
Лабораторно-практичне заняття №9 

 

Тема: Стандартизація і сертифікація садивного матеріалу 

1. Показники якості садивного матеріалу. 

2. Вимоги стандартів до якості садивного матеріалу. 

3. Державний контроль за якістю садивного матеріалу. 

4. Сертифікація насіння. 

 

Мета: ознайомитися з вимогами до якості садивного матеріалу, з порядком 

проведення державного контролю та особливостями сертифікації насіння. 

 

1. Показники якості садивного матеріалу 

Насіння – це частини рослин (клубні, плоди, саджанці, цибулини, 

супліддя, частини складних плодів та ін.), які застосовуються для отримання 

сортів с/г рослин. 

Вимоги до якості садивного матеріалу встановлені в державних 

стандартах як на насіння окремих культур (пшениці, жита, ячменю, вівсу, 

кукурудзи, гороху, соняшнику та ін), так і на групи культур однієї родини 

(овочеві і квіткові культури). 

Стандарти на насіння і садівний матеріал встановлюють нормативні по 

якості насіння, яке призначене для посіву (які пройшли очищення, 

сортування, колі бровку та ін. Види обробки), методи аналізу якості насіння, 

правила приймання, упаковки, маркування, зберігання і транспортування. В 

технічних вимогах стандартів на садівний матеріал вказано на необхідність 

використання для посіву насіння районованих і перспективних сортів рослин, 

які включені до Державного реєстру, селекційних досягнень і які допущені 

до використання. Ці сорти, як правило, мають високу врожайність і добрі 

технологічні та ін. Господарсько-корисні властивості. 

Сортова чистота – це відношення числа стебел с/г рослин основного 

сорту до числа всіх розвинутих стебел даної культури. Сортова чистота 

визначається шляхом апробації посівів, які призначені для отримання 

садивного матеріалу. 

Апробація посівів – обстеження сортових посівів з метою визначення їх 

сортової чистоти чи сортової типовості рослин, засміченості, ураження 

хворобами і шкідниками. Апробацію має право проводити тільки апробатор – 

спеціаліст державної насіннєвої інспекції, селекціонер (оригінатор сорту), 

інша фізична особа, яка акредитована в встановленому порядку на право 

офіційного обстеження сортових посівів с/г рослин. 

Посівна якості насіння – це сукупність властивостей насіння, які 

характеризують ступінь їх придатності для посіву. О них судять за слідуючи 

ми показниками: засміченість, схожість і чистота. 

Чистота насіння – це вміст насіння основної культури у 

досліджуваному зразку. 

З обліком схожості визначають норму висіву і відповідно витрату 

насіння. У свіжо збираному насінні іноді визначають життєздатність. 



Енергія проростання – здатність насіння швидко і дружньо проростати. 

При визначений якості саджанців оцінюють їх зовнішній вигляд, висоту 

стебла, кількість бокових погонів, товщину кореневої шийки, кількість і 

довжину основних коренів для саджанців важливих показником якості є 

висота штамбу і діаметр штамбу в місці щеплення. 

2. Вимоги стандартів до якості насіння 

Найвищі вимоги встановлені до якості насіння, яке використовується для 

насінницьких посівів. 

Сортова чистота розсадників розмноження, супереліти, еліти більшості 

зернових і зернобобових культур повинна бути не менше 99,7%, для рису, 

проса, нуту, чечевиці, чини, квасолі – 99,8%; супереліти сортів і ліній сорго – 

100%, а еліти – 99%; кормових бобів і вики – 99,5%. 

В залежності від сортової чистоти насіння першої і послідуючих 

репродукцій більшості культур поділяють на 3 категорії; насіння сорго, 

проса, льна олійного, сої, рицини, рапсу – на 2 категорії (табл.33). 

Категорію сортової чистоти для насіння культур, яке обпилюються 

перехресно, встановлюють із рахунку їх репродуціювання і насіння люпину 

однорічного, гречки І-ІІІ репродукцій і масову репродукцію гречки – до ІІІ 

категорії; насіння исита І-ІІІ репродукцій, ІІІ-ІV, V; послідуючих 

репродукцій – відповідно до І, ІІ і ІІІ категоріям. 

