
 Підготовки насіння до сівби та сівба під урожай 2021 року 
сільгоспвиробниками Донецької області 

 

 Важливим фактором сучасної інтенсивної технології є високоякісне насіння 
сільськогосподарських культур, що забезпечує високий потенціал врожайності, має 
хороші посівні якості, оброблене захисностимулюючими речовинами, внаслідок чого 
придатне для посіву на кінцеву (без додаткового формування) густоту стояння. Якісний 
насіннєвий матеріал дає змогу без додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) 
забезпечити належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур'янів, хвороб, шкідників 
і на цій основі підвищити врожайність культури і якість одержуваної продукції, 
поліпшити екологічний стан поля. 

 Для посіву за інтенсивними технологіями допускається кондиційне насіння 
високих репродукцій. Насіння якісно підготовлене, відкаліброване, для більшості культур 
оброблене інсектицидними та фунгіцидними протруйниками, надзвичайно високої якості. 
Внаслідок цього стало можливим різко зменшити норми висіву 

 Посівні та врожайні якості насіння залежать від умов вирощування. Формувати 
якість насіння потрібно починати з вирощування на насіннєвих ділянках, у насінницьких 
сівозмінах. 

 Щоб одержати насіння з високими посівними якостями зібране зерно 
доробляють, тобто очищують від рослинних решток, незрілого насіння, насіння інших 
культур, бур'янів, комах. Післязбиральну доробку зерна доцільніше здійснювати на 
потокових лініях типу "Петкус" або механізованих токах, де окремі машини для 
первинного очищення, сортування, просушування і затарювання об'єднані в одну 
потокову лінію. Для очищення, просушування, сортування насіння використовують 
машини ОВП-20А, ЗАВ-20, ЗАВ-40, ОС-4,5А, КЗС-40 та ін. Його очищують від домішок 
насіння бур'янів, щуплого і битого насіння культури, підбираючи відповідні решета і 
трієри. 



 Важковідокремлювані домішки, близькі за розмірами до насіння основної 
культури, відокремлюють на очисних машинах, використовуючи аеродинамічні 
властивості, щільність і особливості поверхні насіння та домішок. При цьому легко 
відокремлюється насіння бур'янів із великою парусністю і невеликою масою, наприклад, 
насіння редьки дикої від насіння ячменю, пшениці, люпину на пневматичних 
сортувальних столах ПСС-2,5. Ріжки з насіння жита можна відокремити за допомогою 
розчинів відповідної щільності. На гірках, у циліндрах із повстяною поверхнею 
відокремлюють вівсюг від насіння вівса. На гірках з гвинтоподібною поверхнею (змійках) 
очищують насіння гороху, вики від битого насіння цих культур та насіння інших культур і 
бур'янів. Для очищування насіння дрібнонасінних бобових трав, льону від насіння 
бур'янів із шорсткою поверхнею (кускути, пажитниці п'янкої та ін.), його обробляють 
залізними ошурками і пропускають на електромагнітних машинах.   

 

 Насіння кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків, рицини та інших 
культур калібрують, тобто розділяють на окремі фракції за розмірами (довжиною, 
товщиною, шириною). Каліброване насіння висівають сівалками точного висіву, що 
забезпечує рівномірний розподіл насіння на площі. 

 Обов'язковим агротехнічним прийомом передпосівної підготовки 
насіння є протруювання (знезаражування) від грибних і бактеріальних захворювань 
рослин, які знаходяться на поверхні або усередині насінин, бульб тощо, а також 
підгризаючих грунтових шкідників. Протруювання, проведене завчасно, підвищує 
схожість на 20-24%. Найбільш поширеним і високоефективним є знезараження насіння за 
типом інкрустування, тобто протруювання з фіксуванням захисних сполук на насінні 
вільними речовинами. Інкрустація насіння підвищує врожай озимої пшениці, ячменю, 
кукурудзи на 0,3-0,6 т/га. Закріплені у плівці на насінні пестициди не розпилюються і не 
змиваються з нього, перешкоджають проникненню шкідливої мікрофлори в насіння навіть 
у грунті. Плівкоутворювачі закріплюють пестициди на насінні, не змінюють його форми. 
При цьому закриваються тріщини та інші пошкодження на насінні, що запобігає 
зараженню його в грунті. Частіше для інкрустування використовують полівініловий спирт 



(ПВС), який застосовують у вигляді 5% водного розчину, натрієву сіль 
карбоксиметилцелюлози (КаКМЦ) – у вигляді 2% водного розчину, з розрахунку 10 л 
робочого розчину на 1 т насіння. Як плівко-утворювач можна використовувати РКД (4 л 
РКД, розчинених у 7 л води на 1 т насіння), крохмальний клейстер.  

