
Практична робота № 5. 

Методи визначення маси 1000 насінин та натури 

 

          Порядок відбору точкових проб від партії насіння  

Сортове насіння оцінюють по сортових і посівних якостях. 

Несортове насіння – насіння, яке не відповідає вимогам нормативно-

технічної документації на сортову чистоту або на яке немає сортових 

документів, оцінюють по посівних якостях. Для перевірки посівних якостей 

насіння і забезпечення господарств доброякісним насінням в країні існує 

система контролю, представлена насіннєвою інспекцією.  

 Інспекції перевіряють якість кожної партії насіння, видають документи 

про придатність насіння до посіву, без яких висів насіння в господарствах не 

дозволяється.  

 Методика аналізу насіння, єдина і обов’язкова для всіх лабораторій, що 

оцінюють посівні якості насіння вона викладена в національному стандарті 

України ДСТУ 4138 – 2002. 

 Крім того, інспекції контролюють виконання правил насінництва в 

сільськогосподарських підприємствах. Працівники інспекції перевіряють 

насіннєві посіви, підготовленість насіннєсховищ до приймання насіння 

нового урожаю, правильність розміщення насіння в зерносховищах, 

підготовленість насіння до посіву, документацію на насіння. 

 Правила відбирання проб  

 Якість  кожної партії насіння, призначеної для посіву, визначають по 

середніх пробах. 

 Проби для аналізу якості насіннєвих фондів в господарствах повинні 

відбирати агрономи господарств, дослідних установ, заготівельних і інших 

організацій, які пройшли відповідний інструктаж в насіннєвій інспекції і 

отримали посвідчення на право відбору проб.  

 Проби відбирають строго по методиці затвердженій стандартом. 

 



Вимоги до партії насіння 

   Маса партії насіння, від якої відбирають пробу, не повинна 

перевищувати для пшениці, жита, вівса, ячменю 25000 кг. Якщо партія 

перевищує цю кількість, її поділяють на контрольні одиниці. Для 

оригінального (ОН) і елітного (ЕН) насіння кожна з них є самостійна партія. 

Партії (контрольні одиниці) нумерують. Складають схему поділу партії на 

контрольні одиниці. 

  Відбирання, формування, оформлювання і доставляння середніх проб 

проводять штатні  інспектори, уповноважені держнасінінспекцією, про що 

мають відповідне посвідчення. Штатні інспектори повинні мати особисті 

тавро, пломбір та печатку. Власник насіння зобов'язаний забезпечити 

необхідні умови для проведення цих робіт і доставляння відібраних проб до 

держнасінінспекції. 

  Відбирання точкових проб. 

 Від насіння, що його зберігають насипом (чи у контейнерах великої 

місткості), точкові проби відбирають з різних місць на різних глибинах у 

кожному. Допустимо відбирати проби у процесі надходження насіння у 

контейнери у поперечному перетині потоку за допомогою щупів, 

автоматичних пристроїв. 

 Точкові проби відбирають щупами (циліндричні, конусні, мішкові),  

механічними пробовідбірниками. 

— циліндричний щуп вводять у насіннєву масу в закритому стані; коли 

необхідну точку досягнено, його відкривають, двічі повертають або злегка 

струшують, обережно закривають. Наповнений щуп виймають, відкривають і 

висипають отримані проби насіння на підготовлену поверхню для порівняння 

на однорідність; 

 — мішковий щуп призначений для відбирання проб із мішків; його вводять в 

середину жолобком донизу, вістрям вверх під кутом близько 30° до 

горизонталі; з досягненням центру мішка його повертають жолобком догори, 

обережно виймають і висипають насіння у посудину; проколи від щупів у 



тканинних зарівнюють хрестоподібним рухом вістря щупу, а на паперових та 

поліетиленових — заклеюють латкою; 

— конусний щуп використовують для відбирання проб з насипу, 

транспортних засобів, незашитих мішків тощо. 

— механічний пробовідбірник використовують згідно з інструкцією до 

нього.   

