
 

Практична робота  №10. 

Документи про якість насіння 

 

 

Розрізняють державні і супровідні господарські документи про якість 

насіння сільськогосподарських культур. 

  До державних належать документи на:  

а)  насінницькі посіви: 

—  «Акт апробації сортового посіву» — видає комісія з апробації сортових 

посівів; 

б) насіння, підготовлене до сівби: 

— «Сертифікат на насіння України»; 

— «Посвідчення про кондиційність насіння»; 

— «Результат аналізу насіння». 

  Державні документи на якість насіння  видають насіннєві інспекції 

України. 

   «Посвідчення» розповсюджується тільки на кондиційне насіння, 

призначене для внутрішньогосподарського використовування. Його видають 

виробникові насіння на підставі даних аналізів районної держнасінінспекції й 

«Акту апробації». Форма, правила видавання та термін дії — згідно з ДСТУ 

2240. 

  «Сертифікат»  видає виробникові районна держнасінінспекція тільки 

на кондиційне насіння, призначене для реалізації у межах України, на 

підставі даних аналізів й «Акту апробації»; видає на кожну партію 

(контрольну одиницю) окремо. 

 Примітка. Поширюється і на насіння, призначене для 

внутрішньогосподарського використовування у насінницьких господарствах, 

внесених до Державного реєстру виробників насіння. 



  «Результат» (ДСТУ 2240) видає районна держнасінінспекція 

відповідно до вимог ДСТУ 2240. 

  До супровідних відносять ті господарські документи, що видає 

споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):  

- «Атестат на насіння»  — на оригінальне та елітне насіння; 

- «Свідоцтво на насіння»  — на насіння репродукцій; 

- «Свідоцтво на гібридне насіння» — на насіння першого покоління гібридів. 

Документи виписують на основі «Сертифіката». 

 У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні 

документи на якість насіння (під свою відповідальність). 

 



Норми якості насіння зернових культур 

 

Куль 

тура 

Категорії 

насіння 

 

Сортова 

чистота, 

% 

мінімум 

Ураженн

я посіву 

сажками, 

%,  

максиму

м 

Вміст насіння Вміст, %, 

максимум 

Схожість, 

%, 

мінімум 

Вологість, 

%, 

максимум 

Додаткові 

вимоги 

щодо 

вмісту, %, 

максимум 

Основної 

культури, 

%, 

мінімум 

Інших видів, шт./кг, 

максимум 

мішечкі

в сажки 

ріжків 

культу 

рних 

бур’я 

нів  

в.т.ч. 

важко 

відокрем 

люваних 

Пше 

ниця 

м’яка 

ОН 99,9 0,0/0,0 99,9 2 2 0 0,0 0,0 92 а) 14 - 

ЕН 99,7 0,1/0,0 99,7 5 5 0 0,0 0,01 92 б) 15 - 

РН-1-3 98,0 0,3/0,0 98,0 20 20 5 0,002 0,03 92 в) 15,5 - 

РН-н 97,0 0,5/0,0 97,0 130 70 5 0,002 0,05 87   

 

Жито  

ОН - 0,0 99,9 2 2 0 0,0 0,0 90 а) 14  

ЕН - 0,0 99,7 5 5 0 0,0 0,03 90 б) 15  

РН-1-3 - 0,3 98,0 40 40 5 0,002 0,05 90 в) 15,5  

РН-н - 0,5 97,0 130 70 5 0,002 0,07 85   



ПОСВІДЧЕННЯ ПРО КОНДИЦІЙНІСТЬ НАСІННЯ 
 

Категорія насіння    РН – 3__________________________________________ 
                                           (оригінальне, елітне, репродукцій: РН-1-3, РН-н) 

 

Держ-

насінін-

спекція 

Числ

о 

Місяць Рік Посвідчення про 

кондиційність насіння №255 

дійсне до 

Форма 

№___ 

сільгосп

-облік 

Код 

число Місяць Рік 

 16 08 2013 16 12 2013   

 

Видано   Могилів-Подільська державна насіннєва інспекція__________________________ 

           (назва господарства, організації, адреса) 

на партію № 1      насіння                пшениця____, одержано від СП ―Україна‖  

                                                           (культура,  сорт) 

генерації _____________________________________________________________________ 

                                      (розсадники, с-еліта, перша та інші репродукції) 

року врожаю _2013_ масою 200 центнерів, фракції №1, подано на аналіз за актом №8 від ―14‖ 

11.2013р., яке зберігається   ТОВ ―Агро Дністер‖_______________________________ 

                                                                                (№ бригади, відділку, господарства) 

число місць (мішків) ____ склад № 20 засік № 1 вагон №___ насипом 

Призначення насіння _______для посіву _________________________________________ 

Якість насіння відповідає нормам ДСТУ 224093РН-3_______________________________                                         

                                                                             (Оригінальне, елітне, репродукцій, РН-1-3, РН-н) 

 

Результати аналізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чистота 99,6%  

у тому числі: 

________________% 

________________% 

2. Відхід, всього_ 0,4% 

у т.ч. переважаючі групи: 

порожні колоски 0,03% 

проросле ______0,02%  

3. Насіння інших рослин  

(шт./кг або %)____,25% 

4. Насіння інших видів кормових трав 

__________________% 

5. Насіння інших культурних рослин  

(шт./кг або %) 

6. Насіння   бур'янів,   всього 

(шт./кг або %)     

у тому числі: 

а)  найбільш шкідливих для кормових 

трав (шт./кг) ____________________ 

б)   насіння   пирію  повзучого (шт./кг) 

_________________________________ 
 

7. Сажкових утворень__-____ % 

8. Склероцій _____-_____  % 

9. Енергія проростання   87______% 

10. Схожість          93_______ % 

у т. ч.твердих ________% 

умови пророщування НФ 

11.  Життєздатність __96______% 

 Метод, визначення  тетразольно-

топографічний 

12. Посівна придатність _____ % 

13. Вологість___13___ % 

14. Маса 1000 насінин  47,2  г 
15. Ураженість хворобами; заповнюється 

під час аналізу насіння   методом: 

центрифугування  ___-___   шт. 

біологічним ______-____ % 

16. Заселеність шкідниками 

       не виявлено________шт. / кг 

       (виявлено, не виявлено) 

 



17.  Дані зовнішнього огляду проби насіння:       
колір _______нормальний________________________________________________ 

                           (нормальний або потемнілий) 

запах _________ нормальний_____________________________________________ 

            (нормальний або затхлий) 

18.  Ботанічний склад переважаючих видів:     

   насіння інших культурних рослин ____ячмінь________________ 

        __________________________ 

                                                              __________________________ 

                                   насіння бур’янів       __                    __________________________ 

      _________ __________________________ 

                                                              __________________________ 

19. Інші визначення ____________________________________________________________ 
                                      ____________________________________________________________ 
                                     ____________________________________________________________ 

                              ____________________________________________________________ 

Пропозиції: ___________________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________________ 
                      ___________________________________________________________________ 

                       ___________________________________________________________________ 

 

 