О сортових якостей насіння кукурудзи судять  по сортовій типовості і 

кількості ксенійних  зерен (табл.34) 

Категорію сортової чистоти для насіння соняшнику встановлюють з 

обліком показників типовості і панцирності насіння. В залежності від цих 

показників насіння соняшнику поділяють на 2 категорії. До І категорії 

відносять насіння, типовості якого – не менше 99,8% і панцирність – не 

менше 98%, до ІІ – відповідно 98,0 і 97,0%.  

Насіннєва картопля в залежності від ступеня розмноження поділяють на 

базисний (супер-супереліта, супереліта і еліта) і репродукційні (І і 

послідуючі репродукції). Сортова чистота посадок базисної картоплі повинна 

бути не менш 100%. Репродукційна насіннєва картопля в залежності від 

сортової чистоти посадок, з яких вона отримана, і наявності в посадках 

рослин, які уражені хворобами, поділяють на 3 категорії (табл. 35). 

 

Таблиця 33. Вимоги до якості насіння першої і послідуючих репродукцій 

до сортової чистоти  

Найменування культури 

Сортова чистота, %, не менше по 

категоріям 

І ІІ ІІІ 

Зернові, зернобобові і кормові культури: 

пшениця, полба, ячмінь, овес, горох, чечевиця, 

чина, нут, рис 

99,5 98,0 95,0 

тритикале 99,0 98,0 95,0 

квасоля і маш 99,5 98,5 95,0 

віка 98,0 95,0 90,0 

сорго 98,0 95,0 - 



просо 99,5 98,0 - 

Олійні культури: арахіс і рижій 99,6 98,0 95,0 

сафлор 99,6 97,0 90,0 

мак масличний 100,0 97,0 95,0 

кунжут 99,6 98,0 92,0 

горчица 99,6 99,0 97,0 

лён масличний 99,6 98,0 - 

соя 99,5 98,0 - 

рицина 99,8 98,0 - 

рапс 99,6 97,0 - 

Технічні і ефіромаслічні культури: коріандр, 

тмин, фенхель 

99,7 97,0 95,0 

аніс 99,5 97,0 95,0 

шалфей мускатний 98,0 95,0 90,0 

табак і махорка 99,0 97,0 95,0 

 

До посівних якостей насіння більшості культур поділяють на три, а 

насіння овочевих культур – на два класи. Вимоги до посівного якостей 

насіння окремих культур приведені в табл. 36.  

До насіннєвого матеріалу застосовуються жорсткі вимоги за чистотою. 

Для більшості зернових, зернобобових культур чистота в залежності від 

класу складає 99-97%. Схожість за класами для окремих культур різна. В 

значної ступені вона залежить від біологічних особливостей культури, 

грунтово-кліматичних умов зони вирощування і використання насіння. Так 

для головних культур (пшениці м
’
якої, жита, ячменя, вівсу) схожість насіння 

за класами складає 95, 92 і 90%, цукрового буряку – 80;75%, моркви столової 

– 70; 45%, кропу – 60; 40%. Виходячи з кліматичних умов, в несприятливі за 

погодними умовами роки, норми схожість насіння, яке заготовляється і 

висівається, можуть бути нижче встановлених стандартами норм на 2-3% для 

насіння І класу і на 3-5% для насіння 2-го і 3-го класів. 

При визначенні класу насіння, крім показників чистоти, схожість, вмісту 

насіння інших рослин в шт.. на 1кг, в тому числі бур’янів для деяких культур 

враховуються і інші показники. Для насіння кукурудзи 1-го класу обмежена 

наявність насіння з мікротравмами в області зародку – не більше 20%. В 

насінні плівчастих культур нормований вміст обрушених зерен і для вівсу 1, 

2 і 3-го класів не більше 2,3 і 5% відповідно і рису – 1,2 і 3%; проса 1-го і 2-го 

класів – 5 і 10% і гречки 1-го і 2-го класів – не більше 5%. 

В насінні пшениці, жита, ячменю і вівсу, тритикале встановлені вимоги 

до вмісту головневих мішечків і їх часток не допускається, для 3-го класу її 

повинно бути не більше 0,002%. Норми вмісту споринії неоднакові для 

різних культур: для насіння вівсу, ячменю, пшениці 1,2 і 3-го класів – не 

більше 0,01; 0,03 і 0,05% відповідно; для насіння жита – 0,03; 0,05; 0,07%, для 

насіння тритикале 1-го і 2-го класів – не більше 0,03 і 0,05%. 

