
Сорт та гетерозисний 

гібрид – як об’єкти 

насінництва



1.Що таке сорт, гібрид?

2.Вимоги, які ставить виробництво 

перед сортом.

3.Причини погіршення сортового 

насіння та збереження чистоти 

сорту



Сорт – як засіб с.-г. виробництва 

Для успішного ведення селекційно-
насінницької роботи і правильного використання 
сортів у с.-г. виробництві необхідно глибоко 
усвідомити - що таке СОРТ?

- це група подібних за господарсько-
біологічними властивостями і морфологічними 
ознаками культурних рослин, відібраних і 
розмножених для вирощування у відповідних 
природніх і виробничих умовах для підвищення 
врожайності і якості продукції.



При цьому потрібно пам’ятати :

1. Група рослин, що становлять сорт, має 

спільне походження. Це розмножене 

потомство однієї або кількох рослин.

2. Розмножуючи вихідні родоначальні рослини 

селекціонер прагне досягти подібності за 

морфоло-гічними ознаками та господарсько-

біологічними властивостями.

3. Сорт створюють для вирощування в певних 

(конкретних) природних і виробничих 

умовах. 

Сорт має в цих умовах забезпечувати стійкі 

високі врожаї та доброякісну продукцію.



Гібрид - гетерозиготна особина, створена

в результаті схрещування генетично

різних форм.

Гібрид гетерозисний – гібрид, який

переважає внаслідок проявлення

гетерозису кращу батьківську форму по

врожайності.



Вимоги виробництва до сорту

1. Висока і стабільна за роками врожайність;

2. Витривалість у несприятливих умовах виробництва;

3. Комплексна стійкість проти хвороб і шкідників;

4. Пристосованість до механізованого вирощування;

5. Висока якість продукції.



Причини погіршення сортового насіння  

та збереження чистоти сорту

Практика насінництва показує, що в процесі

розмноження якість насіннєвого матеріалу

може погіршуватись. Це можливо в тих

випадках, порушуються (нехтуються) правила

збереження сортової чистоти.



Види засмічення :

1.Механічне засмічення

2.Біологічне засмічення



Засмічення - це загибель сорту, як в 

біологічному так і в виробничому відношенні.

Які ж домішки більш шкідливі видові чи сортові?

1) в розсадниках первинного насінництва –

сортова;

2) в насінницьких посівах – видові та рядові.



Важковідокремлюване насіння 

культурних рослин

№ з/п Культура Важко відокремлюване 

насіння культурних рослин

1. Озима пшениця Жито, тритикале, ячмінь

2. Озиме жито Пшениця, ячмінь

3. Тритикале Пшениця, жито, ячмінь

4. Яра пшениця Ячмінь, яре тритикале, гречка

5. Ячмінь Пшениця, тритикале, овес

6. Овес Ячмінь, яре тритикале, жито

7. Гречка Пшениця, ячмінь

8. Горох Вика



Механічне засмічення 

Не допустити при розмноженні насіння 

механічного засмічення:

- сівалках,

- в тарі,

- при збиранні,

- при збереженні на складах, тобто попадання 

зерен іншого сорту чи виду в партії насіння 

основного сорту. 





































Одначе і при повному виключенні механічного засмічення

в процесі розмноження сорту його сортові на насінні якості

можуть погіршуватись під дією ряду біологічних факторів як

то:

- природнього перезапилення,

- розщеплення,

- виникнення мутантів,

- підвищення рівня захворювань,

- екологічної депресії сорту,

- травмування насіння

Зачіпають генетичну 

природу сорту і носять назву 

біологічне засмічення



Просторова ізоляція для 

перехреснозапильних культур

Культура Просторова ізоляція, м

з перешкодою без перешкоди

Соняшник 500 1000

Сорго зернове 250 500

Цукрові буряки 2000 5000

Кукурудза 200 500

Соя 250 500

Ріпак 250 500

Жито - 250

Гречка - 250



Норми просторової ізоляції 

насінницьких посівів кукурудзи
Назва посіву Норма посіву, не 

менше м

Самозапильні лінії:

А) Супер еліта та еліта

Б) Перша та послідуючі репродукції

500

300

Супереліта та еліта сортів і гібридних 

популяцій

300

Ділянки  гібридизації та розмноження 

простих та гібридизації трилінійних гібридів 

(Батьківських форм)

300

Ділянки  гібридизації подвійних, 

міжлінійних, трилінійних п'ятилінійних, 

сортолінійних, міжсортових  та простих 

гібридів фуражного використання, а також 

посіви сортів та гібридних популяцій

200



Норми просторової ізоляції

Можливі комбінації розміщення насінників різних 

форм

Відстань км, не 

менше

Цукровий та інші форми культурного буряку –

столовий, кормовий, напівцукровий

10

Стерильний по пилку та фертильний / з нормальним 

пилком

10

Однонасінний тетраплоїдний/ 4-х/ багатонасінний /2-х/ 5

Багатонасінний тетраплоїдний /4-х/ та диплоїдний /2-х/ 5

Однонасінний та багатонасінний диплоїдний /2-х/ 3

Однонасінний та багатонасінний тетраплоїдний /4-х/ 3

Різні однонасінні ґатунки  з однаковою плоїдністю 1

Різні багатонасінні ґатунки однаковою плоїдністю 1

Насінники і цукровий буряк першого року життя 1



















ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