 

 

Від партій насіння, що його зберігають або транспортують насипом, у 

засіках, контейнерах великої місткості або від струменю насіння під час їх 

заповнення точкові проби відбирають відповідно до (таблиця 1). 

 

 

 



 Таблиця 1 — Норми відбирання точкових проб залежно від маси партії 

насіння 

Маса партії, кг Кількість проб, шт. 

До 500 Не менше 5 

Від 501 до 3000 Одна від кожних 300 кг, але не менше 5 

» 3001   » 20000 »         500 кг,            » 10 

Понад 20000 »         700 кг,             » 40 

 

  Від партій насіння, що їх зберігають або транспортують насипом, 

точкові проби дозволено  відбирати від кожної партії (контрольної одиниці) у 

п'яти місцях за такою схемою: 

 

  X                         X 

             

                X  

  X                        X  

 

За такою самою схемою відбирають проби з кожного засіку, якщо 

партія розташована у декількох засіках. 

 З транспортних засобів, завантажених понад 25 т, проби відбирають в 

одинадцяти точках: за схемою: 

 

X              X                  X                     X           

        X                X                  X  

X             X                X                 X  

 

У кожному місці точкові проби відбирають з трьох шарів — 

нижнього, середнього, верхнього. 

  Від насіння, затарованого у мішки чи контейнери подібної однакової 

місткості проби відбирають відповідно до таких норм (таблиця 2). 



Таблиця 2 — Норми відбирання точкових проб від насіння у мішках або 

контейнерах (за винятком пакувальної одиниці до 10 кг включно)  

Кількість мішків (контейнерів), 

шт. 

Кількість проб, шт. 

До 5 Від кожної місткості, але не менше 5 

від 6 до 30 Від 5 місткостей або одна від кожної третьої 

» 31 » 400 Від 10 місткостей або одна від кожної п’ятої 

Понад 400 Від 80 місткостей або одна від кожної сьомої 

 

  Відбирання проб качанів кукурудзи 

  Точкові проби качанів кукурудзи з насипу в засіках відбирають вручну 

в п'ятьох місцях і у кожному з них у трьох шарах (зверху, посередині та 

внизу) по 5 шт. — всього 75 шт. 

  У процесі завантажування (розвантажування) транспортних засобів 

точкові проби відбирають через рівні проміжки часу — від кожної партії 

(контрольної одиниці) по 75 качанів. 

  3 автомашин точкові проби качанів кукурудзи відбирають у двох 

шарах по 2 шт. у кожному місці — всього 20 шт. Якщо контрольна одиниця 

входить у декілька машин, точкові проби відбирають у процесі їх 

завантажування (розвантажування) через рівні проміжки часу. 

  Отримання об'єднаної проби. Пересвідчившись в однорідності усіх 

точкових проб, їх об'єднують ретельно перемішують. Якщо отримана проба 

за масою відповідає середній, її вважають такою. 

 Виділяння середньої проби 

  Середню пробу виділяють з об'єднаної, послідовно зменшуючи її до 

розмірів  для жита, вівса, пшениці, ячменю -1000 г. У цьому випадку 

формують три середні проби: 

 а) перша — для визначання чистоти, відходу, схожості, життєздатності, маси 

1000 насінин та інших аналізувань; 

б) друга — для визначання вологості та заселеності шкідниками;  



в) третя — для проведення фітоекспертизи.  

 

 

Допустимо використовувати метод квартування: об'єднану пробу 

ретельно перемішують і висипають на рівну гладку поверхню; двома 

лінійками (планками) її розстеляють у вигляді квадрату шаром товщиною до 

1,5 см для дрібнонасінних культур і до 5 см — для крупнонасінних. Квадрат 

за діагоналями поділяють на чотири трикутники; з насіння двох протилежних 

трикутників формують першу середню пробу, а з двох інших — другу та 

третю. 

На випадок арбітражного аналізування насіння, призначеного на 

продаж, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою 

«Дублікат». Зберігають її у тому самому приміщенні, що й партію або в 

аналогічних умовах. 



