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ВСТУП 
Серед дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки 

бакалаврів спеціальності 206 Садово-паркове господарство, які значною мірою 
визначають фахову підготовку майбутніх фахівців садово-паркового 
виробництва, вагоме місце займає дисципліна «Лісові культури». Дисципліна є 
профілюючою, вона базується на комплексі дисциплін, серед яких – фізіологія 
рослин, генетика, селекція, дендрологія, ґрунтознавство, лісознавство і т.п. 
Важливе місце у програмі даної навчальної дисципліни відводиться питанням 
лісонасінного контролю – одному з пріоритетних напрямків діяльності 
підприємств лісового та садово–паркового виробництва. 

Необхідною умовою підвищення лісистості України та проведення робіт з 
озеленення завдяки створенню високопродуктивних та естетичних штучних 
лісових насаджень є забезпечення лісокультурних робіт високоякісним 
насінням деревних і чагарникових порід. Істотне підвищення продуктивності, 
біологічної стійкості та господарської цінності лісів України неможливе без 
подальшого поліпшення організації і ведення лісонасінної справи, основою якої 
є лісове насінництво. Це завдання вирішується шляхом подальшого 
вдосконалення лісонасінної справи – наукової основи лісового насінництва. 
Науковою основою лісового насінництва є досягнення генетики, селекції, 
фізіології рослин та інших наук. Розвиток цієї галузі тісно пов’язаний з 
відбором та збереженням цінного генетичного фонду лісових порід, вивченням 
генетичної структури деревостанів, організацією генетичних резерватів, 
клонових архівів плюсових дерев, створенням випробувальних лісових культур. 
Водночас лісове насінництво забезпечує комплекс заходів з підвищення 
врожайності насіння, захисту його від шкідників і хвороб, організацію заготівлі 
лісонасінної сировини та її переробку. Важливим є наукове обґрунтування та 
застосування оптимальних технологій короткотермінового та довготермінового 
зберігання насіння. [1–3].  

Методичні рекомендації призначені для закріплення програмного 
матеріалу на практичних заняттях і включають питання щодо будови лісового 
насіння, паспортизації, відбору середніх проб, оформлення супровідних 
документів при відправленні їх у Державну організацію «Український лісовий 
селекційний центр» в підпорядковані їй відокремлені підрозділи: Львівську, 
Рівненську, Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Кримську та Харківську 
лісонасінєві інспекції з метою дослідження якості лісового насіння.  

Заняття супроводжуються модульним контролем, а саме поточним усним 
опитуванням, здачею звіту з виконаних практичних робіт і тестових завдань, а 
на завершення лекційного курсу складання заліку. 
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РОБОТА 1 БУДОВА ПЛОДІВ І НАСІННЯ ОСНОВНИХ 
ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ ДЕРЕВНИХ І ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД 

Мета роботи: ознайомитися з морфолого–анатомічною будовою плодів і 
насіння. 

 
1.1 Загальні відомості 

Для отримання насіння лісових порід з цілеспрямованими якостями 
(висока стійкість майбутніх насаджень, цінні екологічні властивості, висока 
продуктивність і якість деревини) потрібно знати його морфолого–анатомічну 
будову і біологічні особливості. 

Плід – місткість для насіння, яка утворюється після запліднення із зав’язі 
маточки, а іноді з інших частин квітки (квітколожа, оцвітини тощо). 
Партенокарпічні плоди утворюються без запліднення яйцеклітини, з насінням 
без зародка. Складається плід з оплодня (перикарпія) і насінин всередині (одна 
насінина – плід жолудь, декілька – плід акації жовтої та ін.). Плоди діляться на 
справжні (оплодень утворюється із зав’язі маточки), несправжні (оплодень 
утворюється із зав’язі і чашечки) і супліддя (у платана, шовковиці та ін.). 

Насінина – утворення у насінних рослин, що містить зародок. Це 
змінений після запліднення насінний зачаток (сім’ябрунька). Насінина 
складається з шкірки (насінного покриву), зародка (одного, іноді двох і більше), 
ендосперму чи перисперму. Шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. 
Вона захищає насінину від механічних, погодних впливів, шкідників і хвороб. 
Складається з внутрішнього і зовнішнього шарів, або багатошарова. У 
покритонасінних функцію захисту виконує і оплодень. Ендосперм – змінене 
після запліднення вторинне або центральне ядро насінного зачатка. У цій 
тканині відкладаються поживні речовини, що їх використовує зародок у своєму 
розвитку. У рослин з нерозвиненим ендоспермом поживні речовини 
відкладаються в сім’ядолях зародка (бобові, розові та ін. – акація, алича, береза, 
бук, вишня, граб, дуб, ільм, каштан, клен, ліщина, лох, осика, вільха, слива та 
ін.). Зародок – найважливіша частина насінини. Розвивається з заплідненої 
яйцеклітини і дає початок новому організму. Він складається із зародкового 
корінця, короткого стебельця (гіпокотиля), сім’ядоль і брунечки (точки росту 
стебла і листя). Гіпокотиль (підсім’ядольне коліно) – ділянка стебла між 
кореневою шийкою і місцем прикріплення сім’ядоль. 

Якщо сім’ядоля одна – це однодольні рослини (злаки, пальми), дві – 
дводольні (листяні деревні породи). Голонасінні (шпилькові) мають 2–18 
сім’ядоль. Всі частини зародка (крім сім’ядолей) несуть функції зачатків 
відповідних вегетативних органів (пагонів, коріння, верхівкової бруньки). 

 
1.2 Будова ендоспермного насіння 

До ендоспермного належить насіння сосни, ялини, ялиці, модрини, 
гледичії, яблуні, платана, горобини, калини, бузини, жимолості та ін. В 
ендоспермі знаходяться запасні поживні речовини, які використовує зародок 
для проростання. 
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Сосна звичайна. Цвіте 10 днів у травні – червні. Чоловічі колоски 
розташовані в основі пагона поточного року, жіночі – на вершинках добре 
освітлених пагонів, у верхній частині крони. Пилкове зерно попадає на 
приймочку маточки, проростає у вигляді пилкової трубочки, але запліднення 
яйцеклітини (в зародковому мішку ) відбувається через рік – навесні 
наступного року. Насіння визріває у вересні – жовтні (цикл від цвітіння до 
визрівання 1,5 року, а до опадання – 2 роки). Крило в 3–4 рази перевищує 
насінину, легко відділяється при намочуванні у воді. Маса 1000 насінин 3–10 г. 
Насіннєва шкірка добре пропускає воду – за 24 год поглинається 90 % 
потрібної для проростання вологи. Проростати починає на 3 добу, а на 5 добу 
проростає основна кількість насіння. 

Яблуня лісова. Цвіте у травні, плоди визрівають у березні. Плід – яблуко, 
діаметром 2–3 см, кулеподібної чи круглояйцеподібної форми. Зверху плід 
покритий шкіркою (епідермісом). Кількість насінин в одному плоді 1–8, 
бувають плоди безнасінні. Розмір насінин 4•2 мм, форма подовжено –
яйцеподібна. Маса 1000 шт. 19–33 г. 

Горобина звичайна. Цвіте щорічно у травні – червні, але рясні врожаї 
повторюються через 1–2 роки. Плід яблукоподібний, до 1,5 см у діаметрі, часто 
три гніздовий, кожне гніздо вміщує по 2–6 насінин. Визрівають плоди у вересні 
– жовтні, в морози опадають. Насінина продовгувато–еліптичної форми, 2,0•1,0 
мм, складається з шкірки, перисперма і зародка. Маса 1000 шт. насінин 1–5,9 г. 

Ясен звичайний. Цвіте в кінці квітня – травні. Однонасіннєвий плід – 
крилатка визріває в серпні – вересні, більша частина плодів опадає в жовтні – 
листопаді, менша – на сніг або тримається на дереві до весни. Плід 3,5•8 мм. 
Насіння знаходиться в насіннєвій камері, довжина якої складає половину 
довжини плоду. При розкритті плоду насіння легко виймається. Насінина 
складається з шкірки, яка не відділяється від ендосперму і зародка. Ендосперм 
білого кольору з голубуватим відтінком, легко ділиться на 2 половинки. Між 
половинками ендосперму в зародковій камері розташовується зародок 
насінини, який легко виймається. Зародок білого кольору, складається з двох 
сім’ядолей, корінця і брунечки. У стані спокою він займає близько половини 
довжини насінини, а перед проростанням заповнює всю порожнину всередині 
ендосперму. Корінцем зародок звернутий до крила, а кінцями сім’ядолей – до 
основи плоду. 

