення насіння – це періоди-

чна заміна сортового насіння на насіння вищої категорії 

або генерації того самого сорту.  
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Сортозміна – це заміна одного сорту, гібриду ін-

шим визнаним. Її здійснюють по мірі занесення нових сор-

тів і гібридів до реєстру сортів з метою заміни у виробниц-

тві старих новими, більш урожайними, з кращою якістю 

продукції та іншими господарсько-цінними ознаками й 

властивостями. 

Насінництво в первинних ланках повинно здійсню-

ватися з найбільш ретельним дотриманням усіх вимог ме-

тодики та технології. Усякі порушення, що можуть призве-

сти до змін генетичних параметрів, обов’язково вплинуть 

на сортові якості насіння у всіх наступних ланках базового 

та сертифікованого насінництва. 

Добазове та базове насіння повинно бути вирощене 

з використанням рекомендованих селекційно-

насінницьких методів та заходів, з тим, аби відповідати 

сортовим та посівним вимогам державних стандартів, мати 

типові для сорту ознаки та властивості.  

При цьому повинно бути забезпечено: 

- підтримання всіх цінних господарсько-біологічних власти-

востей та ознак сортів, ліній та гібридів батьківських ком-

понентів, які відповідають офіційному опису; 

- збереження високої чистоти та типовості; 

- одержання фізіологічно повноцінного насіння з високими 

посівними якостями та врожайними властивостями; 

- оздоровлення насіння від хвороб; 

- дотримання обсягів виробництва згідно маркетингових 

досліджень щодо потреб ринку; 

- створення в необхідних обсягах страхових і насіннєвих 

фондів; 

- якнайшвидше розмноження насіння сортів і батьківських 

компонентів нових гібридів для прискорення сортозміни. 

Суб’єкти насінництва, які пройшли атестацію та 

одержали паспорт на право виробництва й реалізації на-

сіння, повинні суворо дотримуватись вимог прийнятого 
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порядку ведення насінництва, а саме: застосування техно-

логій вирощування, переробки, зберігання та підготовки 

насіння до реалізації і сівби, ведення насінницької докуме-

нтації за встановленими формами. 

Потреба у базовому насінні для виробництва серти-

фікованого насіння зернових та олійних культур у 2013 р. 

для  Дніпропетровської області представлена у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Потреба у базовому насінні для виробництва сертифікованого 

насіння зернових та олійних культур у 2013 р. для  

Дніпропетровської області 

Культура 

2013 р. 2014 р. 

Базове насіння Сертифіковане 

насіння, т вага, т площа, га 

1 2 3 4 

Всього 
41518,44 181438,2 265228,9 

Зернові та  

зернобобові – всього 39641,97 169039,0 253103,4 

озимі зернові 21129,27 87046,6 167959,9 
з них: озима  

пшениця і тритікале 18615,60 74462,4 148924,8 

озиме жито 60,33 317,6 635,1 

озимий ячмінь 2453,33 12266,7 18400,0 

ярі зернові та  

зернобобові 18512,70 81992,4 85143,5 

з них: ярий ячмінь 10431,63 54903,3 54903,3 

яра пшениця 303,60 1518,0 1518,0 

овес 249,66 1314,0 1314,0 

зернобобові 7360,00 18400,0 18400,0 

гречка 66,24 1104,0 552,0 
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1 2 3 4 

просо 21,00 700,0 350,0 

кукурудза 80,36 4018,1 8036,2 

сорго 0,21 35,0 70,0 

Олійні – всього 1876,47 12399,2 12125,5 

з них: соняшник 13,44 2240,0 2240,0 

ріпак озимий 1,11 185,5 371,0 

ріпак ярий 0,03 4,7 7,0 

соя 1840,00 9200,0 9200,0 

льон олійний 21,30 710,0 248,5 

інші технічні 0,59 59,0 59,0 

 

Інститут сільського господарства НААН України з 

мережею своїх дослідних станцій щорічно виробляє насін-

ня: 

 - озимих культур: добазового – 10 т, базового – 3-

3,5 тис. т, сертифікованого – 1-1,5 тис. тон;  

- ярих культур (без кукурудзи): добазового – 10 т, 

базового – 2 тис. т, сертифікованого – 1 тис. тон;  

- кукурудзи: добазового – 10 т, базового – 100 т, 

сертифікованого – 500 т. 

