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12. СОРТОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

АПРОБАЦІЇ 

З 1992 р. рослини сортових посівів у полі візуально (окомірно) 

аналізують (про що йшлося у попередньому занятті). 

На підставі сортового документа на висіяне насіння і за результатами 

оцінки рослин посівів у полі складають відповідний сортовий документ 

(приклади документів наведено у додатках): 

- на загальні сортові посіви зернових, зернобобових, круп'яних і 

олійних культур), які визнаються придатними для насіннєвих цілей – акт 

апробації, форма № 193; 

- на насіннєві посіви цих культур, які визнано придатними для 

насіннєвих цілей – акт апробації, форма № 195; 

- на насіннєві посіви розсадників розмноження, оригінального, еліти та 

першої репродукції в дослідно-виробничих господарствах науково-

дослідних установ і навчально-дослідних господарствах аграрних 

навчальних закладів – акт апробації, форма № 197; 

- на насінники трав – акт апробації, форма № 190; 

- на посіви картоплі – акт апробації, форма № 207; 

- на всі реєстровані сортові та гібридні посіви зернових, олійних 

культур і картоплі – акт реєстрації, форма № 199; 

- на всі посіви, які визнані в результаті апробації непридатними для 

насіннєвих цілей – акт вибракування посівів, форма № 200. На інші 

культури оформляються акти апробації інших форм. 

Апробатор одночасно з оформленням акта апробації заповнює зразок 

сортового документа, який буде супроводжувати насіння під час 

перевезення (в дорозі). На підставі актів апробації, реєстрації та 

вибракування сортових посівів складається звіт з апробації. 

 

СОРТОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ НАСІННЯ В 

ДОРОЗІ 

Під час перевезення сортового насіннєвого матеріалу його 

супроводжує документ, що оформлений на підставі акта апробації. 

Одночасно з оформленням акта апробації апробатор заповнює зразок 

дорожнього сортового документа: до акта апробації форми № 197- «Атестат 

на насіння» (форма № 216); актів апробації інших форм - «Сортове 

посвідчення» (форма. № 213) і «Свідоцтво на насіння» (форма № 215). 

Керуючись цим зразком, господарство виписує сортовий документ на 

кожну партію насіння під час продажу його іншим господарствам, або 

державі (приклади документів наведено в додатках). 

Сортове насіння, доведене до норми державного стандарту за 

посівними якостями, підтверджується «Атестатом на насіння» і 
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«Свідоцтвом на насіння». Насіння, не доведене за посівними якостями до 

норм державного стандарту, супроводжується «Сортовим посвідченням». 

СОРТОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОСІВНІ 

ЯКОСТІ НАСІННЯ 

Документи, які характеризують посівні якості насіння, видає райони« 

державна насіннєва інспекція Державної насіннєвої інспекції України на 

підставі результатів аналізу середнього зразка насіння, відібраного від 

партії, що підготовлена до сівби. 

Залежно від результатів, одержаних під час аналізу зразка насіння, 

райдержнасінінспекція видає «Сертифікат на насіння», або «Результат 

аналізу насіння» (приклади документів у додатках). Тільки перший 

документ надає право використовувати насіння для сівби, «Результат 

аналізу насіння» видають на ті партії, які не відповідають чи посівними 

якостями вимогам державного стандарту, або перевірені не всіма 

нормативними показниками. У графі «Встановлено аналізом» цього 

документа записують показники, за якими насіння визначено не 

кондиційним. Даються рекомендації щодо використання такого насіння.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ФОРМА ЖУРНАЛУ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕКТУВАННЯ 

НАСІННИЦЬКОГО ПОСІВУ 

 

ЖУРНАЛ 

апробації насінницького посіву 

"______"________________ 20___ р. 