Насіння сосни звичайної і ясена звичайного замочують при +20 °С на 20–
24 год. Насіння яблуні лісової – на 48–72 год, горобини звичайної на 48 год. 

Насіння сосни і горобини кладеться на фанерну дощечку і гострим 
інструментом розрізається поряд з поздовжньою віссю насінини. З оголеного 
ендосперму препарувальною голкою чи кінчиком скальпеля обережно 
видаляється зародок разом з підвіскою. Зародок кладеться на предметне скло, 
яке лежить на кольоровому папері. За допомогою лупи розглядається будова 
зародка (шкірка, плівка, залишок нуцелусу, ендосперм, зародок і підвіска). 
Препарувальною голкою або скальпелем злегка надавлюють біля основи 
сім’ядолей (в потовщеній частині зародка). Після розкриття сім’ядолей 
підраховують їх кількість. 
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У насінні яблуні лісової препарувальною голкою потрібно злегка розрізати 
по краю насінини шкірку і звільнити зародок від шкірки і перисперму, а також 
видалити залишок нуцелусу. Зародок розміщується на предметне скло і 
вивчається його будова. 

Насіння ясена звичайного руками звільняється від оплодня – крила. 
Насінина кладеться на фанерну дощечку, притримується вказівним пальцем 
лівої руки, розрізається вздовж (зріз від осьової лінії на 1 мм). Зародок 
витягається препарувальною голкою з ендосперму, розміщується на склі і 
вивчається. Будова насіння і зародків розглянутих порід замальовується в 
зошиті з письмовими поясненнями. 

 
1.3 Будова безендоспермного насіння 

До безендоспермного відноситься насіння дуба, бука, граба, липи, клена, 
акації, аличі, вишні, сливи, берези, горіха, ліщини, мигдалю, каштана, вільхи, 
осики та ін. Запасні поживні речовини такого насіння знаходяться у сім’ядолях. 

Дуб звичайний. Цвіте у травні, запліднення відбувається через 1–2 місяці 
після запилення. Жіночі квітки знаходяться на верхівках пагонів поточного 
року, чоловічі – в основі молодих пагонів. Плід – жолудь з плюскою з боку 
дінця насінини. Через пористе дінце насінини до зародка поступає вода. 
Покривна тканина жолудя – шкаралуповидний оплодень, під яким знаходиться 
тоненька насінна оболонка. Зародок складається з двох крупних сім’ядолей, 
корінця довжиною 2–2,5 мм і брунечки. Брунечка починає рости після того, як 
корінець досягне довжини 18–20 см. Висівають жолуді тоді, коли корінець має 
довжину до 3 см. Маса 1000 шт. насінин 3000–5000 г. 

Клен гостролистий. Цвіте до розпускання листя, у квітні, плід –
двосім’янка крилата, у зрілому стані легко розділяється на дві частини. 
Насінина плоска, вкрита темно–бурою шкіркою, поверхня її дрібнобугриста, 
складається з шкірки і зародка. Останній складається з сім’ядолей, корінця і 
брунечки. Визріває насіння у вересні, середня маса 1000 шт. насінин 130 г. 

Береза повисла. Цвіте під час розпускання листя (у квітні), плоди – 
крилаті горішки, зібрані у сережки. Насінина складається з тонкої шкірки із 
залишком ендосперму і білого зародка. Зародок складається з розвинутих 
сім’ядолей, корінця і брунечки. Насіння визріває у липні–серпні, маса 1000 шт. 
0,17 г. 

Насіння клена, берези замочують у воді при температурі +20 °С на 24–
48 год. Жолуді дуба розрізають без підготовки. 

Будову насіння берези вивчають у сухому стані. Зародок вивчається після 
замочування у воді. Для цього насінина кладеться на фанерну дощечку, 
скальпелем чи препарувальною голкою зародок звільняється від покривних 
тканин і плівки – перисперми, кладеться на предметне скло на кольоровому 
папері, розглядається під лупу і замальовується. 

Жолудь дуба спочатку малюється у загальному вигляді, потім скальпелем 
очищається від покривних тканин. З боку дінця відрізається 3–4 мм насінини, 
дві сім’ядолі роз’єднуються, оголені корінець і брунечка разом з сім’ядолею 
малюються поряд з малюнком жолудя. 
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Плід клена гостролистого спочатку замальовується у зошиті у 
загальному вигляді, потім з насінини знімається оплодень і шкірка і оголений 
зародок замальовується разом із загальним виглядом плоду. При цьому шкірка 
зображується тонкою лінією навколо зародка, а кінчик корінця націлюється у 
місце з’єднання двох насінин. Сім’ядолі потрібно розкрити, знайти точку росту 
листя і стебла (брунечку) і зобразити на рисунку окремо. 

 
1.4 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч, і містить графічне зображення 
прикладів ендоспермного та безендоспермного насіння деревних та 
чагарникових порід із детальними поясненнями їх морфологічної та 
внутрішньої будови. 

 
1.5 Питання для самоконтролю 

1. Що таке плід і з яких частин він складається? 
2. Що таке насінина і з яких частин вона складається? 
3. Що таке зародок і з яких частин він складається? 
4. Які лісові породи мають безендоспермне насіння? Його будова. 
5. Які лісові породи мають ендоспермне насіння? Його будова. 
6. Назвіть плоди з соковитим оплоднем і відповідні породи. 
7. Назвіть плоди з сухим оплоднем і відповідні породи. 
8. На які групи за величиною ділиться лісове насіння? 
9. На які групи за величиною діляться плоди лісових порід? 
10. У чому полягає морфологічна класифікація плодів дерев і чагарників? 

Приклади. 
11. Які функції виконує насінина? 

 
 

РОБОТА 2 ПАСПОРТИЗАЦІЯ І ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ 
ВІД СФОРМОВАНИХ ПАРТІЙ НАСІННЯ 

Мета роботи: навчитися складати паспорти на сформовані партії 
насіння, відбирати середні проби та укладати супровідну документацію до них; 
ознайомитися з правилами відправки середніх проб насіння на аналіз. 

Матеріали і устаткування: 
1. Форми паспорта, етикетки, акта відбору середньої проби. 
2. Щупи для відбору середніх проб (мішковий, циліндричний, конусний). 
3. Вихідна проба насіння певної лісової породи (у ящику чи у мішечках). 
4. Лист ватмана, лінійка, відро (для відбору середньої проби). 
Ключові слова: партія насіння, однорідна партія насіння, мала партія, 

оригінал копії паспорта, етикетка, бірка, книга обліку лісового насіння, середня 
проба насіння. Акт відбору середньої проби, тара для відправки середніх проб 
на аналіз, приймання і реєстрація середніх проб Відокремленим підрозділом 
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«Харківська лісонасіннєва лабораторія» Державної організації «Український 
лісовий селекційний центр». 

 
2.1 Загальні відомості 

Все насіння дерев і чагарників, яке заготовляється для висіву, підлягає 
обов’язковій паспортизації у лісових підприємствах і подальшій стандартизації, 
тобто перевірці на посівну якість згідно з чинними стандартами, у зональних 
лісонасінних інспекціях. Для цього спочатку зібране насіння формують у партії. 
Партія насіння –це певна маса однорідного насіння одного виду чи різновиду, 
на яку складено паспорт (дод. А), а на кожну частину партії, яка знаходиться в 
окремій тарі – етикетки (дод. Б). Етикетки вкладаються у тару, а для зручності 
зовні тари прикріплюється бірка із зазначенням породи, номера паспорта та 
номера тари.  

Зібране насіння підлягає реєстрації та обліку у «Книзі обліку лісового 
насіння» (дод. В). «Паспорт» і «Книга обліку лісового насіння» зберігаються у 
конторі лісогосподарського підприємства. 