 У практиці вирощування багатьох культур широко застосовують дражування 
насіння – нашаровування на насінні захисних поживних органічних і мінеральних речовин 
із метою надання йому зручної для висівання кулястої форми. До дражуючих сумішей 
додають органо- мінеральні поживні суміші, мікродобрива, бактеріальні препарати, 
протруювачі й активізуючі ріст речовини. При використанні дражованого насіння 
необхідно враховувати, що при проростанні воно вимагає більшої кількості вологи для 
отримання сходів. 

 Щоб забезпечити більш ранню сівбу пізніх ярих культур (кукурудзи), 
використовують гідрофобаацію насіння – покриття насіння плівками з речовин, які 
розчиняються в грунті за умови достатнього зволоження і лише за температури, 
сприятливій для проростання насіння даної культури. 

 Для знезаражування доцільніше використовувати комплексні препарати, що діють 
не тільки на хвороби, а й на грунтових шкідників. Найбільш поширені байлетон, 
фентіурам, панорам, вітавакс, байтан, фундазол та ін. Витрата препаратів -150-300 г на 0,1 
т насіння. 

 Протруювання проводять за 2-3 тижні до сівби на машинах ПС- 10А, ПС-30, АПК-
20 “Супер”, ПНШ-3 “Фермер”, ПШ-5, “Мобітокс- Супер”, КПС-10, КПС-40, АПС-4А та 
ін. Кожний з препаратів має певний спектр дії, тому їх використовують з урахуванням 
найбільш поширених у даних умовах хвороб і шкідників. 

 Якщо немає можливості зробити інкрустування насіння, у такому випадку 
знезаражування проводять іншими способами, наприклад, напівсухим або зі зволоженням 
(5-10 л. робочої водної суспензії на 1 т. насіння) з обов'язковим додаванням клейких 
речовин (спиртової барди, ОП-07, патоки та ін.) для утримування протруювачів на насінні. 

 Напівсухе протруювання плівчастих хлібів (ячмінь, овес, просо) можна проводити 
розчином формаліну. На 1 т насіння беруть 30 л розчину, який складається з 1 частини 
40%-го формаліну і 85 частин води. Обприскане і ретельно перемішане насіння 
витримують під брезентом упродовж 4 годин, а потім просушують. При мокрому 
протруюванні на 1 т насіння беруть 100 л розчину (1 частина 40%-го формаліну і 300 
частин води). 

 Проти летючої сажки пшениці та ячменю застосовують термічне знезараження 
насіння. Насіння замочують у воді при температурі +28...+32°С протягом 4 годин (за цей 
період спори проростають), а потім витримують при температурі +52...+53°С протягом 7-8 
хв. (спори гинуть). Після цього насіння охолоджують у холодній воді й підсушують. 
Застосовують також однофазне прогрівання насіння протягом 4-4,5год. при температурі 
+45...+46°С за допомогою машини КТС-0,5. 



 Одним із прийомів підготовки насіння до сівби є повітряно- теплове 
обігрівання. Насіння витримують під сонячним випромінюванням протягом 3-5 днів або 
проводять активне вентилювання підігрітим до +30.. .+35°С повітрям. 

 Насіння зернобобових культур перед сівбою інокулюють, тобто обробляють 
нітрагіном, ризоторфіном, азотобактерином препаратами, які містять бульбочкові бактерії 
або вільноживучі в грунті азотфіксуючі бактерії. Обробку проводять під навісами 
безпосередньо перед сівбою. Інокуляція насіння фосфоробактерином поліпшує фосфорне 
живлення рослин. Для боротьби з виляганням посівів насіння обробляють ретардантами. 
При цьому глибше формується вузол кущіння і підвищується зимостійкість рослин, але 
знижується польова схожість насіння. 

 У бобових трав багаторічного люпину насіння, як правило, є непроникна для води і 
повітря оболонка (твердокам'яне насіння). Для підвищення схожості таке 
насіння скарифікують – пошкоджують механічним або хімічним способом насінну 
оболонку, роблять її проникною для води і повітря. 

 В овочівництві, картоплярстві застосовують прийоми попереднього пророщування 
насіння, обробку стимулюючими речовинами. 

 Досліджуються і розробляються ефективні прийоми обробки насіння струмом 
великої напруги, ультразвуком, рентгенівським і лазерним випромінюванням тощо. 

