
УДК 633.11:631.531.1 
 

МЕТОДОЛОГІЯ  ВИЗНАЧЕННЯ  ЯКОСТІ  НАСІННЯ  ЗЕРНОВИХ  КУЛЬТУР 
 

М. Я. Кирпа, доктор сільськогосподарських наук 

ДУ Інститут зернових культур НААН України  
 

Удосконалено методологію визначання якості насіння зернових культур на прикладі куку-

рудзи, пшениці озимої та ячменю.  Для цього спиралися на  комплекс показників чинного і додат-

кового нормування, які всебічно характеризують якість насіння зернових культур – енергію 

пророс-тання, схожість, силу росту, рівень теплового і механічного ушкодження, швидкість і 

дружність появи сходів, масу 1000 насінин.  Модифіковано  також метод визначення схожості 

на основі холод-ного пророщування, що дало можливість скоротити тривалість аналізу на 2–4 

доби і зменшити енерговитрати. 
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   Методологія згідно з прийнятою термінологією дослівно означає сукупність мето-

дів, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання [1]. 

Пізнання об’єкта здійснюється шляхом визначення різних показників спираючись на певні 

методи. Сучасна методологія визначення якості посівного матеріалу будь-якої культури 

базується на методах і показниках, які встановлені чинними нормативними документами. 

 Відповідно до  цих  документів визначення якості насіння йде за двома 

напрямками – сортовими і посівними властивостями [2]. Показником посівних 

властивостей більшості зернових культур є чистота (вміст основного насіння), схожість і 

вологість. Олійні культури потребують визначення  ще  й енергії проростання та маси 

1000  зерен. Методологія такого підходу полягає в тому, що насіння розглядається як 

кондиційний товар з  певними спожив-чими властивостям, але без поділу за якістю у 

межах кондиційності. 

Проте з практики відомо, що такий методологічний підхід у характеристиці насіння 

не завжди повною мірою відображає його якість у виробничих умовах. Наприклад, 

схожість, яка є основним нормованим показником якості насіння, у лабораторних і 

польових умовах  дуже різниться. Не завжди насіння з однією і тією ж лабораторною 

схожістю буде мати одна-кову польову схожість, а отже, і продуктивність. Як вже 

зазначалось, це є наслідком чинної методології, яка побудована на тому, щоб за 

допомогою обмеженої кількості показників, у  даному випадку це схожість, оцінити якість 

насіння як товару. До того ж схожість насіння визначається у максимально сприятливих  

лабораторних умовах за режимом проростання, а саме – температурою і 

вологозабезпеченістю. В польових умовах залежно від низки біотич-но-абіотичних 

факторів  схожість насіння суттєво змінюється. 

У зв’язку з цим постійно триває пошук прямих і непрямих методів та показників, 

які б доповнювали характеристику якості насіння, визначеної за чинною методологією. До 

відо-мих прямих методів належать ті, що безпосередньо пов’язані з проростанням насіння 

та визначенням швидкості його накльовування, енергією появи сходів, інтенсивністю 

почат-кового розвитку і силою росту ростків, масою паростка; до непрямих – ті, що 

побічно пов’я-зані з життєздатністю насіння: його електропровідністю і цілісністю, а 

також тиском, який чинить паросток при проростанні тощо [3–8]. Але в практичних 

умовах ці методи забезпе-чують неоднакові результати, оскільки останні залежать як від 

біологічних властивостей певної культури, так і технології її вирощування, особливостей 

збирання врожаю, його обробки та збереження. У зв’язку з цим існує потреба в 

поглибленому аналізі методів визначення  якості насіння залежно від його біологічних і 

технологічних властивостей. 

Мета роботи – удосконалити методологію, встановити показники і методи, що най-

більшою мірою характеризують посівні якості насіння зернових культур, а також прогно-
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зують їхні врожайні властивості. 

 Досліди проводилися з насінням гібридів та самозапилених ліній кукурудзи, а 

також сортів пшениці озимої та ячменю,  яке було вирощене і  пройшло підготовку  до 

сівби в умо- вах  ДП ДГ  „Дніпро”. Відбір зразків насіння для аналізів та визначення 

чинних показників якості (чистоти, маси, енергії проростання, схожості і життєздатності) 

здійснювали відпо-відно до вимог державного стандарту ДСТУ 4138 [9]. Інші показники 

якості, наприклад, силу росту, схожість за холодним пророщуванням, рівень і характер 

ушкодження насіння, визна-чали за методиками ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони. Крім того, досліджу-вали посівні та врожайні властивості насіння за 

методикою проведення польових дослідів з кукурудзою [10].   