Маса партії однорідного насіння не обмежується, але у додатку А ДСТУ 
5036:2008 наведені максимальні маси партій для відбору однієї середньої 
проби. Отже, від великих партій відбирається декілька середніх проб. 
Наприклад, для дуба звичайного відбирається одна середня проба від кожних 
5000 кг великої партії, для сосни звичайної – одна середня проба від кожних 50 
кг і т.д. (табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1 – Маси середніх зразків насіння деяких порід (приклад) 

Породи 

Маса 
максимальної партії, від 

якої відбирають одну 
середню пробу, кг 

вихідного 
зразка, г 

середньої, 
проби г 

наважки для 
визначення 
чистоти, г 

Дуб звичайний 5 000 >2 500 2 500 2 000 
Сосна звичайна 50 >500 50 10 
Береза повисла 75 >250 25 1 

Робінія 100 >1 500 150 25 
Бузина червона 30 >250 25 5 
Ясен звичайний 200 >4 000 400 100 

 
Партія насіння, яка становить 1/25 частину і менше максимальної маси 

партії, від якої відбирається одна середня проба, вважається малою. Від малої 
партії відбирається середня проба половинної маси, установленої 
ДСТУ 5036:2008. 

 
2.2 Відбір середньої проби і складання супровідної документації 
Схема відбору середньої проби наступна: партія насіння – однорідна 

партія насіння – виїмки – об’єднана (вихідна) проба – середня проба. 
Виїмка – певна маса насіння, взята щупом або рукою з однорідної партії 

за один прийом для формування вихідного зразка. Правила відбору виїмок від 
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партій насіння різної крупності і різних умов зберігання наведені у 
ГОСТ 13056.1 – 67. 

Об’єднана проба – сукупність усіх однорідних виїмок з однорідної партії 
насіння. Маса об’єднаної проби повинна бути не меншою десятикратної маси 
середньої проби, а маса середньої проби указується у ДСТУ 5036:2008. 

Середня проба – частина насіння, яка відбирається з об’єднаної проби для 
лабораторного аналізу з метою визначення посівних якостей насіння. 
Відбирається від об’єднаної (вихідної) проби найчастіше і методом 
хрестоподібного ділення, рідше – за допомогою спеціальних розділювачів. 
Характеризує всю партію насіння. 

Строк відбору середньої проби для першої перевірки – не пізніше 10 днів 
після закінчення формування партії насіння, а для ільмових – не пізніше трьох 
днів. Для повторної перевірки середні проби відбирають за місяць до 
закінчення строку дії посвідчення про кондиційність насіння. Відбір 
здійснюється лісничим, помічником лісничого чи уповноваженим спеціалістом, 
за участі представника господарства і відповідальної за зберігання насіння 
особи. Проба використовується для визначення чистоти, схожості, маси 1000 
насінин, життєздатності, доброякісності, зараженості грибними хворобами і 
пошкодженості шкідниками. При необхідності із залишку вихідного зразка 
виділяється зразок для визначення вологості насіння. 

Акт відбирання середніх проб (дод. Г) складається у трьох примірниках, 
підписується всіма особами, які відбирали середній зразок і особою, яка 
відповідає за зберігання насіння. Підписи завіряються круглою печаткою. 

Відібрана середня проба поміщається разом з етикеткою у 
продезінфікований у киплячій воді мішечок з міцної тканини і разом з копією 
паспорта та актом відбору середньої проби відправляються у лісонасінну 
інспекцію у міцній тарі – не пізніше двох діб після відбору. Прийняті середні 
зразки реєструються у день приймання. Якщо середня проба після перевірки у 
лісонасінній інспекції прийманню на аналіз не підлягає, господарству про це 
сповіщається у триденний строк. 

 
2.3 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч, і містить заповнену копію паспорта 
і етикетки та заповнений акт відбирання середньої проби. 

 
2.4  Питання для самоконтролю 

1. Що таке партія насіння, однорідна партія насіння, мала партія? 
2. У які терміни оформляються: паспорт на партію насіння, етикетка, акт 

відбору середньої проби? 
3. Поясніть порядок (схему) відбору середньої проби. 
4. Як відбираються виїмки від партій насіння різних способів зберігання? 
5. Для чого і як відбирається вихідна проба, середня проба? Як визначається їх 

маса? 
6. Як відбирається середня проба, зразок від малої партії насіння? 
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7. У які терміни, яким способом і куди відправляється середня проба насіння? 
8. Назвіть супровідні документи до середніх проб? Який їх зміст? 
9. Чи обмежується маса однорідної партії насіння, малої партії? 

 
 

РОБОТА 3 АНАЛІЗУВАННЯ НАСІННЯ ЩОДО ЧИСТОТИ ТА 
ВІДХОДІВ 

Мета роботи: навчитися визначати чистоту насіння основних 
лісоутворюючих порід. 

Обладнання і матеріали: середній зразок насіння, розбірні дошки, аркуш 
білого паперу, два совочки, шпателі, лупи, пінцет, ваги лабораторні 1–4 класів 
точності – згідно з ГОСТ 24104; гирі згідно з ГОСТ 7328; лотки емальовані; 
дошки розбірні; набір лабораторних луп від дво – до семиразового збільшення 
– згідно з ГОСТ 25706; пінцети – згідно з ГОСТ 21241; скальпелі згідно з ГОСТ 
21240; шпателі; голки препарувальні; совки лабораторні, планки (лінійки); 
картка аналізу насіння середньої проби (дод. Д); спирт етиловий технічний – 
згідно з ГОСТ 17299; ДСТУ 5036: 2008 «Насіння дерев та кущів. Методи 
відбирання проб, визначення чистоти, маси 1000 насінин та вологості». 

Ключові слова: чистота насіння, наважка, середня проба насіння, стан 
насіння, фактичне і допустиме відхилення, норма чистоти насіння, повторне 
визначення чистоти, картка аналізу на чистоту насіння, чисте насіння, відходи, 
домішки. 

 
3.1 Загальні положення 

Під чистотою насіння розуміють уміст чистою насіння досліджуваної 
породи в однорідній партії. Чистоту насіння визначають за однією наважкою 
встановленої для кожної породи маси (згідно з дод. А, ДСТУ 5036:2008). 

За двома наважками чистоту насіння визначають у разі: 
а) перевіркового аналізування та експертного визначення якості насіння; 
б) контрольного перевіряння посівних якостей насіння, якщо результат 

аналізування першої наважки даної проби перевищує граничний відхил з 
показниками чистоти проби, відібраної уповноваженим суб’єкта насінництва; 

в) кондиційного насіння за схожістю, життєздатністю, доброякісністю, 
якщо чистота насіння першої проби нижча встановленої проби на 1 % і менше. 
(Наприклад, для дуба звичайного норма чистоти не менше 95 %, для сосни 
звичайної – 92 %, ялини європейської 90 %, ялиці білої – 84 %, берези повислої 
– 25 %, клена гостролистого – не менше 93 %). 

Чистоту не визначають у соковитих підв’ялених та сухих багатонасінних 
плодах, прийнятих як виняток, у стратифікованому насінні, а також у насінні 
резервного фонду протягом усього строку його зберігання. 

 
3.2 Порядок готування до аналізування 

Кожній студентській бригаді видається картка аналізу «Визначення 
чистоти насіння», яка заповнюється в ході роботи. 
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Перед зважуванням насіння, посівні якості якого визначаються методом 
схожості, шальки ваг, лоток, совочки та інші інструменти дезінфікують 
спиртом. 

Середню пробу висипають на гладеньку поверхню, насіння розрівнюють і 
переглядають. Результати перегляду записують у картку аналізу середньої 
проби і в документи про якість насіння. Наявність чи відсутність шкідників, 
бур’янів та хвороб рослин, які мають карантинне значення в Україні, 
установлюють відповідно до затвердженого переліку. Великі сторонні домішки 
(грудочки землі, камінці, частинки гілок тощо) видаляють із проби і зважують. 

Після цього насіння старанно перемішують, розрівнюють у вигляді 
прямокутника товщиною шару до 1 см для дрібного насіння і не більше 5 см 
для великого насіння і виділяють наважку, застосовуючи спосіб 
хрестоподібного поділу або спосіб виїмок. 

Після зважування виділеної наважки надлишок насіння відбирають 
совочком з різних місць середньої проби, а якщо виділена наважка виявляється 
меншою установленої Держстандартом маси – нестачу насіння додають 
совочком з різних місць середньої проби. 