Основний об’єм виробництва і обробки насіння ба-

тьківських форм гібридів доцільно зосередити у мережі 

дослідних станцій Інституту сільського господарства сте-

пової зони НААН, яка включає 3 заводи проектною поту-

жністю 2000 т (табл. 2).  

У разі необхідності потужність заводів може бути 

збільшена на 30% за рахунок подовження періоду обробки 

до 45 днів. Окрім заводів у мережі Інституту в області є 3 
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лінії з сушарками, на яких можна обробляти невеликі пар-

тії базового насіння високої якості. В цілому вони знахо-

дяться в задовільному стані, лише потребують ремонту та 

модернізації відповідно сучасному технічному рівню.  
Таблиця 2 

Потужність матеріально-технічної бази для доробки насіння 

батьківських форм гібридів кукурудзи у мережі дослідних  

станцій Інституту с.-г. степової зони в Дніпропетровській обл. 

№  

п/п 

Станція,  

господарство 
База 

Потужність, тонн насіння 

проектна 
максимальне 

навантаження 

1 
Дослідне г-во  

ДП «ДГ «Дніпро» 

Завод 

Лінія  

з сушаркою 

500 

 

200 

750 

 

200 

2 
Ерастівська  

дослідна станція 

Завод 

Лінія  

з сушаркою 

1000 

 

150 

1500 

 

150 

3 

Синельниківська 

селекційно-

дослідна станція 

Завод 

Лінія  

з сушаркою 

500 

 

100 

750 

 

100 

Всього: 2000 3000 

 

Сортова політика  

та потреби у сертифікованому насінні 

Значне збільшення обсягів виробництва зерна без-

посередньо пов’язане з насиченням ринку високоякісним 

насінням. Зростання врожайності сільськогосподарських 

культур забезпечується однаковою мірою як за рахунок 

агротехніки, так і шляхом впровадження сучасних сортів і 

гібридів. Доведено, що застосування нових сортів дозволяє 

підвищити урожайність до 10-20 %. Такий шлях інтенси-

фікації виробництва значно дешевше від інших методів.  

Важливими елементами сортової політики є вико-

ристання сортів та гібридів найбільш адаптованих до умов 

вирощування, здатних витримувати екстремальні погодні 

умови які, час від часу, складаються в Дніпропетровській 
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області. Необхідно проводити своєчасну сортозміну – за-

міну застарілих сортів та гібридів на нові більш продукти-

вні та адаптовані до умов регіону, при цьому зменшивши 

кількість сортів, які використовуються у виробництві для 

уніфікації насінництва. (На сьогодні в області висівається 

близько 130 сортів озимої пшениці з 235 занесених в Ре-

єстр) 

Для сортів, що тривалий час вирощуються, необ-

хідне своєчасне сортооновлення. Потрібно виключити 

використання для товарних  посівів озимих культур насін-

ня нижче третьої репродукції, ярих зернових – нижче чет-

вертої, кукурудзи та соняшнику використання другого по-

коління.  

При розрахунку кількості необхідного сертифікова-

ного насіння враховують розмір страхових фондів у 15 %. 

Озимі зернові культури. До Державного реєстру со-

ртів рослин придатних для поширення в Україні на 2013 

рік внесено  412 сортів озимих культур, в тому числі 296 

сортів озимої пшениці. Для збільшення продуктивності 

озимої пшениці в господарствах доцільно висівати 3-4 вза-

ємодоповнюючих сорти різної інтенсивності. Високо інте-

нсивні сорти в сприятливих умовах здатні сформувати 

найвищий рівень врожайності, використовуються по кра-

щим попередникам, насамперед чорному пару. В екстре-

мальних погодних умовах найбільші втрати урожаю мають 

високоінтенсивні сорти з високим потенційним рівнем 

урожайності, тому поряд з високоінтенсивними доцільне 

використання вітчизняних сортів інтенсивного та універ-

сального типу, що характеризуються високими адаптив-

ними характеристиками, добре пристосовані до вирощу-

вання по гірших попередниках і краще витримують екст-

ремальні несприятливі умови, існуючі в нашому регіоні. 

