
Лекція. Організація  виробництва гібридного насіння

1.  Терміни та визначення понять

2.  Схема виробництва гібридного насіння кукурудзи.

3.  Польові обстеження та апробація посівів.
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❖ФАО 170-199 Рання

❖ФАО 200-299 Середньорання

❖ФАО 300-399 Середня

❖ ФАО 400-499 Середньопізня

❖ ФАО 500> Пізня



Всі технологічні операції проводяться технікою 
іноземного виробництва, що має значні переваги над 

вітчизняними аналогами. 

Так, зяблева оранка проводиться оборотними плугами 
фірм “Лемке” та “Квернеленд” в агрегаті з потужними 

тракторами “Джон Дір”, що виключає подальше 
вирівнювання ґрунту.



Передпосівна культивація проводиться 
комбінованими агрегатами, які проводять якісний 

обробіток ґрунту за один прохід.

Використання сучасних пневматичних сівалок 
французького виробництва “Ноде” та “Моносем” 

забезпечує задану густоту посіву і рівномірне 
розміщення в рядку.



Необхідну норму захисту рослин від бур’янів, шкідників та 
хвороб забезпечують висококліренсні оприскувачі “Джон Дір”, 

обладнані пінними маркерами.



























Норми просторової ізоляції при розміщенні насінницьких 

посівів кукурудзи та сорго

Каткегорія посіву

Гранична норма ізоляції (м), 

не менше 

кукурудза сорго

С
ам

о
за

п
и

л
ь
н

і 
л
ін

ії розсадники 

розмноження 

першого і другого 

року

без достатнього захисту від 

небажаного запилення чужорідним 

пилком
500 400

з наявністю штучних або 

природних перешкод, які є 

гарантованими завадами проти 

чужорідного запилення 
200 200

елітне насіння (супереліта і еліта) 500 400

репродукційне насіння (перша і друга генерації) 300 200

Гібриди

батьківські форми інших типів 

гібридів (F1 та F2) 300 −

товарного призначення (F1) 200
200

Сорти та гібридні популяції

елітне насіння (супереліта і еліта) 300
400

репродукційне насіння 200 200



Нормативні вимоги щодо термінів проведення польових 

обстежень сортових посівів кукурудзи та сорго по контролю 

запилення 

Культура
Черговість обстеження в період квітування 

рослин

Фаза (відсоток) квітування рослин 

материнської форми

Кукурудза
перше до 5%

друге 40-60% 

третє більше 90% 

Сорго
перше до 10% 

друге 70-80% 



Умови проведення польових обстежень по контролю 

запилення на ділянках гібридизації та ділянках розмноження 

стерильних аналогів кукурудзи

Мета та схема вирощування насіння
Черговість 

обстеження

Мінімальна кількість 
облікових рослин з 
приймочками на 

базову площу посіву 
(до 50 га), шт.

Додаткова кількість  
облікових рослин з 
приймочками на 

кожний гектар, що 
перевищує базову 

площу (не менше),
шт.

Розмноження / отримання стерильних аналогів 
самозапильних ліній / гібридів

перше 200 4

друге

1000 20

третє

На фертильній основі

перше

друге

третє

Н
а 

ст
ер

и
л
ь
н

ій
 о

сн
о
в
і

за схемою відновлення

перше 200 4

друге
1000 20

третє

за схемою 
«змішуванн
я»

на рядках 
стерильної 
форми

перше 200 4

друге

1000 20



Умови апробації та нормативи якості сортових посівів 

кукурудзи 

Категорія посіву

Мінімальна 

кількість 

облікових рослин 

на базову площу 

посіву (до 50 га),  

шт.

Додаткова 

кількість 

облікових рослин  

на кожний 

гектар, що 

перевищує базову 

площу,  шт.

Т
и

п
о
ві

ст
ь
, 
%

(н
е 

м
ен

ш
е) Максимальна 

кількість зернівок, 

уражених хворобами, 

шт. на 100 качанів 

Самозапильні лінії
ЕН 500/500* 10/10* 99,9 300

РН

500 10 99,8

500

Г
іб

р
и

д
и

батьківські форми гібридів (F1, 

F2)

товарного призначення (F1) 250 5 99,0

Сорти та гібридні 

популяції

ЕН 500/500* 10/10* 99,5 300

РН 500 10 99,0 500





На збиранні врожаю працює збиральний загін, до складу якого
входять спеціальні високопродуктивні комбайни “Бургон”, які
здатні за добу збирати 80-100 га насінницьких посівів і
великовагові автомашини, що упродовж 2-3 годин
доставляють качани на кукурудзо-калібрувальний завод, що
виключає переробку на токах і, відповідно, помітне зниження
якості насіння.















Таким чином, на одному підприємстві сконцентровано 
всі ланки виробництва гібридного насіння кукурудзи. 

Корпорація “Маїс” несе відповідальність за весь процес 
виробництва, за якість насіння в повному обсязі. 

З метою забезпечення найвищої якості завершального 
етапу виробництва насіння соняшнику, збудовано 

найсучаснішу в Європі лінію (фірми “Кімбрія”, Данія) 
для переробки сировини, вирощеної в полі.













Маючи в своєму розпорядженні достатню кількість 
ріллі (оренда, суборенда), високопродуктивну 

ґрунтообробну, посівну, збиральну 
сільськогосподарську техніку, кваліфікованих в галузі 

насінництва спеціалістів, компанія “Маїс” в змозі 
виробляти  не тільки 6 тис. тонн високоякісного 

насіння кукурудзи та близько  3 тис. тонн насіння 
соняшника, але й значну кількість насіння інших с/г 

культур (соя, горох, ріпак, озима і яра пшениця, 
ячмінь та інші). 