 
3.3 Порядок аналізування 

Наважку насіння висипають на розбірну дошку, розрівнюють і виділяють: 
чисте насіння досліджуваної породи; відходи насіння досліджуваної породи, 
зокрема і насіння, заселене і пошкоджене шкідниками; домішки. 

Перелік фракцій чистого насіння, відходів і домішок, а також особливості 
аналізування наважок насіння окремих порід (з пророслими жолудями, із 
залишками крилець насіння ялини, модрини, ялиці і сосни та ін.) наведено у 
ДСТУ 5036: 2008. 

Після розбирання наважки чисте насіння, відходи і домішки зважують 
окремо з такою точністю: 

 при масі наважки до 99 г – до 0,01 г; 
 при масі наважки від 100 г до 999 г – до 0,1 г; 
 при масі наважки від 1000 г і більше – з точністю до 1 г. 
Якщо в результаті аналізування буде виявлено, що чистота насіння не 

відповідає нормам чинних стандартів на посівну якість, відходи і домішки 
розділяють на фракції і кожну фракцію зважують окремо. 

Після повторного аналізування на чистоту насіння однієї і тієї самої 
проби (друга і наступні наважки) чисте насіння і фракції відходів і домішок 
змішують із залишком середньої проби. 

 
3.4 Правила обробляння та оформлення результатів аналізу 

Чистоту насіння і вміст кожної фракції відходів і домішок обчислюють з 
точністю до 0,01 % і результат заокруглюють до 0,1 %. 

Після зважування великої сторонньої домішки, яку виділено під час 
перегляду всього насіння середньої проби, визначають вміст цієї домішки у 
відсотках до маси середньої проби. Отриманий результат додають до вмісту 
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домішок (сміття), який установлено під час аналізування наважки, а вміст 
чистого насіння зменшують на величину цієї сторонньої домішки. 

Приклад. У пробі масою 100 г виділено дві грудочки землі масою 0,90 г, 
що становить 0,9 %. Під час аналізу наважки (чистота 98,0 %) було виділено 0,5 
% сміття. Загальний уміст сміття становить 1,4 % (0,9+0,5), а чистота насіння – 
97,1 % (98,0 – 0,9). 

Результати аналізу опрацьовують тоді, коли сума маси чистого насіння, 
відходів і домішок дорівнює початковій масі наважки або фактичний відхил не 
перевищує граничного (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 – Граничні відхили результатів аналізування (у грамах) 

Маса наважки Граничний відхил, 
не більше 

Маса наважки Граничний відхил, 
не більше 

Від 1 до 5 0,02 Від 151 до 300 1 
» 6 » 10 0,05 » 301 » 500 2 

» 11 » 50 0,10 » 501 » 100 5 
» 51 » 150 0,50 Понад 1 000 10 

 
Фактичний відхил у грамах, який не перевищує граничного, додають до 

маси чистого насіння. Якщо фактичний відхил перевищує граничний, то від 
середньої проби відбирають другу наважку і аналіз виконують повторно. 
 

3.5 Хід роботи 
Кожному студенту видається картка аналізу насіння середньої проби 

(дод. Д), або робоча картка «Визначення чистоти насіння», яка заповнюється в 
ході роботи з насінням заданої породи. 

Спочатку насіння середнього зразка висипають на розбірну дошку, стан 
насіння оцінюється окомірно за кольором, запахом, блиском, наявністю насіння 
бур’янів, комах та ін. і записується у карточці аналізу. Крупні включення 
(гілочка, камінець, грудочка землі чи ін.) відбираються і зважуються, їх маса 
також записується у карточці, після чого видаляються. 

Якщо, наприклад, з середнього зразка сосни звичайної масою 50 г 
видалено дві грудочки землі і частина гілочки загальною масою 0,5 г (це 1 % 
від 50 г), то у подальшому цей один відсоток додається до відсотка мертвого 
сміття у карточці аналізу, а відсоток чистого насіння у даній наважці 
зменшується на цю ж величину. 

У подальшому з середнього зразка відбирається наважка – способом 
хрестоподібного ділення або способом 10–20 виїмок (наприклад, для сосни 
маса наважки 10 г). Наважка розбирається на розбірній дошці на три частини – 
чисте насіння, відходи і домішки. Кожна частина наважки зважується з 
точністю до 0,01 г (при масі наважки до 99 г – с. 10 ДСТУ 5036:2008), а 
результати заносяться в картку аналізу. Якщо сума мас чистого насіння, 
відходів і домішок відрізняється від початкової маси наважки не більше 
граничної величини (до 0,05 г при початковій масі наважки від 6,0 г до 10 г 
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згідно з с. 10 ГОСТ 13056.2–67), розраховується чистота насіння із заповненням 
всіх пунктів карточки аналізу. При цьому допустиме фактичне відхилення 
(розпил) у подальшому додається до маси чистого насіння. 

Приклад. У результаті розподілу наважки насіння сосни масою 10,0 г на 
фракції виявлено: чистого насіння 9,0 г, відходів – 0,16 г, домішок – 0,78 г. 
Крупних включень не виявлено. Сума мас фракцій: 9,0+0,16+0,78=9,94 г. 
Фактичне відхилення становило: 10,0-9,94=0,06 г. Згідно з ДСТУ 5036:2008 (с. 
10) таке відхилення перевищує межі допустимого (0,05 г), тому з середнього 
зразка відбирається друга наважка масою 10 г і виконується повторний аналіз. 

Дані повторного аналізу такі: чистого насіння – 9,2 г, відходів – 0,2 г, 
домішок – 0,57 г, сума мас фракцій – 9,97 г. Фактичне відхилення становить 
10,0–9,97=0,03 г, що допустимо. Значить, маса чистого насіння збільшується на 
величину розпилу і становить 9,2+0,03=9,23 (г). Сумарна маса чистого насіння, 
відходів і домішок становить 9,23+0,2+0,57=10,0 (г), що відповідає початковій 
масі наважки. Отже, аналіз завершений, чистота насіння приймається згідно з 
даними повторного аналізу і становить 9,23 г : 10,0 г • 100 = 92,3 %. 

 
3.6 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч, та включає наважку насіння певної 
породи для визначення чистоти насіння, письмові результати розрахунків 
відсотка чистого насіння у середньому зразку насіння досліджуваної породи та 
заповнену в результаті аналізу стандартну картку аналізу. 

 
3.7 Питання для самоконтролю 

1. Що називають чистотою насіння? 
2. Як розраховується чистота насіння? 
3. Для чого визначається у наважці, відібраної від середнього зразка, вміст 

чистого насіння, відходів і домішок? 
4. Які фракції належать до відходів насіння даної породи, а які до домішок? 
5. До якої фракції належить насіння сосни звичайної, яке наклюнулося? 
6. До якої фракції належать залишки крилець сосни звичайної? 
7. До якої фракції належать пророслі жолуді? 
8. До якої фракції належить розчавлене насіння, а також пошкоджене 

гризунами? 
9. У якому випадку чистоту насіння визначають повторно? 
10. У якому випадку чистоту насіння визначають за двома наважками? 
11. Як перевіряється правильність визначення чистоти насіння по одній наважці 

і по двох наважках? 
 

РОБОТА 4 ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ 1000 НАСІНИН 
Мета роботи: навчитися визначати масу 1000 насінин основних 

лісоутворюючих порід та відпрацювати практичні навички з проведення 
аналізу. 
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Обладнання і матеріали: державний стандарт ДСТУ 5036: 2008, чисте 
насіння досліджуваної породи, виділене з наважки на чистоту, шпатель, 
фарфорова чашечка, технічні терези з комплектом гирьок, розбірна дошка, 
аркуш білого паперу, картка аналізу насіння середньої проби (дод. Д), або 
робоча картка аналізу насіння на масу 1000 насінин. 

Ключові слова: кондиційне насіння; норми посівних якостей; проби 
чистого насіння (2 шт. по 500 чи 250 насінин); третя проба; відхилення маси 
кожної з двох проб від середньої маси (до 5 %); використання середнього зразка 
половинної маси (250 чи 100 насінин). 