 Сівба за інтенсивної технології повинна виконуватися в оптимальні строки.  

 Строки сівби мають значний вплив на формування продуктивної конструкції 
посіву, перезимівлю озимих культур, фітосанітарний стан та продуктивність культури. 

 При виконанні сівби необхідно рівномірно за глибиною та довжиною рядка 
розмістити насіння в добре розпушений і зволожений дрібно-грудкуватий посівний шар 
грунту. Оптимальна глибина загортання насіння більшості культур 2-5 см. Її збільшують 
на 1-2 см за умов дефіциту вологи в посівному шарі ірунту і зменшують у випадках висіву 
напівкарликових сортів. Після сівби, в умовах дефіциту вологи, за необхідності поле 
прикочують котками. 

 Посівну сільськогосподарську техніку удосконалюють у напрямках модульної 
побудови сівалок, збільшення ширини захвату, покращення якості висіву, застосування 
центрального дозування, підвищення універсальності, надійності та продуктивності 
роботи. 

 Основні вимоги до виконання сівби: 1) прямолінійність рядків; 

2) однакова ширина міжрядь; 3) рівномірне розміщення насіння на задану глибину і 
довжину рядка; 4) відсутність просівів і надмірного перекриття на стиках суміжних 
проходів сівалки; 5) додержання заданої норми висіву. 

 Найближчим часом сільгоспвиробника нашої області чекає посів озимих 
культур.  Підготовка та проведення сівби озимих культур під врожай 2021 р. вимагає 
вирішення наступних питань: стан підготовки ґрунту перед сівбою озимих культур у 
поточному році; реалізація науково-обґрунтованих заходів та особливості вирощування 



озимої пшениці в екстремальних умовах степової зони; дотримання вимог до якості 
насіння; підбір рекомендованих сортів озимих культур для регіону. 

 

 В підвищенні врожайності озимих зернових культур, зокрема пшениці озимої, одне 
з чільних місць займає сорт. З метою раціонального використання сортового складу та 
щорічного одержання сталих врожаїв рекомендується висівати в господарствах 3–4 сорти, 
які відрізняються між собою біологічними і господарськими ознаками – зимостійкістю, 
скоростиглістю, посухо-стійкістю, різною реакцією на попередники, строки сівби, 
добрива тощо. 

 Готуючись до сівби, особливу увагу слід звернути на стан насіннєвого матеріалу – 
його категорію і якість. На товарних площах слід використовувати сертифіковане насіння 
не нижче другої репродукції, воно має кращі посівні якості і врожайні властивості. Для 
сівби бажано відбирати насіння з масою 1000 зерен понад 40 г, рослини вирощені з такого 
насіння є більш стійкими і витривалими протягом усього вегетаційного періоду, у ньому 
міститься більше білка, фосфору, вітамінів, нікотинової кислоти, завдяки чому воно 
інтенсивно проростає, формує потужну кореневу систему. Крім того, крупніше насіння 
можна висівати глибше у вологий шар ґрунту. 

 Основними показниками якості озимих культур є чистота насіння – не нижче 
97-99 %  залежно від категорії, схожість – не менше 92 %, або життєздатністю не 
нижче 95%, вологість – не вище 14 %. При визначенні схожості свіжозібраного 
насіння слід звертати увагу на післязбиральне дозрівання, яке у озимих культур 
може тривати до одного місяця. Тому таке насіння бажано прогріти при температурі 
35-40°С протягом 7 діб і більше. 



 Визначення посівних якостей насіння на території області здійснюють: ДУ 
«Донецька обласна фітосанітарна лабораторія», та ДП «Державний центр 
сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». 

 Сертифікація насіння і садивного матеріалу – комплекс заходів, спрямованих 
на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей 
садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам 
законодавства у сфері насінництва та розсадництва.  

 Насіння і садивний матеріал вводиться в обіг після їх сертифікації. 
Сертифікати на насіння і садивний матеріал можуть бути видані, якщо насіння/або 
садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України; 
насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у 
сфері насінництва та розсадництва; садивний матеріал за сортовими або товарними 
якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва 
(ст. 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал») 

 Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління 
фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій 
області звертає увагу, що згідно з ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний 
матеріал» використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що 
не має відповідного сертифіката, забороняється.   

 Також слід зауважити, що у разі невпевненості у відповідності показників 
посівних якостей придбаного насіння показникам, зазначеним у сертифікаті, що 
засвідчує посівні якості насіння суб’єкт господарювання має право ініціювати 
проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння згідно 
Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 за № 
615. 

  

 