  Чинна методологія визначення посівних  якостей насіння пшениці, ячменю, 

кукурудзи базується на трьох основних показниках – чистоті фізичній, схожості, вологості 

(табл. 1). Для пшениці озимої та ячменю слід визначати життєздатність у тих випадках, 

коли аналізу підлягає свіжозібране насіння, оскільки для нього допустима підвищена 

вологість – до 16 %.    

Як вже було вказано вище, найбільш вагомим практичним показником посівної 

якості насіння є  схожість, вона  не  повинна бути  нижче  за  значення  наведені в таблиці 

1. Згідно з  таким  методологічним  підходом насіння, наприклад  пшениці,  ячменю,  

кукурудзи,  зі схожістю 92–100 % з точки зору якості і вартості треба оцінювати  однаково 

та зараховувати  до однієї кондиційної групи. Таким чином  оцінюється і насіння  зі 

схожістю 87–100 %. 
 

1. Чинні показники та параметри посівних якостей насіння зернових культур, 

 встановлені стандартом ДСТУ 2240-93 
 

Культура Категорія насіння  

Чистота,  

%  

не менше 

Схожість,  

%  

не менше 

Життєздат-

ність, %  

не менше 

Воло- 

гість, %  

не вище 

  Пшениця м’яка  

 Сертифіковане: 

                  до 3 репродукції 

                  нижче 3 репродукції 
98–99 92 95 14 (16) 

97 87 90 14 (16) 

  Ячмінь 

 Сертифіковане: 

                  до 3 репродукції 

                  нижче 3 репродукції 
98–99 92 95 14 (16) 

97 87 90 14 (16) 

  Кукурудза: 

   гібриди 

   батьківські форми 

  

Сертифіковане, F1 98 92 - 14 

 Добазове, базове 98–99 92 - 14 

 Репродукційне,1–3 репродукції 98 87 - 14 

 

Однак  посівні і врожайні властивості насіння, кондиційного за лабораторними 

показни-ками схожості, різняться (табл. 2). Наприклад, між категоріями насіння гібрида 

Солонян-ський 298 СВ із різною лабораторною схожістю різниця при холодному 

пророщуванні   досягала 10 %,  за  польовою –  12 %, числом сильних сходів –  8 %, масою 

ростків – 5,6 г, врожайністю – 0,92 т/га. Для гібрида  Збруч  значення  аналогічних 

показників обмежувалися  9 %, 11 та 9 %, 6,5 г,  0,83 т/га  відповідно. 

Коливання показників якості простежувалося навіть між  категоріями насіння з 

однако-вою лабораторною схожістю. Найбільш  помітне варіювання встановлено між 

категоріями насіння  1 та 2, тобто у якого схожість була на мінімально дозволеному рівні 

(92 %). Очевид-но, що життєздатність такого насіння  є доволі низькою і в більш 

жорстоких умовах слабке насіння буде сильніше знижувати силу росту і продуктивність. 

Найбільш вірогідною причиною ослаблення життєздатності кондиційного насіння є 

його ушкодження – механічне чи теплове. У наших дослідах встановлено, що травмоване 

насіння може проростати і формувати кондиційну схожість, але за сприятливих для нього 

умов [11].  Такі умови зазначені в ДСТУ 4138, який є чинним при визначенні схожості 
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насін-ня зернових культур. За інших умов – низькі температури, недостатнє або надмірне 

зволо-ження, наявність патогенної  мікрофлори, пошкодження шкідниками – тривалість 

пророс-тання  зростає і несприятливі  фактори згубно  впливають на схожість та силу 

росту травмо-ваного насіння. Особливо небезпечні макротравми  зародку і  ендосперму: 

при їх рівні понад 10 % у наших дослідах відмічалось відчутне зниження якості всієї 

партії насіння.  
 

 

2. Посівні та врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи, визнаного кондиційним  

за показником лабораторної схожості (2014–2015 рр.) 
 

Гібрид 
Категорія 

насіння 

Схожість, % Сила росту Врожайність 

зерна,  

т/га 

за  

 ДСТУ 

за холодним  

тестом 
польова сходи, % 

маса 100 

ростків, г 

Солонян-

ський  

298 СВ 

1 92 78 74 84 30,4 5,16 

2 92 82 80 87 33,5 5,38 

3 97 86 85 90 35,5 5,91 

4 97 88 86 92 36,0 6,08 

НІР0,5     2,8   2,2  3,1  1,3    0,21 

Збруч 

1 92 78 74 82 30,8 5,88 

2 92 83 76 87 32,4 6,17 

3 99 87 84 89 36,5 6,63 

4 99 87 85 91 36,3 6,71 

НІР0,5     2,1   1,9  3,3   1,9    0,27 

 

   Оскільки виявити негативну дію травмування звичайним (чинним) методом 

пророщу-вання не вдається,  потрібно  спиратися на інші методи, зокрема  на так званий 