 
4.1 Загальні положення 

Маса 1000 насінин – важливий показник якості насіння, оскільки свідчить 
про його повнозерність, географічне походження, екологічні умови 
місцезростання, вік дерева та ін., використовується при визначенні норми 
висіву, глибини загортання насіння. Чим вищий бонітет насадження, чим 
багатший ґрунт і краща освітленість дерев, чим південніше географічне 
розташування, чим сприятливіші екологічні умови в цілому – тим крупніше 
насіння. Крупніше насіння має вищу схожість і енергію проростання, сіянці і 
самосів з крупного насіння мають кращий енергію росту у висоту і за 
діаметром. 

Маса 1000 насінин визначається для кондиційного за чистотою насіння, 
після аналізу на чистоту, згідно з ДСТУ 5036: 2008. У насінні тих порід, для 
яких норми посівних якостей не встановлені, масу 1000 насінин визначають 
незалежно від його чистоти. 

 
4.2 Хід роботи 

На розбірну дошку висипається чисте насіння досліджуваної породи, 
виділене в результаті аналізу на чистоту, ретельно перемішується і за 
допомогою шпателя відбираються робочі проби: 

 одну пробу, що становить 1000 насінин – від дрібного насіння, у якого 
маса 1000 насінин не перевищує одного грама включно (береза, тополя, 
чубушник та ін.); 

 дві проби, що становить 100 насінин від великого насіння (гіркокаштан, 
горіх, дуб, карія, каштан, персик); 

 дві проби, що становить 500 насінин для решти порід, у яких маса 
наважки на чистоту 25 г і менше і дві проби по 250 насінин кожна з масою 
наважки більше 25 г. 

У випадках, коли масу 1000 насінин визначають за середніми пробами від 
малих партій, виділяють: 
 одну робочу пробу, що становить 250 насінин, за наявності у наважці 

більше 250 чистих насінин; 
 дві робочі проби, що становить по 100 насінин, за наявності у наважці 

менше 250 чистих насінин. 
Кожну робочу пробу зважують окремо з точністю: 
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 до 0,01 г – якщо маса наважки до 99 г; 
 до 0,1 г – якщо маса наважки від 100 до 999 г; 
 до 1,0 г – якщо маса наважки 1000 г і більше. 

 
4.3 Правила отримання та оформлення результатів аналізу 

Масу 1000 насінин визначають за результатами відбирання; 
а) однієї проби з 500 насінин – множенням її маси на два; 
б) однієї проби з 250 насінин – множенням її маси на чотири; 
в) двох проб з 500 насінин – за сумою їх мас; 
г) двох проб з 250 насінин – множенням їх суми на два; 
д) двох проб з 100 насінин – множенням їх суми на п’ять. 
Під час визначення маси 1000 насінин допустимі відхили в масі двох проб 

від їх середнього значення не перевищують 5 %. У разі більшого відхилу 
відраховують і зважують третю пробу відповідної кількості. 

Приклад 1 
Маса насінин сосни звичайної першої проби – 2,75 г, другої –2,53 г. 

Середня маса 500 насінин становить: (2,75+2,53):2=2,64 г. Граничний відхил у 
грамах становить: 2,64:100•5=0,132.  

Фактичний відхил між першою та другою пробами становить 2,75–
2,53=0,22 г., тобто більше граничного. Відбирається третя проба і маса 1000 
насінин обчислюється за двома пробами з трьох, які мають найменше 
відхилення. Результати аналізу записують у картку аналізу. 

Приклад 2 
Маса 500 насінин сосни звичайної першої проби м1=2,93 г, другої – 

м2=2,71 г. Середня маса 500 насінин: мс= (2,93+2,71 ):2=2,82 г. Допустиме 
відхилення між масами двох проб: 2,82•5:100=0,14 г.  

Фактичне відхилення: 2,93–2,71=0,22 г. Так як фактичне відхилення 
перевищує допустиме, береться третя проба з 500 насінин, маса якої виявилася 
м3=2,80 г. 

Середня маса 500 насінин другої і третьої проби: мс=(2,80+2,71):2=2,76 г.  
Фактичне відхилення між масами другої і третьої проб (2,80–2,71=0,09 г) 

менше допустимої величини (2,76•5:100=0,14 г), тому середня маса 1000 
насінин сосни звичайної становить: м1000=2,80+2,71 =5,51 г. 
 

4.4 Особливості визначення маси 1000 насінин окремих порід 
Маса 1000 насінин бузку визначається після виймання насіння з 

коробочок. При визначенні маси 1000 насінин глоду (усі види, крім одно–
маточкового) подвійне (яке злиплося) насіння вважають за дві насінини, якщо 
обидві насінини нормально розвинені. У аморфи визначають масу 1000 бобів. 

У кленів, ясенів та в’язових порід визначають масу 1000 плодів–крилаток. 
У липи всіх видів визначають масу 1000 плодів – горішків. 

 
4.5 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч , а саме письмові розрахунки до 
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визначення маси 1000 насінин заданої лісової породи (згідно з прикладами і 
отриманими власними даними) та заповнену картку аналізу насіння згідно з 
отриманими власними даними. 

 
4.6 Питання для самоконтролю 

1. Що показує маса 1000 насінин і для чого вона визначається? 
2. Яке насіння допускається до визначення маси 1000 шт. насінин? 
3. Скільки проб і з якою кількістю насіння відбирається для визначення маси 

1000 шт. насінин? 
4. З якою точністю зважуються відібрані проби? 
5. Як визначається величина допустимого відхилення між масами двох проб? 

Що слід зробити, коли фактичне відхилення перевищує допустиме? 
6. Як виділяються проби від малої партії насіння? Як визначається маса 1000 

насінин у випадку малої партії насіння? 
7. Як визначається маса 1000 насінин для порід, у яких ця маса менша 1 г? 
8. Як визначається маса 1000 насінин у дуба, каштана, горіха, аморфи, глоду, 

клена, ясеня, ільмових, липи? 
 
 

РОБОТА 5 ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ 
ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ 

Мета роботи: ознайомлення з методикою визначення схожості насіння 
методом пророщування. Отримання навичок розкладання насіння в апаратах 
для пророщування, обліку насіння і заповнення карточки аналізу. 

Обладнання і матеріали: апарат для пророщування насіння або чашки 
Петрі, фільтрувальний папір, середній зразок насіння сосни звичайної чи іншої 
породи, пінцети, відра, скальпелі, лупи, картка аналізу насіння середньої проби 
(дод. Д), або робоча картка аналізу на схожість, ДСТУ 5036: 2008, ГОСТ 
13056.6 –75 «Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести». 

Ключові слова: схожість насіння, енергія проростання насіння, середній 
насінний спокій, посівна (господарська) придатність насіння, термін 
пророщування, проросле насіння, картонка аналізу насіння на схожість, 
державний стандарт. 

 
5.1 Загальні відомості 

Основним лабораторним методом перевірки якості насіння в Україні є 
метод пророщування, при якому визначається схожість, енергія проростання, 
середній насінний спокій, якісний стан проростків. Пророщують насіння у 
спеціальних апаратах на світлі, у чашках Петрі, поміщених у термостат, у 
дерев’яних ящиках і металевих оцинкованих посудинах. Проростання насіння 
умовно поділяється на три етапи: 1) набубнявіння насіння; 2) активізація 
ферментативних процесів; 3) ріст зародка. Для успішного проростання потрібно 
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ретельно підготувати як насіння, так і обладнання та інструменти, а також 
підтримувати належний режим пророщування (згідно з ГОСТ 13056.6 – 68). 

Схожість насіння – здатність насіння давати нормальні проростки при 
певних умовах і за встановлений для кожної породи термін (для сосни 
звичайної – 15 діб, дуба звичайного, модрини європейської, туї західної – 20, 
ялини європейської –15, гледичії звичайної – 10 діб і т.д.). Показник схожості 
використовують для визначення посівної придатності насіння. 

Види схожості: технічна (господарська), абсолютна, ґрунтова. 
За результатами спостережень над проростанням насіння визначають 

схожість насіння, енергію проростання та середній насінний спокій. Показник 
схожості використовують для визначення посівної придатності насіння. 