 

 

 



Таблиця 34. Вимоги до сортових якостей насіння кукурудзи 
 

Насіння 

Сортова 

типовість,% не 

менше 

Кількість ксенійних зерен, 

шт.. на 100 початків, не 

більше 

По даним апробації 

полевої амбарної полевої амбарної 

Супереліти сортів, само 

запилюваних ліній і гібридних 

популяцій 

99,5 100,0 20 0 

Еліти сортів, само запилюваних ліній 

і гібридних популяцій 

99,5 100,0 20 0 

Само запилюваних ліній І і ІІ 

репродукцій на участках 

розмноження; самообпилюваних 

ліній і простих і трьохлінійних 

гібридів – батьківських форм 

98,0 99,0 50 30 

Другого покоління простих і 

трьохлінійних гібридів – 

батьківських форм на ділянках 

розмноження 

98,0 99,0 400 200 

Першого покоління простих, 

трьохлінійних, подвійних між 

лінійних, сортолінійних і 

багатолінійних гібридів товарного 

використання 

- 98,0 - 600 

Сортів і гібридних популяцій І і 

послідуючих репродукцій: 

І категорії 

ІІ категорії 

ІІІ категорії 

 

 

99,0 

98,0 

97,0 

 

 

100,0 

99,0 

99,0 

 

 

100,0 

300 

600 

 

 

10 

100 

200 

 

Таблиця 35. Категорії репродукційного насіннєвої картоплі 

 

Найменування показників 
Норми для категорій 

І ІІ ІІІ 

Репродукція не нижче І ІІ V 

Сортова чистота посадок, %, не менше 100 97 95 

Наявність у посадках рослин, які уражені 

хворобами (за зовнішніми ознаками), %, за 

рахунку, не більше  

в тому числі: 

важкими вірусними (зморшкувата і смугаста 

мозаїки, скручування листя) і віроїдними 

вірусними (готика) захворюваннями 

 легкими вірусними захворюваннями 

(звичайна мозаїка, закручування листя) 

чорною ніжкою 

кільцева і бура бактеріальні гнилі 

 

 

7,2 

 

 

 

1,2 

 

6,0 

не 

допускається 

не 

допускається 

 

 

11,0 

 

 

 

1,5 

 

9,0 

0,5 

не 

допускається 

 

 

 

13,6 

 

 

 

2,4 

 

10,2 

0,7 

0,3 

 



Таблиця 36. Вимоги до посівних якостей насіння окремих культур 

Культура 
Клас 

насіння 

Чистота, 

%, не 

менше 

Вміст насіння інших рослин, 

шт./кг, не більше 
Схожість 

насіння,   

% не 

менше 
усього в тому числі 

бур’янів 

Пшениця і полба 1 99 10 5 95,90
*
 

2 98 40 20 92,87 

3 97 200 70 90,85 

Жито 1 99 10 5 95 

2 98 80 40 92 

3 97 20 70 90 

Ячмінь, овес 1 99 10 5 95 

2 98 80 20 92 

3 97 300 70 90 

Рис 1 99 - 5 95 

2 98 - 40 90 

3 97 - 100 85 

Кукурудза в зерні 1 99 5 - 96 

2 98 5 - 90 

Гречиха 1 99 20 10 95 

2 98 120 80 90 

Горох  1 99 5 Не допускається 95 

2 97 30 5 90 

Соняшник 1 99 5 2 95 

2 98 15 5 90 

Льон-довгунець 1 99 340 320 95 

2 98 900 860 88 

3 97 1760 1700 80 

Цукровий буряк 

однонасіннєвий, 

калібрований 

1 97 0,2 0,1 80 

2 97 0,2 0,1 75 

Морква 1 95 0,5 0,2 70 

2 90 1,0 0,4 45 

 

В стандарті на насіння соняшнику нормована маса 1000 насінин. В 

залежності від зони вирощування соняшнику вона повинна бути не менше 

50-60г. Для  насіння соняшнику 1-го класу поряд зі схожістю встановлена 

норма за енергією проростання (не менше 90%), а також вміст склероціїв 

білої і сірої гнилей для 1-го класу не допускається, для 2-го класу – не більше 

3 шт/кг. 