 Відбирає проби штатний інспектор в присутності обох зацікавлених 

сторін. Допускають відсутність представника іншої зацікавленої сторони за 

його офіційною згодою. 

  Оформлювання і відправляння середніх проб 

акт відбирання середніх проб  

 

АКТ N ________ 

відбирання середніх (репрезентативних) проб насіння для визначення 

посівних якостей  
"___" ____________ 20__ р.  

Мною, інспектором, уповноваженим Держсортслужбою _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (району, області) 
згідно з ДСТУ 4138-2002 проведено огляд насіннєвих партій і відібрано середні проби від насіння, яке 
належить __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                (назва господарства, району, області)  
Відбирання проб проведено у присутності представників господарств:  

___________________________ 
                             (посада)  

________________________________ 
(П. І. Б.)  

1. Відомості про насіння  

з/п Культура Сорт Рік 

врожаю 

Сортовий 

документ 

Сортова 

частота 

(або 

типовість), 

% 

Категорія 

та 

генерація 

Походження N партії, 

контрольної 

одиниці 

Маса 

партії, 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

2. Проби направлено у____________________________________________________________________ 
державну насіннєву інспекцію _________________________________________ для дослідження таких 
показників____________________________________________________________________________ 
3. Додаткові відомості __________________________________________________________________  

 Місце 

зберігання 

Відомості про Призначеність 

партії 

Відомості про Кількість 

представлених 

проб підробіток протруєння Етикетування, 
маркування 

опечатування 

11 12 13 14 15 16 17 18 

        



4. Схема розташування контрольних одиниць ______________________________________________  
5. Зауваження та вказівки інспектора _____________________________________________________  
Інспектор _________________________  
М. П.  
Підписи представників господарства, присутніх під час відбирання проб  

Гарантія. Збереження партій від змішування,                          
засмічування, зниження посівних якостей, а також 
збереження та надання дублікатних проб на випадок 
арбітражного аналізування, гарантую.  

 

Керівник господарства 

 

М. П.  

 

___________________ 

(посада)  

 

 

___________________ 

(П. І. Б.)  

Додаток 4                                                          (етикетка) 

Середня проба насіння 

згідно з актом N ____ від _____________ 200_ р.  

1. Назва господарства _________________________________________________________________  

2. Культура __________________________________________________________________________  

3. Сорт ______________________________________________________________________________ 

4. Етап насінництва (категорія) __________________________________________________________  

5. Генерація (репродукція) ______________________________________________________________  

6. Рік урожаю _________________________________________________________________________  

7. N партії (контрольної одиниці) _________________________________________________________ 

8. Маса партії _________________________________________________________________________  

9. Кількість місць ______________________________________________________________________  

10. На який вид аналізування ____________________________________________________________ 

  

Інспектор  
_________________ 

(посада)  

______________________ 

(П. І. Б.)  

 

Відбирання середніх проб оформляють актом  у двох  примірниках 

один залишають власникові насіння, другий — супроводжує проби до 

держнасінінспекцїі. Відбирання дублікатних  проб також оформляють актом 

з познакою у правому верхньому куті «На випадок арбітражного 

аналізування”.  Акт зберігають у господарстві. 

  Середню пробу маркують відповідною етикеткою.  

  Першу середню пробу, а також її дублікат, пакують у торбинку з 

щільної тканини (не можна  пакувати у вологонепроникну тару), зав'язують 



(або зашивають) так, щоб обидва кінці ниток були біля 5 см були разом і 

опечатують. До того ж одну етикетку вкладають всередину, другу –

прикріплюють  зовні. У разі відсутності пломбура допускають заклеювати 

обидва кінці нитки під зовнішню етикетку або між двома картонними 

квадратиками 5 см х 5 см з підписом та печаткою уповноваженого проб 

(кінці нитки попередньо пропускають через два отвори в одному з 

квадратиків і зав’язують. 