Розрахунки виконуються за формулами. 
Технічна (господарська) схожість – кількість нормально пророслих за 

встановлений термін насінин, виражена у відсотках від загальної кількості 
насіння, що взяте для пророщування: 

Т. С. = ∗ 100,           (5.1) 

де n – кількість пророслого насіння за встановлений державним 
стандартом термін; N – загальна кількість закладеного для пророщування 
насіння. Показник технічної схожості використовується для визначення класу 
якості насіння. 

Абсолютна схожість – кількість нормально пророслих за встановлений 
термін насінин, виражена у відсотках від загальної кількості насіння, що взяте 
для пророщування, за винятком порожнього насіння: 

А. С.=
а
∗ 100,          (5.2) 

де а – порожнє насіння. Показник абсолютної схожості використовується 
для наукових досліджень. 

Ґрунтова схожість – кількість насінин, що дали сходи в умовах 
висівання у ґрунт, виражена у відсотках від загальної кількості висіяного 
насіння. Ґрунтова схожість завжди нижча від технічної та абсолютної, оскільки 
у відкритому ґрунті висіяне насіння не завжди дає нормальні проростки. 

Енергія проростання – здатність насіння давати нормальні проростки за 
встановлений державним стандартом термін. Показник характеризує швидкість 
і дружність проростання насіння. Енергія проростання визначається відсотком 
пророслого насіння за 1/2 – 1/3 терміну пророщування, встановленого 
державним стандартом: 

Т. С. = ` ∗ 100,           (5.3) 

де n` – кількість пророслого насіння у встановлений державним 
стандартом термін, коротшим у порівнянні з терміном для визначення 
схожості. Свіже насіння має більшу енергію проростання. 
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Середній насінний спокій характеризує швидкість проростання насіння. 
Це середня кількість днів від моменту закладання в апарат для пророщування 
до появи сходів. Визначається підсумовуванням добутків кількості пророслого 
насіння на відповідний день обліку з наступним діленням загальної суми на 
загальну кількість пророслого насіння. Свіже насіння має мінімальний середній 
насінний спокій. 

С. Н. С. = аа вв сс ...
а в с ...

,         (5.4) 

де а, в, с – дні обліку насіння; а’, в’, с’ – кількість пророслого насіння в 
дні обліку. 

Посівна (господарська) придатність насіння – вміст схожого чистого 
насіння в однорідній партії, виражений у відсотках. 

П. П. Н. = 	%	схожості	%	чистоти,      (5.4) 

Посівну придатність визначають тільки для кондиційного насіння. 
Показник використовується для уточнення норм висіву насіння, яка визначена 
для 100 %–ї посівної придатності насіння. Для цього у встановлену норму 
висіву вносять поправку на фактичну посівну придатність насіння. 

 
5.2 Хід роботи 

Пророщують насіння на світлі у спеціальних апаратах, у чашках Петрі, а 
також у темряві з використанням дерев’яних ящиків і металевого оцинкованого 
посуду, підтримуючи указані у ГОСТ 13056.6–68 температуру 20–30 °С, 
зволоженість ложа, промиваючи насіння при появі плісняви на насінні, не 
допускаючи зниження температури повітря у приміщенні нижче +15 °С. Для 
максимальної стерильності предметний стіл, пінцети, металева основа апарату 
перед розміщенням на ній нитяних прокладок протирається спиртом. Паперову 
прокладку опускають на декілька секунд у кип’яток, дно і стінки ванни 
промивають водою і ошпарюють кип’ятком. Насіння промивають у проточній 
воді на металевій сітці. 

Чисте насіння ретельно перемішується, відбирається три або чотири 
проби по 100 насінин. Насіння розкладається на білий фільтрувальний папір, 
промитий і прожарений кварцовий пісок, тирсу, або подрібнений торф, 
ошпарений окропом, зволожений до 60 % повної вологоємкості. 

Перед пророщуванням насіння сосни, ялини, модрини, шовковиці 
намочується у воді з температурою 18–20 °С впродовж 18–24 години. Після 
намочування насіння промивається гри–чотири рази водою. Насіння берези, 
верби, тополі та ін., яке швидко проростає, перед пророщуванням не 
намочують, але водою також промивають. 

Підготовлене чисте насіння береться тільки чистим пінцетом і 
розкладається на білий фільтрувальний папір – по 25, 50 чи 100 шт. на одне 
ложе. Для аморфи, гледичії, маслинки, дуба звичайного, гіркокашкана, горіха 
грецького та ін. формуються три проби по 100 насінин, для інших порід –– 



 

20 

чотири проби по 100 насінин. Кожну пробу позначають: олівцем на скляному 
ковпачку чи чашці Петрі проставляють номер зразка і дату розкладання 
насіння, а на паперових прокладках проставляють номер зразка і порядковий 
номер проби насіння. Розкладені насінини не повинні торкатися одна одної. 
Перед початком пророщування заповнюються відповідні стовпчики та рядки 
картки аналізу насіння середньої проби (дод. Д), або робочої картки. 

У процесі пророщування ложе не повинно пересихати і 
перезволожуватися, при появі плісняви його потрібно заміняти, а насіння 
промивати, поки вода перестане каламутніти. 

Початком пророщування вважається наступний день після дня 
розкладання насіння, а закінченням – останній день обліку насіння згідно з 
ГОСТом. Облік схожості в апаратах і термостатах проводиться у дні, указані у 
ГОСТі для кожної породи. Наприклад, для сосни звичайної, ялини 
європейської, вільхи чорної – на 3–й, 5–й, 7–й, 10–й, 15–й і 20–й день, для дуба, 
каштана кінського, модрини європейської – на 5–й, 7–й, 10–й, 15–й, 20–й день. 

У дні обліку нормально пророслі і явно загнилі насінини видаляються з 
ложе, а непророслі залишаються, що фіксується у карточці аналізу насіння. До 
нормально пророслого належить насіння, у якого довжина корінців не менша 
довжини насінин. Насіння дуба звичайного, гіркокашкана, горіха грецького 
(пророщується у ящиках або посудинах) вважається нормально пророслим, 
якщо в останній день обліку воно наклюнулося. 

В останній день обліку кожну непророслу насінину кожної проби 
розрізають уздовж зародка і визначають кількість насінин непророслих 
здорових, ненормально пророслих, твердих, запарених, загнилих, без 
зародкових, порожніх, заражених ентомошкідниками. Результати заносять у 
карточку аналізу. 

Якщо в останній день обліку залишилось більше 30 % непророщених 
повнозернистих насінин, то зародки першої проби забарвлюють 
індигокарміном – згідно з ГОСТ 13056.7–68. За певних умов термін 
пророщування може бути продовженим на 5–10 діб. 

Всі отримані дані обліку заносяться у карточку аналізу, після чого 
виконуються розрахунки і карточка аналізу заповнюється повністю. Схожість, 
енергію проростання і всі категорії непророслого насіння розраховують як 
середнє арифметичне результатів пророщування чотирьох чи трьох проб і 
виражають у цілих відсотках. Відхилення між результатами пророщування 
насіння окремих проб повинні бути не більшими наведених у табл. 5.1. 

Для визначення допустимих відхилень визначають з точністю до цілого 
числа середній арифметичний відсоток схожості з числа всіх проб, взятих для 
пророщування, а потім по цьому відсотку знаходять залежно від кількості 
досліджених проб допустиме відхилення. Після цього визначають максимальне 
фактичне відхилення між показниками схожості крайніх за величиною проб і 
порівнюють його з допустимим. 

Приклад 1 Схожість насіння окремих проб виявилася 76; 80; 81; 87 %, а 
середня схожість – 81 %. Для середньої схожості 81 % максимально допустиме 
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відхилення становить 15 % (табл. 2), а максимальне фактичне відхилення – 11 
% (87 – 76).  

В и с н о в о к :  аналіз повторенню не підлягає. 
Приклад 2 Схожість насіння окремих проб виявилася 88; 70; 80; 74 %, а 

середня схожість – 78 %. Для середньої схожості 78 % максимально допустиме 
відхилення становить 16 % (табл. 2), а максимальне фактичне відхилення – 18 
% (88 – 70).  

В и с н о в о к :  аналіз підлягає повторенню. 
 