Не допускаються до сівби насіння всіх культур при наявності в них і 

карантинних бур
’
янів (насіння і плодів), шкідників і захворювань у 

відповідності з перечнем, затвердженим Держагропромом і насіння отруйних 

бур
’
янів геліотропу волосиста плідного і триходесми сивої і живих шкідників 

і лічинок, які пошкоджують насіння. Тільки в насінні 3-го (2-го) класу 

допускається наявність кліща не більше 20 шт на 1кг насіння. Не 

допускається до посіву також насіння, яке зібрано з полів, пошкоджених за 

даними польової апробації:  твердою і стебловою головнею (насіння жита), 



стебловою і карликовою головнею, пильною головнею (за стеблами) більше 

0,5% і твердою головнею більше 0,3% (насіння пшениці і полби), пильної і 

покритої головнею (за стеблами) в сумі не більше 0,5% (насіння вівсу), 

пильною головнею більш 3% (насіння проса). 

В стандартах на насіння всіх культур встановлені вимоги  за вологістю. 

Вологість свіжо збираного насіння озимих зернових культур, які висіваються 

в рік збору врожаю,  допускається не більше 16%. Насіння зернових і 

зернобобових культур, яке призначене для зберігання протягом року і 

більше, а також, які закладаються на зберігання в металічні силоси чи 

ємності силосного типу, повинні мати вологість не більше 13-14% (в 

залежності від культури). Для насіння олійних культур встановлена норма 

вологості 9-12% (по культурам), а для насіння страхового фонду – 7-8%. 

Вимоги до якості насіння диференційовані в залежності від їх 

призначення. Самі жорсткі вимоги до супереліти і еліти. Таке насіння за 

сортовою чистотою повинно бути І категорії, а за посівними якостями 

відповідати вимогам І-го класу.  

Насіння І репродукції, яке висівається і реалізується для розмноження 

дослідно-виробничими господарствами науково-дослідницьких організацій і 

учбово-дослідницькими господарствами с/г вузів і технікумів, повинні 

відповідати І категорії за сортовою чистотою і посівними якостями бути не 

нижче 2-го класу. 

Насіння ІІ і слідуючи репродукцій, яке висівається на садівний матеріал 

в господарствах, повинно бути не нижче ІІ категорії за сортовою чистотою і 

не нижче 2-го класу за посівними якостями. Насіння яке висівається для 

отримання товарного зерна, може бути ІІІ категорії і 2-го чи 3-го класу. 

Клубні насіннєвої картоплі повинні бути здоровими, цілими, з міцною 

кожурою, за формою і кольором типовими для даного ботанічного сорту, 

сухими, непророслими і при весняної реалізації допускається наявність 

клубенів з пагонами довжиною не більше 5 мм. Розмір клубенів за 

найбільшим поперечним діаметром для сортів з подовженою формою 

встановлено в межах 28-55 мм, для сортів з округло-овальною формою -30-60 

мм. На посадку повинен використовуватись здоровий садівний матеріал 

картоплі. За якістю клубенів насіннєва картопля поділяється на 2 класи (см. 

табл. 37). 

Насіння всіх культур повинно бути протруєне. У всіх стандартах на 

насіння вказані правила приймання. 

Кожна партія насіння еліти повинна супроводжуватися атестатом на 

насіння, насіння І і слідуючи репродукцій-свідоцтвом на насіння. Кожна 

партія насіння, яка закладається в насіннєві фонди с/г підприємств для 

приватних потреб, повинна бути оформлена Актом польових обстежень чи 

Актом апробації і Посвідченням о кондиційності насіння. 

 

 

 

 



Таблиця 37. Посівні якості насіннєвої картоплі 

Найменування показників 
Норма для класу, % 

1-го 2-го 

Наявність клубенів інших ботанічних сортів, 

не більше 
Не допускається 0,5 

Наявність клубенів, які уражені хворобами, не 

більше 
4,5 8,5 

В тому числі: 

Чорною ніжкою 

 

Не допускається 

 

0,5 

Кільцевою і бурою бактеріальними гнилями  

Не допускається 

 

0,5 

фітофторозом 1,0 2,0 

Сухими гнилями (фомоз, фузаріоз) 1,0 1,0 

Паршою звичайною і сріблястою (при 

ураженості більш ¼ поверхні клубеня) 

 

2,0 

 

3,0 

Паршою борошнистою 

Ризоктоніозом: 

При ураженні від 1/8 до ¼ включно поверхні 

клубеня 

Більш ¼ поверхні клубеня  

1,0 

 

 

1,5 

не допускається 

2,0 

 

 

2,5 

не допускається 

Наявність клубенів, які уражені стебловою 

нематодою 

 

Не допускається 

 

0,5 

 

Державний контроль за якістю садивного матеріалу 

Сортовий контроль – це засоби по визначенню сортової чистоти і 

встановленню належності с/г рослин и насіння до якогось сорту при 

проведенні апробації посівів, ґрунтового контролю і лабораторного 

сортового контролю. 