  Другу пробу пакують у вологонепроникну тару зі скла або плівки такої 

місткості, щоб у них після наповнення залишалось якомога менше вільного 

простору. Отвір посуду щільно закривають заливають сургучем чи 

парафіном або обмотують плівкою. Пакети, виготовлені з плівки, запаюють 

або склавши край вдвічі, щільно зав'язують. Маркують етикеткою. 

  Третю пробу вміщують у паперовий пакет або тканинну торбинку, 

заклеюють запаюють або зашивають і маркують етикеткою. 

 До держнасінінспекції середні проби направляють протягом 1—2 діб. 

Залишати їх власникові  насіння або іншим, не уповноваженим 

держнасінінспекцією особам, не дозволено. За відбирання проб, їх пакування, 

маркування, опечатування та оформлювання документів уповноважений 

інспектор несе особисту відповідальність. 

 Виділення робочих проб.  Робочі проби виділяють з середньої одним з 

таких методів: 

— виїмок; 

— випадкових чашечок; 

— половинок; 

— дільниками (згідно з інструкцією користування ними). 

  Метод виїмок. Попередньо перемішане насіння висипають на рівну 

гладку поверхню), розрівнюють у вигляді прямокутника шаром товщиною до 

1 см . За допомогою ложечки,( лопатки, совочка) в одній руці і шпателю — в 

другій (або двох совочків, спрямованих назустріч відбирають у різних місцях 

невеликі порції насіння по товщині всього шару. Відбирають (але не менш, 



як з п'яти місць), скільки необхідно для отримання робочої проби 

відповідного розміру. 

 Допускають відбирання робочих проб (наважок) за такою схемою :  

 

О         Х          О          Х         О         Х          О         Х 

Х         О          Х          О         Х         О          Х         О 

О         Х          О          Х         О         Х          О         Х 

Х         О          Х          О         Х         О          Х         О 

 

де О — місця відбирання насіння для першої проби (наважки), 

    X — для другої (на випадок повторного аналізування).  

Цей метод найбільш придатний для дрібнонасінних культур. 

 Метод випадкових чашечок. Попередньо перемішане насіння 

розсіюють на рівну поверхню (лоток), де викреслено квадрат, в якому 

довільно розташовано вісім однакових чашечок циліндричної форми 

(наприклад, бюкси). Робочу пробу отримують об'єднанням вмісту шести а 

них, а у разі потреби  сьомої та восьмої. Рівномірність заповнення чашечок 

регулюють їхнім розміром та площею квадрату (рекомендовано, щоб остання 

перевищувала сумарну площу всіх чашечок у 10—12 разів). 

Найбільш придатний для дрібнонасінних добре сипких культур. 

  Метод половинок. Робочі проби за цим методом виділяють за 

допомогою пристрою, який складається з лотка і решітки з кубічними 

відкритими зверху чарунками однакового розміру із дном і скрізні. 

Попередньо перемішане насіння рівномірно розсіюють над решіткою 

коливальними рухами почергово у різних (під прямим кутом) напрямках. 

Коли решітку знімають, на лотку залишається близько половини проби. У 

такий спосіб середню пробу поступово зменшують до потрібного розміру, 

використовуючи будь-яку з половинок. 

 

 



Приймання та зберігання проб 

  Середні проби реєструють у журналі, форму якого встановлює 

Держнасінінспекція України, починаючи нумерацію з початку року. 

Реєстраційні номери проставляють на пакетах, робочих бланках та 

документах, що їх видаватимуть власникові насіння. 

  Аналізувати починають не пізніше наступного дня (допускають 

виняток для вихідних та святкових днів). 

  Проби зберігають у прохолодному добре вентильованому приміщенні, 

забезпечуючи збереження початкової якості. 

  Залишки проб, а також складники, виділені під час аналізування 

чистоти та відходу насіння, зберігають протягом двох місяців після 

завершення сівби даної культури у районі, після чого їх знеособлюють у 

порядку, установленому Держнасінінспекцією. 

