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ВСТУП
Аграрний сектор економіки України забезпечує продовольчу
безпеку та незалежність держави, формує 17 % ВВП та приблизно
60 % фонду споживання населення. У структурі живлення людини на
долю злаків припадає біля 75 % калорій і 50 % рослинного білка, їх
зерно використовують як продукт харчування, корм для тварин та
сировину для промисловості. Продовольча безпека та стабільність
держави залежить від темпів ефективності селекційного поліпшення
культурних рослин, а вступ України в Світову організацію торгівлі
(СОТ) та приєднання до ряду європейських структур зобов’язують
вирішувати серйозні завдання, від яких залежить подальший розвиток
селекції й насінництва та їх місце у світовій економічній системі.
Не
зважаючи
на
високий
доробок
у
створені
високопродуктивних
сортів
сільськогосподарських
культур
вітчизняними селекційними установами та виробництво достатньої
кількості насіння в посівах, за останні роки, спостерігається все більше
іноземних та завозиться насіння низьких генерацій. Їх експансія
відбувається за рахунок ретельної підготовки посівного матеріалу, що
завищує оцінку реальної продуктивності зарубіжних сортів і сприяє їх
розповсюдженню на полях нашої країни. Тому, повне забезпечення
кожної області власним насінням сортів високих врожайних
властивостей і посівних якостей залишається стратегічним завданням
на будь-якому етапі виробництва насіннєвої продукції.
Виробництво насіння за рахунок нового сорту є економічно
вигідним, за умов науково-обґрунтованої технології вирощування, яка
враховує природні фактори та елементи сортової агротехніки.
Найбільша цінність від тих сортів, які позитивно реагують на
інтенсивну технологію, здатні окупити затрачені енергетичні витрати
й відповідати соціальному запиту виробника. Значення сорту зростає й
за умови ефективного використання тих, які пройшли державне
випробування, занесені до “Державного реєстру сортів рослин
придатних для поширення в Україні” й рекомендовані науковими
установами до поширення у відповідній зоні.
Жито озиме в нашій країні є другою важливою після пшениці
культурою, продовольча цінність якого визначається значним вмістом
у зерні білків (12,8 %) та вуглеводів (69,1 %). Наявність у житньому
хлібі повноцінних білків, багатих на незамінні амінокислоти (лізин,
аргінін), великої кількості легкозасвоюваних вуглеводів, важливих
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вітамінів (А1, В
, В2, В3, В6, РР, С), значна калорійність (1 кг житнього
1
хліба забезпечує 2481,2 ккал) свідчить про його високу поживність як
продукту харчування.
Незважаючи на важливе значення цієї культури, площі посіву
жита озимого щорічно знижуються з 0,302 млн га (у 2012 р.) до
0,282 млн га (2013) і 0,185 млн га (2014) за науково обґрунтованої в
Україні 0,6–0,7 млн га.
За останні 12 років відбулося динамічне оновлення сортового
складу й виробництву запропоновано нові 32 сорти та 17 гібридів, які
домінують (51,5 %) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, а за площею вирощування займають 79 %.
Особливої уваги заслуговують сорти жита озимого, що
характеризуються високою адаптивністю, стабільною урожайністю,
короткостебельністю, стійкістю проти вилягання й хвороб, нижчими
втратами зерна за стікання, які здатні забезпечувати високу
прибутковість та рентабельність виробництва. Лише за чіткої схеми
добору сортів можна найбільш повно реалізувати закладений
селекцією генетичний потенціал та рекомендувати найпродуктивніші
для широкого впровадження у сільськогосподарське виробництво
регіону.
Невід’ємним елементом ефективного функціонування галузі
насінництва є ресурсозберігаючі технології, які б забезпечили
виробництво високоякісного насіння в обсягах, потрібних для регіону.
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