
Польове оцінювання та сортовий контроль насінницьких ділянок ярих культур в 
господарствах Донецької області занесених до Державного реєстру суб’єктів 

насінництва та розсадництва 
 

 

  Сортовий контроль - комплекс заходів із визначення сортових якостей насіння, 
садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин. 

 Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом 
польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на 
відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації. Зокрема, 
польове оцінювання - оцінювання стану та сортових якостей насіннєвих посівів, 
багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу. 

 За звітний період  (21.06. – 27.06.2019 р.) спеціалістами відділу контролю в сфері 
насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області проведено моніторинг підготовки та 
проведення польового оцінювання (апробації) насіннєвих посівів ярих культур у 
сільськогосподарських підприємствах Донецької області, занесених до Державного 
реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.  По області загальна площа посівів ярих 
культур складає  58919,14га. Суб’єктами господарювання надані заявки  на проведення 
польового оцінювання насіннєвих посівів   на площі 2829,96 га, у тому числі: ячмінь ярий 
- 1759,44  га, овес - 116,41га, горох -220,82  га, кукурудза – 93,89  га, просо – 34,0  га, 
гречка – 3,0  га, сочевиця – 220,0  га, соя – 50,0  га, соняшник – 50,0  га,  льон – 40,0 га, 
коріандр – 8,0  га, суданська трава – 5,0  га, люцерна – 157,4  га, еспарцет – 3,5  га. 

 Необхідно нагадати, що процедуру проведення сертифікації, в тому числі сортової, 
установлює «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2017 р. №97. Згідно з пунктом 10 цього Порядку суб’єкт насінництва та 
розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням 



посіву заявку на визначення сортових якостей насіння за формою згідно з додатком 1, для 
сільськогосподарських рослин - не пізніше 20 робочих днів до закінчення граничного 
терміна проведення польового оцінювання посіву. 

 Серед сортів  ярих культур в Донецькій області більшу перевагу займають сорти 
вітчизняної селекції занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні. 

 Ячмінь ярий – найбільші площі серед сортів  в насіннєвих посівах займають сорти 
Донецького інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 
Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції – 1152,54  га (Аверс- 280,67  
га, Донецький 14 – 320,7  га, Степовик- 135,6  га, Східний – 180,9  га, Щедрик – 234,67  
га). Сорти селекційно-генетичного інституту національного центру насіннєзнавства та 
сортовивчення Української академії аграрних наук –  373,01га (Адапт – 206,0  га,  Сталкер 
– 167,01га). 

 Овес – сорт «Бусол» - 116,41га  Синельниківської селекційно – дослідної станції 
Інституту сільського господарства степової зони НААНУ. 

            Горох – сорти Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії 
аграрних наук по області займають площу  180,82  га (Царевич - 113,82  га, Глянс – 37,0  
га, Оплот -30,0  га). 

             Люцерна - сорт «Ласка» - 110,0 га селекційно-генетичного інституту 
національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних 
наук. 

 Дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» в частині 
насіннєвого контролю забезпечить суб’єкту насінництва розмноження якісного насіння, 
збереження його високих сортових і посівних якостей та збільшення урожайності. 

  