холодний тест  [12]. Він базується на імітації комплексу факторів, які можуть мати місце в 

польових умовах. Холодний тест більш чітко характеризує посівні та врожайні 

властивості насіння, в тому числі залежно від ступеня його травмування. Але цей метод 

має певні недоліки: по-перше –  потребує багато часу (14–15 діб), по-друге – не піддається 

уніфікації, оскільки пророщування проводиться в ґрунті за різних умов, які практично 

відтворити неможливо. Тому ми уніфіку-вали цей метод шляхом пророщування насіння в 

стандартному середовищі (фільтрувальний папір, пісок), тим самим  скоротивши 

тривалість аналізу на 2–4 доби. Випробування показа-ли, що на підставі модифікованого 

методу із кондиційного насіння можна сформувати посівний матеріал різної якості (табл. 

3). Наприклад, за результатами холодного тесту по кожному із трьох гібридів було 

виокремлено дві партії насіння із різною польовою схожістю і врожайністю. Перевага 

другої партії була суттєвою – насіння підвищувало польову схо-жість на 5–12 %, 

врожайність зерна – на 0,41–1,01 т/га (8,0–16,7 %) порівняно з першою. 

   При цьому, як видно з таблиці 3, більш високу якість має насіння зі схожістю за 

холодним тестом – не нижче 80 %. Характерною особливістю такого насіння є не тільки  

висока сила росту,  виявлена за холодним тестом, а й дружність сходів, встановлена за 

енергією проростання. В наших дослідах у сильного насіння різниця між енергією пророс-

тання і схожістю не перевищувала 3–5 % [13]. 
 

3. Мінливість якості насіння гібридів кукурудзи, кондиційного за показником  

лабораторної схожості  – не нижче 92 % ( 2012–2013 рр.) 
 

Гібрид Партія насіння 
Схожість, % Врожайність 

зерна, т/га за холодним тестом польова 

Дніпровський 181 СВ 
перша  68–80 68–85 4,63–5,10 

друга 80–91 80–93 5,07–5,63 

Любава 279 МВ 
перша  67–80 68–81 5,11–5,93 

друга 80–90 78–88 5,52–6,49 

Розівський 311 СВ 
перша  65–80 68–85 5,25–6,04 

друга 80–90 79–90 5,87–7,05 
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НІР0,5 1,4–2,1 1,8–2,5 0,15–0,24 

 

  Отже, на підставі узагальнення впливу різних фізико-механічних і фізіологічних 

показ- 

ників можна серед них виокремити основні, які  найбільш  суттєво  пов’язані  з  посівними  

іі врожайними властивостями насіння гібридів кукурудзи, –  це енергія проростання, 

схожість за холодним тестом і сила росту насіння, його чистота, рівень та характер 

травмування. На основі цих показників нами запропонована індексна оцінка посівної 

придатності кондицій- ного насіння з метою прогнозування його польової схожості та 

продуктивності (табл. 4). У методологічному плані оцінка побудована на комплексному 

підході і урахуванні чинних та додаткових показників якості, вона дає змогу не тільки 

визначити якість, але й з'ясувати причини  можливого її погіршення. 
 

4. Індекси посівної придатності кондиційного насіння гібридів кукурудзи  

залежно від додаткових показників якості 
 

Показник 
Індекс 

високий середній низький 

Схожість за холодним тестом, % 85–100 75–84 74 і нижче 

Енергія до схожості, % – різниця не більше 2–4 5–7 8–10 

Сильні сходи  – вище 5 см, % 81 і більше 70–80 69 і менше 

Насіння з макротравмами, % до 5 5–10 11–20 

Насіння з мікротравмами, % до 30 30–50 51 і більше 

 

  У дослідах встановлено також додаткові показники, які великою мірою характери-

зують посівну придатність насіння інших зернових культур, зокрема пшениці та ячменю, 

– це енергія проростання,  сила росту і маса 1000 насінин. 

  Показник маси для зернових культур у вітчизняному нормуванні не застосовується, 

хоча він є чинним у деяких зарубіжних країнах, наприклад  Німеччині, де маса 1000 

насінин  пшениці має становити 43–55 г, ячменю – 40–50 г. У наших дослідах  цей 

показник найбіль-ше впливав на енергію проростання  пшениці озимої та ячменю (табл. 

5). Наприклад, якщо    маса 1000 насінин пшениці становила 30–35 г, енергія проростання 

знижувалась на 13–25 % порівняно з його схожістю. Коли маса 1000 насінин дорівнювала 

40–45 та 47–50 г було помітне  поліпшення  якості, але при цьому енергія проростання  

порівняно  зі  схожістю знижувалась на 6–10 % залежно від сорту. Такі ж закономірності 

встановлено і щодо ячменю: якщо маса 1000 насінин становила 30–35 г, різниця між 

енергією проростання та схожістю  досягала 13 %, а  40–45  та  47–50 г –  лише 5–6 %. 
 