Таблиця 5.1 – Значення середнього арифметичного схожості та його допустиме 
відхилення 

Середнє 
арифметичне 
схожості, % 

Допустиме відхилення, % 
при пророщуванні Середнє 

арифметичне 
схожості, % 

Допустиме відхилення, 
% при пророщуванні 

чотирьох 
проб по 100 

насінин 

трьох проб 
по 100 

насінин 

чотирьох 
проб по 100 

насінин 

трьох проб 
по 100 

насінин 
99; 2 5 4 81–83; 18–20 15 14 
98; 3 6 5 78–80; 21–23 16 15 
97; 4 7 6 77; 24 17 15 
96; 5 8 7 73–76; 25–28 17 16 
95; 6 9 8 71–72; 29–30 18 16 

93–94; 7–8 10 9 67–70; 31–34 18 17 
91–92; 9–10 11 10 64–66; 35–37 19 17 

89–90; 11–12 12 11 56–63; 38–45 19 18 
87–88; 13–14 13 12 51–55; 46–50 20 18 
84–86; 15–17 14 13    

 
Якщо за результатами повторного аналізу фактичне відхилення буде 

меншим допустимого, то відсоток схожості, енергії проростання і відсоток всіх 
категорій непророслого насіння обчислюється за результатами повторного 
аналізу. Якщо і за результатами повторного аналізу фактичне відхилення буде 
більшим допустимого, то відсоток схожості, енергії проростання і відсоток всіх 
категорій непророслого насіння обчислюються за результатами двох аналізів, 
тобто за даними восьми або шести проб. 
 

5.3 Звітність 
Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 

практичну роботу, що виконана власноруч разом із заповненою карткою 
аналізу на схожість і пояснювальним текстом. 
 

5.4 Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття «Схожість». Які є види схожості і в чому їх 

різниця? 
2. Що таке енергія проростання, як вона визначається? 
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3. Як визначається середній насінний спокій і що він характеризує? 
4. Які умови необхідно створити для успішного проростання насіння? 
5. Основні етапи проростання насіння та їх значення. 
6. Як готується насіння до пророщування? 
7. Як визначається тривалість пророщування насіння для визначення його 

схожості? 
8. Яке насіння вважається нормально пророслим? 
9. Чому потрібно проводити систематичні спостереження в процесі 

проростання насіння? 
10. Який день вважається днем початку пророщування, а який – завершальним 

днем пророщування? 
11. За якими показниками визначається клас якості насіння? 
12. У якому випадку схожість насіння визначають повторно? 

 
 

РОБОТА 6 ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ 
ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ 

Мета роботи: ознайомлення з методами визначення життєздатності 
насіння основних лісоутворюючих порід. Отримання навичок проведення 
аналізу на прикладі однієї з лісоутворюючих порід. 

Обладнання і матеріали: намочене насіння сосни звичайної чи іншої 
породи, чашки Петрі, голки, скальпелі, лупи, фарфорові чашки, розчин 
індигокарміну, тетразолу чи йодистого калію, скляні стаканчики (50 мл), 
карточка аналізу до визначення життєздатності насіння, картка аналізу насіння 
середньої проби (дод. Д), або робоча картка «Визначення життєздатності 
насіння», ГОСТ 13056.7–68 «Семена деревьев и кустарников. Методы 
определения жизнеспособности». 

 
6.1 Загальні відомості 

Життєздатність – потенційна здатність насіння проростати. Це кількість 
живих насінин, виражена у відсотках до загальної кількості насінин, взятої для 
аналізу. Визначається життєздатність для насіння дерев і чагарників з глибоким 
спокоєм, яке навіть в оптимальних умовах проростає більше, ніж за 40 діб. При 
необхідності термінового висіву життєздатність визначається і для насіння з 
вимушеним спокоєм (сосни, ялини, ялиці, модрини). 

Для визначення життєздатності застосовується метод забарвлення 
зародків розчином одного з барвників – індигокарміном (забарвлює мертві 
тканини зародка), тетразолом (забарвлює живі тканини), йодистим калієм 
(забарвлює крохмаль, який утворюється у зародку під час пророщування). У 
ГОСТ 13056.7–68 наведено 157 видів дерев і чагарників, для кожного з яких 
указані барвник, його концентрація, строк знаходження зародків у барвнику, 
умови освітлення. 
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6.2 Хід роботи 
Кожною бригадою відбирається заздалегідь намочене до набубнявіння 

чисте насіння сосни – з розрахунку 25 насінин на студента. З відібраного 
насіння формується чотири проби по 100 насінин у кожній. З насінин кожної 
проби обережно виймаються зародки, складаються у стаканчик з водою і 
підраховуються. 

Пошкоджені при вийманні зародки замінюються. Окремо по кожній пробі 
підраховуються також беззародкові, порожні, загниваючі та інші насінини. 

Перед фарбуванням вода з стаканчиків кожної з чотирьох проб 
виливається, а зародки заливаються розчином барвника на термін, указаний у 
ГОСТ 13056.7–68 (для сосни 0,05 % розчином індигокарміну на 2 год, на 
світлі). 

Після зливання барвника зародки промиваються водою, розкладаються 
окремо по пробах на білий папір і підраховується кількість життєздатних і 
нежиттєздатних насінин. Насінина сосни звичайної вважається життєздатною, 
якщо зародки не забарвлені або забарвлені на 1/3 і менше з боку кінчика 
корінця. Стосовно насіння інших порід умови указані на с. 87 ГОСТ 13056.7–
68. Отримані дані стосовно життєздатного і нежиттєздатного насіння 
заносяться у карточку аналізу. Життєздатність насіння сосни вираховується як 
середнє арифметичне результатів фарбування чотирьох проб і виражається у 
відсотках. 

При визначенні життєздатності насіння по чотирьох або трьох пробах 
допустимі відхилення окремих проб від середнього арифметичного відсотка 
життєздатності не повинні бути більшими указаних у таблиці 6.1. 

 
Таблиця 6.1 – Значення середньоарифметичного відсотка життєздатності та 

його допустиме відхилення 

Середньоарифметичний 
відсоток життєздатності 

Допустимі 
відхилення 

% 

Середньоарифметичний 
відсоток життєздатності 

Допустимі 
відхилення 

% 
Від 100,0 до 99,0 2,0 Від 84,9 до 80,0 5,5 

» 98,9 » 95,0 3,0 » 79,9 » 70,0 6,0 
» 94,5 » 90,0 4,0 » 69,9 » 60,0 6,5 
» 89,9 » 85,0 5,0 » 59,9 » 50,0 7,0 

Якщо фактичне відхилення однієї з проб перевищує допустиму величину, 
то відсоток життєздатності підраховується за результатами інших проб, які 
залишилися. 

Визначення життєздатності повторюється: 
а) якщо результати фарбування насіння двох проб відхиляються від 

середньоарифметичного відсотка життєздатності на величину, більшу 
допустимої; 

б) якщо життєздатність насіння на 5 % і менше нижче норми, 
встановленої стандартом для 3–го класу. 
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Якщо при повторному визначенні за межі допустимих відхилень 
виходять результати двох проб або життєздатність виявляється некондиційною, 
то відсоток життєздатності вираховують як середнє арифметичне двох 
визначень, тобто по восьми або шести пробах. 

Якщо при повторному визначенні насіння виявляється кондиційним, то 
відсоток життєздатності вираховують за даними останнього визначення. 

Остаточний результат фарбування виражають у цілих відсотках, при 
цьому частки менше 0,5 % відкидають, а частки 0,5 % і більше приймають за 1 
%. 

Результати визначення життєздатності насіння заносять у відповідні 
стовпчики та рядки картки аналізу насіння середньої проби (дод. Д), або 
робочої картки та прикладаються до пояснювальної записки роботи. 

 
6.3 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч із заповненою карткою аналізу на 
життєздатність і пояснювальним текстом. 

 
6.4 Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під терміном «Життєздатність насіння»? 
2. За яких обставин і як визначають життєздатність насіння? 
3. Як і на що діє індигокармін, тетразол, розчин йодистого калію? 
4. Скільки проб відбирають для проведення аналізу? 
5. Як готується насіння дерев і чагарників до визначення життєздатності? 
6. Коли можна вважати, що аналіз насіння на життєздатність завершений? 
7. За яких умов аналіз на життєздатність насіння необхідно повторити? 

 
 

РОБОТА 7 ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОЯКІСНОСТІ НАСІННЯ 
ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ 

Мета роботи. Ознайомлення з суттю поняття «доброякісність насіння» 
та умовами її визначення. Засвоєння правил виконання аналізу і розрахунок 
середніх показників. 