Насіннєвий контроль засоби по визначено посівних  якостей насіння, 

контроль за дотриманням державних стандартів та інших нормативних 

документів у галузі насінництва. 

Сортовий і насіннєвий контроль посівів і насіння с/г рослин проводять 

Державна насіннєва інспекція України при Міністерстві с/г України, 

державні насіннєві інспекції суб
’
єктів України, міжрайонні, районні і містські  

державні насіннєві інспекції, а також Науково-методичний центр по 

насіннєвому контролю. 

Державна насіннєва інспекція України при Мінсільгоспі України 

здійснює методичне керування, координацію, регламентацію діяльності 

державних насіннєвих інспекцій суб
’
єктів України з метою сприяння 

рішенню задач по створенню необхідних фондів насіння з високими 

сортовими і посівними якостями, організує і проводить роботи з сертифікації 

насіння, веде державний реєстр учасників і об
’
єктів системи сертифікації 

насіння, організує розробку і затверджує методи аналізу насіння. 

Ґрунтовий сортовий контроль – встановлення належності с/г рослин і 

насіння до визначеного сорту і визначення сортової чистоти рослин за 

допомогою посіву насіння на спеціальних ділянках і послідуючої перевірки 

с/г рослин. 



Лабораторний сортовий контроль – встановлення належності насіння 

до визначення сорту і визначення сортової чистоти  насіння за допомогою 

проведення лабораторного аналізу. 

Лабораторному і ґрунтовому контролю належить елітне і репродукційне 

насіння. 

  Методики проведення апробації, реєстрації сортових посівів, 

ґрунтового і лабораторного сортового контролю затверджуються 

Мінсільгоспом України. 

 

Сертифікація насіння 

В Україні введені в дію слідуючи види сертифікатів, які підтверджують 

відповідність сортових і посівних якостей насіння вимогам державних і 

галузевих стандартів: сертифікат сортової ідентифікації і сертифікат на 

насіння зернових, зернобобових, кормових, олійних, ефіроолійних, 

технічних, квіткових, овочевих, лікарняних культур і цукрового буряку; 

сертифікат на садивний матеріал плодових, ягідних, овочевих, квіткових 

культур і винограду; сертифікат на насіння картоплі. 

Сертифікати видається на насіння, яке за сортовими і посівними 

якостями відповідають вимогам державних і галузевих стандартів. 

Органами з сертифікації в Україні є обласні районні, державні насіннєві 

інспекції, а також зареєстровані у встановленому порядку некомерційні 

об
’
єднання, союзи, організації, акредитовані і які отримали ліцензію у 

встановленому в Системі порядку. Головні функції органів з сертифікації: 

сертифікація насіння, видача сертифікатів і їх облік, акредитація державних 

насіннєвих інспекцій і організацій в якості випробувальних лабораторій, 

здійснення інспекційного контролю за їх діяльністю та ін. 

У відповідності з міжнародного практикою процес сертифікації повинен 

включати: подачу замовлення на проведення сертифікації, розглядання 

замовлення і прийняття  рішення; контроль за дотримання стандартів і іншої 

нормативної документації при виробництві, упаковці і реалізації насіння; 

проведення сортової ідентифікації; відбір проб для проведення 

випробування; аналіз отриманих матеріалів і прийняття рішення о 

можливості видачі сертифікату і здійснення інспекційного контролю за 

сертифікованим насінням. 

 

Питання до самоконтролю 

1. Назвати показники якості насіння. 

2. Що розуміють під сортовою чистотою насіння? 

3. Які вимоги висувають до якості насіння першої і слідуючи 

репродукцій за сортовою чистотою? 

4. Як здійснюється державний контроль за якістю насіння? 

5. Як проводиться сертифікація садивного матеріалу? 
 