До високо інтенсивних сортів, адаптованих до вирощуван-

ня в нашому регіоні, слід віднести наступні сорти: Благо-
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дарка одеська, Годувальниця одеська, Литанівка, Служни-

ця одеська, Краснодарська 99, Золотоколоса, Подолянка, 

Смуглянка, Солоха, Сонечко, Єрмак та ін. Для посіву в 

Дніпропетровській області рекомендуються також, сорти 

інтенсивного типу універсального використання: Антонів-

ка, Землячка, Селянка, Зіра, Фаворитка, Скарбниця, Шес-

топалівка, Сагайдак та ін. Для посіву запланованих 480-

500 тис. га необхідно щорічно отримувати близько 120-140 

тис. тонн насіння. Насінництво озимої пшениці в області  

ведуть більше 50 господарств, які в повному обсязі забез-

печують потреби регіону. 

Для посіву 80 тис. гектарів озимого ячменю потріб-

но 18-20 тис. тонн насіння, виробництво якого в повній 

мірі забезпечують 35 насіннєвих господарств, що ведуть 

насінництво озимого ячменю. Найбільш адаптовані для 

умов області наступні сорти: Достойний, Ковчег, Борис-

фен, Сейм, Селена стар, Трудівник, Тутанхамон. 

Ярий ячмінь. В Реєстр сортів України занесені 112 

сортів з них 77 української селекції. Найбільш пристосова-

ними до умов вирощування в Дніпропетровській області є 

наступні сорти ярого ячменю: Ілот, Совіра, Адапт, Еней, 

Командор, Водограй, Галактик, Сталкер, Статок, Вакула, 

Созонівський, Етикет та ін. Посівна площа ярого ячменю 

по регіону запланована в обсязі 250 тис. га, для забезпе-

чення яких потрібно близько 55 тис. тонн насіння. Насін-

ництво ярого ячменю веде біля 40 господарств які спро-

можні забезпечити регіон як базовим, так сертифікованим 

насінням. 

Кукурудза. До реєстру сортів України на 2013 р. 

внесено 684 гібриди кукурудзи, з яких 37% вітчизняних. 

Оптимальним співвідношенням гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості для регіону є: ранньостиглих - 25-30 %, се-

редньоранніх - 30-25 % середньостиглих - 30-25 % серед-

ньопізніх – 15-20 %. Найбільш адаптованими до умов регі-
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ону є гібриди: Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 В, 

Кіцманський 215 СВ, Яровець 243 МВ, Оржиця 237 МВ, 

Хмельницький, Подільський 274 СВ,  Збруч, Солонянсь-

кий 298 СВ, Сов 329 СВ, Розівський 311 СВ, Моніка 350 

МВ, Кодацький 442 СВ, Бистриця 400 МВ. Для забезпе-

чення запланованих площ посіву 350-400 тис. га посіву 

необхідно близько 7-8 тис. тонн сертифікованого насіння 

кукурудзи. Насінництво гібридів кукурудзи веде близько 

30 господарств, які в повній мірі забезпечують потреби 

регіону у високоякісному насінні. 

Соняшник. До Реєстру сортів України внесено 358 

сортів та гібридів з яких 112 вітчизняних. Широке викори-

стання мають високо адаптовані гібриди вітчизняної селе-

кції: Ясон, Дарій, Базальт, Рюрік, Зорепад, Еней, Квін, 

Зубр, Оскіл, Кий; та деякі зарубіжні: Тітанік, Імператор, 

Рімісол, НкБрю та ін. Для забезпечення потреб регіону при 

площі посіву 360-380 тис. га потрібно отримувати 2400-

2600 тонн насіння. Насінництво соняшника в області ве-

дуть біля 30 господарств в т.ч. декілька іноземних фірм, які 

в повному обсязі забезпечують потреби регіону в високоя-

кісному насінні. 