Обладнання і матеріали. ГОСТ 13056.8 – 68, заздалегідь намочені жолуді 
дуба звичайного, насіння клена гостролистого, бруслини бородавчастої; 
дерев’яна дошка (100•100 мм), скальпель або ніж, лупа, відро, картка аналізу 
насіння середньої проби (дод. Д), або робоча картка визначення доброякісності. 

 
7.1 Загальні відомості 

Під доброякісністю насіння розуміють кількість повнозернистого 
здорового насіння з характерним для даної породи забарвленням зародка та 
ендосперму, виражене у відсотках від загальної кількості взятого для аналізу 
насіння. 
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Доброякісність визначають у насіння дерев і чагарників з тривалим 
періодом проростання, для яких методи визначення схожості та життєздатності 
не розроблені. Суть методу у тому, що за будовою, забарвленням і структурою 
розрізаного насіння визначається його посівна якість. Аналіз виконується 
згідно з ГОСТ 13056.8–68. 

Якщо результати визначення доброякісності жолудів дуба, насіння горіха 
грецького та гіркокаштана звичайного викликають сумнів, їх якість визначають 
також методом пророщування, а якість насіння клена визначають також 
методом забарвлення. 

 
7.2 Відбір зразків і підготовка насіння до аналізу 

Кожною бригадою з фракції чистого насіння, виділеного при визначенні 
чистоти, відбирається підряд чотири проби по 100 насінин, а для всіх видів 
каштана, дуба, горіха – три проби по 100 насінин. Перед зрізуванням насіння 
намочується у воді температурою 18–20 °С. Тривалість і особливості 
намочування, як і ознаки доброякісності насіння, наведені у додатку до ГОСТ 
13056.8–68. Під час намочування насіння протягом двох і більше діб воду 
змінюють щодоби. 

Насіння всіх видів клена перед намочуванням витримується у вологому 
середовищі перемішаним з вологим піском, тирсою, подрібненим торфом у 
дерев’яних ящиках з отворами діаметром 3–5 мм у дні та стінках. З вологого 
піску при стисканні в руці вода виділятися не повинна, а з тирси чи торфу 
повинна виділятися поодинокими краплями. 

Перед закладанням у ящики крилатки занурюються у воду на одну добу. 
Ящики з насінням у вологому середовищі накривають скляними листами. До 1 
січня доброякісність насіння клена врожаю поточного року допускається 
визначати без попереднього витримування у вологому середовищі. 
Свіжозібране насіння розрізається для огляду після намочування протягом 
трьох–семи діб. 

Для визначення доброякісності жолудів кожний жолудь розрізається 
вздовж на дві частини без попереднього намочування, звільняється від 
здерев’янілої оболонки, після чого оглядається зовнішня і внутрішня поверхня 
сім’ядолей. 

 
7.3 Аналіз та обробка результатів 

При розрізанні насіння облік доброякісних і недоброякісних насінин 
виконується окремо по кожній пробі. 

У здорового насіння клена гостролистого крилатки мають забарвлення від 
бруднувато–жовтого до темно–коричневого, загниле насіння має гнильний 
запах та чорну крилатку, порожнє насіння легко визначається на дотик. 

Доброякісні зародки клена мають від світло–зеленого до темно–зеленого 
колір сім’ядолей, а кінчик корінця має сіро–зелений колір. Сім’ядолі пружні і 
легко ламаються. Зародки пошкоджені комахами та гризунами, гнилі, 
непружні, жовто–зеленого кольору відносяться до недоброякісних. 
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Доброякісними вважаються такі жолуді дуба: 1) з твердими блискучими 
жовто–білими або червонуватими сім’ядолями , що мають первинну бруньку і 
корінець; 2) з темно–коричневими штрихами, синювато–жовтими плямами без 
грибниці, якщо вони займають не більш ніж 50 % площі сім’ядолей і 
розташовані на протилежному боці від бруньки; 3) жолуді, які наклюнулись і 
проросли, з обламаними і необламаними проростками, якщо вони належать до 
доброякісного насіння за указаними вище ознаками. 

Недоброякісними вважаються жолуді: 1) синювато–жовті плями яких 
займають більш ніж пів площі сім’ядолей або розміщені поблизу зародка; 2) 
пошкоджені комахами та хворобами; 3) пересушені та підв’ялені, непружні; 4) 
які загинули від морозу або самозігрівання; 5) з мертвим зародком. 

Всі одержані дані записують у «Картку аналізу насіння». Оцінюють 
доброякісність насіння середньоарифметичним значенням результатів 
розрізування проб взятого для аналізу насіння і виражають у відсотках. 
Розрахунки виконують з точністю 0,1 з наступним закругленням до цілого 
числа. У випадку малої партії доброякісність визначають як середнє 
арифметичне результатів розрізування насіння двох проб, без нормування 
допустимих відхилень. При розрізуванні насіння трьох або чотирьох проб 
фактичні відхилення даних окремих проб від середньоарифметичного відсотка 
доброякісності не повинні перевищувати допустимих відхилень, указаних у 
таблиці 7.1. 

 
Таблиця 7.1 – Значення середньоарифметичного відсотка доброякісності та 

його допустиме відхилення 

Середньоарифметичний 
відсоток доброякісності 

Допустимі 
відхилення у 

% 

Середньоарифметичний 
відсоток доброякісності 

Допустимі 
відхилення у 

% 
Від 100,0 до 99,0 2,0 Від 84,9 до 80,0 5,5 

» 98,9 » 95,0 3,0 » 79,9 » 70,0 6,0 
» 94,9 » 90,0 4,0 » 69,9 » 60,0 6,5 
» 89,9 » 85,0 5,0 » 59,9 » 50,0 7,0 

 
Якщо відхилення по одній з проб перевищує допустиме, то остаточний 

відсоток доброякісності розраховують: 
а) за результатами трьох інших проб при чотирьох пробах; 
б) за результатами двох інших проб при трьох пробах. 
Доброякісність визначають повторно: 
а) якщо результати розрізування насіння двох проб відхиляються від 

середньоарифметичного відсотка доброякісності на величину, більшу 
допустимого відхилення; 

б) якщо доброякісність насіння на 5 % і менше нижче норми, 
встановленої стандартом для третього класу. 

Якщо при повторному визначенні доброякісності насіння за межі 
допустимих відхилень виходять результати двох проб або доброякісність 
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насіння виявилася некондиційною, то відсоток доброякісності визначають як 
середнє арифметичне двох визначень, тобто по восьми або шести пробах. 

Якщо при повторному визначенні доброякісності насіння виявиться 
кондиційним, то відсоток доброякісності приймають згідно з даними 
останнього визначення. 

Насіння вербових, в’язових, берези, бруслини, липи та інших порід 
підлягає обов’язковому визначенню посівної якості безпосередньо на 
підприємстві. Для цього від партії насіння відбираються одночасно дві середні 
проби, одну з яких використовують на місці, а іншу висилають до лісонасінної 
інспекції не пізніше двох днів після відбору. Результати визначення посівної 
якості у підприємстві оформляються відповідним актом. 

 
7.4 Звітність 

Кожний студент здає у призначений час і захищає перед викладачем 
практичну роботу, що виконана власноруч із заповненою карткою аналізу на 
доброякісність насіння з пояснювальним текстом, а також складений «Акт 
перевірки якості насіння». 

 
7.5 Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під доброякісністю насіння? 
2. Для якого насіння визначається доброякісність? У чому полягає суть 

методу? 
3. Скільки проб відбирають для виконання аналізу від партії насіння? 
4. Як готується насіння до зрізування? (глоду, каштана, горіхів, калини, 

кленів). 
5. Яке насіння належить до доброякісного (клена, дуба)? 
6. Яке насіння належить до недоброякісного (клена, дуба)? 
7. Як визначають доброякісність та всі категорії недоброякісного насіння? 
8. Коли аналіз насіння на доброякісність вважають завершеним? Наведіть 

приклад. 
9. В яких випадках вимагається проведення повторного аналізу? 
10. Як поводяться, коли і при повторному аналізі фактичні відхилення між 

результатами зрізування перевищують допустимі? 
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