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ВСТУП
Стратегічним питанням сучасної агропромислової політики, яка
б гарантувала безпеку нашої держави є сприяння розвитку
національної системи насінництва та її інтеграція у світовий ринок
насіння і сортів, формування сучасної виробничої, фінансової і
торгівельної інфраструктури, створення сприятливих умов для
підприємницької діяльності у виробництві, роздрібній та оптовій
торгівлі насінням незалежно від форм господарювання та власності,
удосконалення економічних відносин між виробниками й
споживачами насіннєвої продукції, встановлення науково-технічних і
торгівельних
зв’язків
між
українськими
та
зарубіжними
підприємствами.
У розвиток галузі насінництва великий вклад зробили
вітчизняні вчені: Б. О. Весна, М. О. Кіндрук, М. М. Макрушин,
М. М. Гаврилюк, В. П. Кавунець, О. П. Волощук.
Саме на насінництво покладено важливе стратегічне завдання
стабільного виробництва високоякісного насіння з метою поширення
нових сортів, збереження їхніх цінних господарських ознак і
властивостей, а також високої генетичної ідентичності. Зміни, які
відбуваються у галузі пов’язані зі вступом України до Світової
організації торгівлі (СОТ), Міжнародної асоціації з насіннєвого
контролю (ІSТА), Організації економічної співпраці та розвитку
(ОЕСР) та інших міжнародних структур, тому зобов’язують досягнути
параметрів посівних кондицій насіння, які б відповідали європейським
і світовим стандартам.
Проблема вирощування високоякісного насіння є однією з
найбільш важливих і актуальних для сучасного вітчизняного
сільськогосподарського виробництва, особливо в зоні ризикованого
його ведення Західного Лісостепу. У комплексі сортових технологій,
які забезпечать високий коефіцієнт розмноження, вихід кондиційного
насіння та показники посівних якостей, особливе місце відводиться
маловитратним високоефективним та екологічно безпечним
агрозаходам, таким як сорти, попередники, строки сівби, передпосівна
обробка та позакореневе застосування регуляторів росту. Після

реформування
агропромислового
комплексу
виробництвом
репродукційного насіння в західному регіоні займаються фермерські й
малоземельні селянські господарства, в яких рекомендовані для
насінницьких
посівів
9–10-пільні
сівозміни
замінені
на
короткоротаційні (3–4), насичені економічно вигідними культурами.
Це призвело до розміщення насінницьких посівів пшениці озимої не
після кращих попередників (багаторічні бобові трави, кукурудза на
зелену масу, рання картопля і т. ін.), а після нетрадиційних (ріпак
озимий, овес), проведення сівби в допустимий і пізній строки та
застосування регуляторів росту рослин.
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