Соя. На 2013 р. в Україні зареєстровано 114 сортів 

сої, серед яких 87 вітчизняної селекції. Найбільш присто-

сованими до умов вирощування в Дніпропетровській обла-

сті є сорти Медея, Ювілейна, Ізумрудна, Валюта,  Аметист, 

Аполон, Деймос, Золотиста, та ін.. При запланованій площі 

посіву 40 тис. га для забезпечення потреб регіону потрібно 

отримувати 9200 тонн насіння. Насінництвом сої в регіоні 

займаються біля 10 господарств. Для забезпечення потреб 

регіону необхідно збільшити насінницькі посіви сої в регі-

оні. 

Озимий ріпак. На 2012 рік до Реєстру сортів Украї-

ни внесено 93 сорти та гібриди з яких лише 25 української 

селекції. Найбільш адаптованими є сорти Атлант, Чемпіон 
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України, Надія, Геліо, Синтетик та гібриди Артус, Кронос, 

НПЦ 9800, ЕС Астрід та ін. 

 Для забезпечення запланованої площі посіву озимо-

го ріпаку в 40 тис. га потрібно мати 300 тонн насіння. На-

сінництво озимого ріпаку в 2012 р. вели лише 3 господарс-

тва і виробленого ними насіння недостатньо для забезпе-

чення потреб області.  

Необхідність у сертифікованому насінні для потреб 

області у 2013-2020 рр. в розрізі культур представлені в 

таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Розрахункова площа посіву та потреба в сертифікованому насінні зернових і олійних культур  

в господарствах Дніпропетровської області на 2013-2020 рр. 

Культура 

Роки 

2013 2014 2015 2020 

тис. га тонн тис. га тонн тис. га тонн тис. га тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рілля в обробітку 2080,7 x 2080,7 x 2080,7 x 2080,7 x 

Посівна площа – 

всього 
1859,8 259289 1859,8 265229 1859,8 265229 1859,8 265229 

Зернові та  

зернобобові – всього 
1240,7 246883 1280,7 253103 1280,7 253103 1280,7 253103 

озимі зернові 580,0 162200 600,0 167960 600,0 167960 600,0 167960 

з них: озима пшениця 

і тритікале 
497,1 143165 517,1 148925 517,1 148925 517,1 148925 

озиме жито 2,9 635,1 2,9 635,1 2,9 635,1 2,9 635,1 

озимий ячмінь 80,0 18400 80,0 18400 80,0 18400 80,0 18400 

ярі зернові  та 

зернобобові 
660,7 84683,5 680,7 85143,5 680,7 85143,5 680,7 85143,5 

з них: ярий ячмінь 250,7 54903,3 250,7 54903,3 250,7 54903,3 250,7 54903,3 

яра пшениця 6,6 1518 6,6 1518 6,6 1518 6,6 1518 

овес 6,0 1314 6,0 1314 6,0 1314 6,0 1314 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зернобобові 40,0 18400 40,0 18400 40,0 18400 40,0 18400 

гречка 8,0 552 8,0 552 8,0 552 8,0 552 

просо 10,0 350 10,0 350 10,0 350 10,0 350 

кукурудза 329,4 7576,2 349,4 8036,2 349,4 8036,2 349,4 8036,2 

сорго 10,0 70 10,0 70 10,0 70 10,0 70 

Олійні – всього 467,0 12405,5 427,0 12125,5 427,0 12125,5 427,0 12125,5 

з них: соняшник 360,0 2520 320,0 2240 320,0 2240 320,0 2240 

ріпак озимий 53,0 371 53,0 371 53,0 371 53,0 371 

ріпак ярий 1,0 7 1,0 7 1,0 7 1,0 7 

соя 40,0 9200 40,0 9200 40,0 9200 40,0 9200 

льон олійний 7,1 248,5 7,1 248,5 7,1 248,5 7,1 248,5 

інші технічні 5,9 59 5,9 59 5,9 59 5,9 59 

Картопля, овочі, 

баштанні - всього 
89,9 x 89,9 x 89,9 x 89,9 x 

Кормові - всього 62,2 x 62,2 x 62,2 x 62,2 x 

Чисті та сидеральні 

пари  
220,9 x 220,9 x 220,9 x 220,9 x 

 