Щоб отримувати високі врожаї, забезпечувати населення планети 

зерном необхідно бережно відноситись до насіння, дбати про збереження 

його сортових ознак, посівних якостей насіння. Сортові ознаки, що 

характеризують сортову чистоту насіння, визначають у полі на насінних 

ділянках під час апробації. За даними апробації сортова чистота 

оригінального насіння м’якої пшениці має становити не менш як 99,9%, 

насіння еліти  — 99,7, 1-3репродукцій — 98%, послідуючих репродукцій 

97%.  

Показниками якості посівного матеріалу є чистота, схожість, посівна 

придатність, енергія проростання, маса 1000 насінин,  вологість насіння, його 

вирівняність, зараженість шкідниками.  

Контрольно-насіннєвий аналіз  – це контроль відповідності якості 

насіння вимогам нормативних документів, що  його здійснюють за 

відповідними методиками. Він є державний, тобто здійснюється  Державною 

насіннєвою інспекцією і внутрішньогосподарський (технологічний)  – 

спеціалістами господарства. 



Отже працівники системи хлібопродуктів та державної насіннєвої 

інспекції повинні швидко й точно вміти визначати показники якості 

насіннєвого зерна, робити висновки про відповідність вимогам стандартів, 

проводити необхідні розрахунки у межах виконання аналізів,  оформляти 

результати аналізів та випробувань;  здійснювати оперативне лабораторне 

прогнозування якості продукції. 

 

Методи визначення маси 1000 насінин. 

Для аналізування використовують всю пробу або її частину. Якщо 

використовують всю пробу, то відраховують кількість насінин у ній і 

зважують з точністю. Масу 1000 насінин обраховують діленням загальної 

маси проби на кількість насінин у ній і множенням результату на 1000. 

За умов використовування певної кількості насіння, відібраного від 

проби, застосовують один з двох методів: 

- вісім повторів по 100 насінин;  

- два повтори по 500 насінин. 

  Від насіння основної культури відраховують вісім повторів по 100 

насінин (без вибирання), які зважують з точністю, передбаченою під час 

аналізування чистоти. 

Масу 1000 насінин обчислюють множенням на 10 

середньоарифметичної маси (х) 100 шт. 

  Від насіння основної культури відраховують без вибирання два 

повтори по 500 насінин і зважують кожне з потрібною точністю.  

 Недостатню кількість насінин беруть з аналізування чистоти, або з 

середньої проби. 

 Обчислюють середньоарифметичне мас обох повторів, їхню суму, а 

також фактичну розбіжність між ними. Остання не повинна перевищувати 3 

%  від середньоарифметичного. 

 Якщо фактична розбіжність перебуває у межах допустимого, аналіз 

вважають достовірним за його результат вважають суму мас двох повторів, 



заокруглену до першого десяткового знака, а для дрібнонасінних культур 

(маса 1000 насінин менше 10 г) результат заокруглюють до другого знаку. 

 У разі, коли фактична розбіжність перевищує допустиму, беруть третій 

повтор кінцевий результат обчислюють за тими двома повторами, фактичні 

розбіжності між якими перебувають у допустимих межах. У разі, коли 

значення всіх повторів виходить за межі допустимих відхилів, 

середньоарифметичне обраховують з усіх повторів (за умови відсутності 

помилок). 

Точність зважування під час аналізування насіння 

Градація маси компонента, г Кількість десяткових знаків 

Менше 99,99 
2 

Від 100.0 до 999.9 1 

1000.0 і більше 0 
 

 Аналіз результатів досліджень: 

MІ=23,5г,  

МІІ=23,7г 

Мс=(23,5+23,7):2=23,6 г 

Розбіжність фактична: 23,6-23,5=0,1г;  23,7-23,6=0,1г 

Допустима розбіжність: 3% від середньоарифметичного 

х=(23,6х3)/100=0,7г 

М1000=23,5+23,7=47,2г 

Маса 1000 насінин 47,2г 

 


