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Донецька державна сільськогосподарська

дослідна станція
провідна науково-дослідна сільськогосподарська установа, центр наукового 

забезпечення АПК Донецької області. Заснована в 1927 році.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 селекція і насінництво сільськогосподарських культур (ячмінь ярий,

пшениця озима, еспарцет);

 удосконалення і розробка нових систем землеробства, збереження і

підвищення родючості ґрунтів у біологізованих сівозмінах;

 розробка та впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних

технологій у рослинництві та тваринництві;

 виробництво та реалізація насіння високих репродукцій.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА

Селекція та насінництво є основними напрямками наукової та 

виробничої діяльності. Створено та районовано більш 40 сортів 

сільськогосподарських культур, 19  з яких знаходиться в Державному 

реєстрі сортів України.

ДП ДГ «ЗАБОЙЩИК» (Донецька обл.) ДП ДГ «ШИРОКЕ» (Запорізька обл.)

ДП ДГ «ВІДРОДЖЕННЯ» (Запорізька обл.) ДП ДГ «ТАВРІЯ» (Запорізька обл.)

Науковий колектив сприяє розвитку аграрної науки України, впроваджує інновації в 

агропромислове виробництво регіону, співпрацює з вітчизняними та зарубіжними 

установами 



Роль науки в агропромисловому комплексі

Координація роботи на всіх ланках системи насінництва та формування
сортової політики в агропромисловому комплексі Донецької області здійснюється
головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та
науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
України.

Економічний успіх сільськогосподарських виробництв в сучасних умовах
залежить не тільки від ефективної організаційної структури виробничих
підрозділів, а й від вдумливого впровадження передових досягнень науки і техніки.
У Донецькому регіоні сільськогосподарську діяльність здійснюють 1300
підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, причому біля
80% з них підтверджують застосування інновацій в усіх галузях агровиробництва.

Впровадження нових розробок в рослинництві 
дозволяє отримувати прибуток при 

виробництві пшениці озимої біля 7500 грн./га, 
ячменю ярого – 6500 грн./га, забезпечити регіон 

високоякісною екологічною продукцією.



Обласний семінар-нарада з питань впровадження у виробництво сортів 

(гібридів) озимих та ярих сільськогосподарських культур, 27 червня 2017 р.

День поля «Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських 

культур в агрокліматичних умовах Донецької області», 20 червня 2018 р.



Врожайність зернових культур в Донецькій

області, 2018 р.

Рис. 1. Урожайність пшениці озимої на 

товарних посівах, 2018 р.

Рис. 2. Урожайність ячменю ярого 

на товарних посівах, 2018 р.



Підбір сортів для вирощування в посушливих 

умовах Степу 

Найвищі врожайності озимої пшениці було відмічені за наступними сортами

Топ - 10 сортів озимої пшениці з найвищою урожайністю по районам 
Донецької області, 2018 р., ц/га



Підбір сортів для вирощування в посушливих 

умовах Степу 

Найвищі врожайності ячменю ярого було відмічені за наступними сортами

Топ - 10 сортів ячменю ярого з найвищою урожайністю по районам 
Донецької області, 2018 р., ц/га 



Питома вага сортів пшениці озимої Донецької селекції в деяких районах 

Донецької області на насінницьких посівах

Слов'янський р-н

Добропільський р-н

Великоновосілківський р-н

Питома вага сортів озимої пшениці в насінницьких 

посівах озимої пшениці по районам Донецької області, 

2018 р



Питома вага сортів ячменю ярого Донецької селекції в деяких районах Донецької 

області на насінницьких посівах

Слов'янський р-н

Добропільський р-н

Великоновосілківський р-н

34,70%

65,30%

Питома вага сортів Донецької селекції

Питома вага сортів іншої селекції

41,20%

58,80%

Питома вага сортів Донецької селекції

Питома вага сортів іншої селекції

36,40%

63,60%

Питома вага сортів Донецької селекції

Питома вага сортів іншої селекції

Питома вага сортів ячменю ярого ячменю в 

насінницьких посівах озимої пшениці по районам 

Донецької області, 2018 р.



Вплив погодних умов на вирощування

сільськогосподарських культур 

• пізні строки сівби пшениці озимої 
зменшують вірогідність отримання 
запланованого врожаю в середньому на 8-
15%. 

І та ІІ 
декада 
жовтня

• за умови зниження температури повітря до -
10 ºС рослини озимих зернових 
призупинили ростові процеси, почали 
повільно використовувати поживні 
елементи, тобто увійшли до стану анабіозу. 

ІІ декада 
січня

Під час незначних морозів на полях утворювався сніговий 
покров, що захищав озимі культури від вимерзання.

1 Промерзання ґрунту до 2-3 см – у першій декаді січня 

2 Промерзання ґрунту до 16-18 см - у другій та третій декадах січня 

3 Промерзання ґрунту у лютому – до 3-8см 



Вплив погодних умов на вирощування

сільськогосподарських культур 

Сума опадів за минулий період зими становила 128 мм (98 % норми)

б е р е з е н ь

Середньомісячна температура повітря виявилась на 1ºС нижче норми 

та на 6 ºС нижче від середньої за березень 2017 року .

Сума опадів за місяць по області була від 62 мм  (188% норми) до 98 

мм (280% норми). 

к в і т е н ь
Стрімке наростанням тепла та дефіцит опадів. Перехід 

середньодобової температури повітря через 10º, що обумовлює 

відновлення вегетації культур

т р а в е н ь  
т а  

ч е р в е н ь

Протягом травня тривав дефіцит опадів. Кількість опадів становила 

16-41 % від норми. Опади протягом червня місяця випадали 

нерівномірно. У другій декаді опадів зовсім не було. Їх кількість за 

період становила 18-40мм (34-63% від норми). Надзвичайно 

інтенсивно висихали верхні шари ґрунту. У кінці травня по всій 

території області орний шар ґрунту був сухим, або майже сухий.



cnz

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ
Пшениця озима                 Ячмінь ярий                  Еспарцет 

Богиня
Олексіївка
Донецька 48
Попелюшка
Білосніжка
Краплина

Донецький 12
Донецький 14
Донецький 15
Партнер
Східний
Степовик
Аверс
Щедрик
Сталий
Резерв

Аметист донецький
Резонанс

НОВИНКИ
в Реєстрі сортів рослин з 2018 р.

ПЕРЕМОГА

ІГРИСТА

ЮЗОВСЬКА 

ДИВО ДОНЕЦЬКЕ



Вимушені обставини війни на сході України призводять до 

масштабного порушення ґрунтового покриву. І на природних 

ділянках, і на території сільськогосподарських земель, внаслідок 

розривів снарядів, проїзду важкої техніки та будівництва 

різноманітних укріплень та фортифікацій відбувається значне 

пошкодження ґрунту та рослинності.

Наслідками порушень є ерозійні процеси та 

зниження родючості, забруднення ґрунту та 

ґрунтових вод, розповсюдження чужорідних рослин-

інтродуцентів на пошкоджених ділянках. 

Кумулятивна дія цих факторів становить велику 

загрозу для відновлення сільського господарства на 

території Донецької області після завершення війни.

Починаючи з 2014 року територія земель Донецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції 

НААН практично не використовувалась у 

сільськогосподарських цілях через проведення 

військових операцій.  Це призвело до значного 

погіршення господарських якостей ґрунтів. Перш за 

все ці території характеризуються критичною 

ситуацією через забур’яненість полів.
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