5. Енергія проростання і схожість насіння сортів пшениці озимої 

та ячменю залежно від маси 1000 насінин (2011–2013 рр.) 
 

Культура Сорт 
Маса 1000 насінин, г 

30–35 40–45 47–50 

Пшениця 

Куяльник 
79*  

92
 

88  

95 

89 

 95 

Литанівка 
76 

 92 

84 

 94 

85 

 94 

Антонівка 
67 

 92 

86 

 95 

86 

 95 

Ячмінь Достойний 
80 

 93 

90 

95 

90 

 96 
 

                           * Чисельник – енергія проростання, %;   знаменник – схожість насіння, %. 
 

  Крім енергії проростання, маса насіння також суттєво впливала на силу росту (табл. 

6).  Останній показник визначали на підставі проростання насіння в ґрунті за глибини його 

загортання 5 см. Встановлено, що сила росту у варіантах з масою 1000 насінин 30–35 г 
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була суттєво нижчою, ніж   з більшою масою 1000  зерен.  Параметри,  які  визначають 

силу росту пшениці озимої наступні: повнота сходів знижувалась на 7–11 %, маса сирого 

проростка – на  26,0–29,7 мг (22,3–26,4 %),  маса  сухого ростка – на 2,5–3,0 мг (25,0–29,7 

%) порівняно зі зразками, де маса 1000 зерен становила 40–45 г. Якщо маса 1000 зерен  

ячменю досягала 30–35 г, повнота сходів знижувалася  на 6 %,  сира маса проростків – на 

11,0 мг (12,7 %), а їх суха маса – на 0,8 мг (13,1 %) порівняно зі зразками з масою 1000 

насінин  40–45 г. 

Переваги крупнішого насіння у дослідженнях різних авторів пояснюються його 

хіміч-ним складом та фізіологічними особливостями. Таке насіння містить більше білка, 

фосфору, вітамінів і ферментів, тому  швидко проростає і формує потужну кореневу 

систему [14]. За рахунок інтенсивного початкового росту рослини озимини і ячменю 

мають вищий коефіці-єнт кущення, є більш стійкими на стадії зимівлі, формують високу 

продуктивність [15]. 
 

 

6. Сила росту насіння сортів пшениці озимої та ячменю 

 залежно від маси 1000 насінин (2011–2013 рр.) 
 

Культура Сорт 

Маса 1000 насінин, г 

30–35 40–45 

1*
 

2**
 

3*** 1 2 3 

Пшениця 

Куяльник 81 82,1 7,1 92 111,8 10,1 

Литанівка 84 90,7 7,5 93 116,7 10,0 

Антонівка 82 83,1 6,8 89 111,6 9,3 

 Ячмінь Достойний 84 75,4 5,3 90 86,4 6,1 
  

             * Повнота сходів, %. ** Маса 100 сирих проростків, г. *** Маса 100 сухих проростків, г. 
  

Практичне значення крупності насіння озимих культур можна  простежити  в  2012–

2013 рр., коли внаслідок особливих погодних умов отримали посівний матеріал з масою 

1000  зерен від 25 до 42 г. З нього, за  нашими  рекомендаціями, шляхом пофракційного 

сепару-вання були сформовані  зразки масою 1000 насінин 38–42 г. Польова схожість 

такого насіння була високою і  відповідно у посівах  отримали оптимальну густоту 

стояння рослин. 
 

Висновки. Отже, удосконалено методологію визначення якості насіння зернових 

куль-тур на основі чинних та додаткових показників, що  найбільшою мірою 

характеризують його посівні та врожайні властивості. Для насіння гібридів кукурудзи  

додатковими показниками є енергія проростання, схожість за холодним тестом, сила 

росту, а також вміст насіння з макро- і мікротравмами,  кількість якого потрібно 

обмежувати; для  насіння сортів пшениці озимої та ячменю – маса 1000 насінин,  енергія 

проростання і сила росту за параметрами повноти сходів та маси проростка. 

    Модифіковано метод визначення схожості за холодним тестом, який  дає 

можливість із кондиційного насіння гібридів кукурудзи виокремити посівний матеріал з 

підвищеною польовою схожістю (на 5–12 %) та  високою врожайністю зерна – більшою 

на 8,0–16,7 % залежно від гібрида. 

    На основі удосконаленої методології та модифікованого методу визначення 

схожості зокрема  розроблено індекси посівної придатності  насіння гібридів кукурудзи, за 

допомогою яких рекомендовано формувати партії насіння і проводити їхню сертифікацію 

у системі внутрішньогосподарського контролю. 
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