 

Господарство (установа) _____________________________________________________ 
назва 

___________________________________________________________________________ 
адреса 

Державний (позаштатний) інспектор:  

___________________________________________________________________________ 
місце роботи, прізвище, ініціали 

Культура __________________  Сорт ___________________ Різновид________________ 

Категорія насіння _____________________  Генерація_____________________________ 

Попередник ________________________ Поле №____ Відділок № ____  Площа  ____ га  

Просторова ізоляція (розмежування) від інших посівів 

_________________________________ дотримано / не дотримано 

Загальний стан посіву________________________________________________________ 

1. Первинні дані польової апробації посіву 

Висновки та пропозиції: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№
  

п
р
о
б
н

о
ї 

 

д
іл

я
н

к
и

 

Кількість продуктивних стебел 
Рослини, що важко 

відокремлюються при 

очищенні насіння  
Ураження 
основної 
культури 

хворобами  

Ушкодження 
(заселення)  

основної 
культури 

шкідниками  

на 
погонному 

метрі рядка, 
шт. 

на 

ділянці, 
шт. 

Інших сортів та 

різновидів основної 
культури, шт. 

культурні бур'яни  

назва  шт. назва  шт. назва шт. назва шт. назва шт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

…             

n             

Σ             

x             
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Продовження дод. 1 

ІІ. Результати польової апробації насінницького посіву 

 

1. Сортова чистота (типовість)______% 

2. Засміченість посіву важковідокремлюваними культурними рослинами (назва, %)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Засміченість посіву важковідокремлюваними бур'янами (назва, %) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ураження рослин основної культури хворобами (назва, %) ______________________ 

 

 

5. Ушкодження  (заселення)  рослин основної  культури шкідниками  (назва, %) ______ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ІІІ. Висновок 

 

За сортовою чистотою, засміченістю важковідокремлюваними  рослинами, 

ураженістю  хворобами,  ушкодженістю (заселеністю) шкідниками посів 

___________________________________________________________________________ 
культура, сорт, категорія, генерація 

_________________________ вимогам чинних нормативних документів 

   відповідає / не відповідає 

 

 

 

 

Державний інспектор 

 

_________________      __________________ 

        підпис         прізвище, ініціали 

 

 

Представник виробника насіння 

 

_________________      __________________ 

        підпис        прізвище, ініціали 

 



5 

 

Додаток 2 

ФОРМА АКТУ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕКТУВАННЯ 
 

АКТ №   

польового інспектування  насінницького  посіву  

"   "  201  р. 
 

Державним (позаштатним) інспектором   
 прізвище, ініціали, посада 

 

у присутності представника господарства  
 прізвище, ініціали, посада 

проведено інспектування насінницького посіву    
 культура  сорт 

для отримання насіння  
 назва генерації 

що належить  
повна назва суб’єкту насінництва, адреса  

І. Основні відомості про сорт (гібрид) 

1. Назва   , ботанічний різновид  

2. Вихідне насіння було отримано в   році   від  
 назва установи / господарства 

 

за документом  №    
 назва (атестат / свідоцтво)    дата 

 сортова чистота  % у кількості  
генерація     кг / ц / т 

ІІ. Інспектуванням встановлено 

1. Посів розміщений  
 адреса 

 
№ 

 поле 

№ 

 відділення 

№ 

 ділянка 

№ 

 пло

ща 

 

сівозміна        га 

2. Посів, що апробується, засіяно  насінням 
 власним / придбаним  

3. Сортові якості висіяного насіння:    
 назва категорії  назва генерації 

сортова чистота (типовість)  %  
   наявність та склад сортової домішки, % 

за документом  №    
 назва (атестат / свідоцтво)    дата 

наявність  ліцензійної угоди  (для господарств, які атестовані та мають  паспорт  на  

використання  насіння) 
  

назва, номер, дата, термін дії 

4. Попередник посіву  

5. Просторова ізоляція від інших культур і сортів (для перехреснозапильних культур і  

твердої пшениці)  і  становить  м 
дотримана / не дотримана    

6. На даному посіві проведено такі агротехнічні та специфічні насінницькі заходи: 

Продовження додатку 2 
- удобрення  
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 вид, назви добрив, дози 

- передпосівна обробка насіння  
 вид, назви препаратів, дози, строки 

- захист посівів  
 вид, назви препаратів, дози, строки 

 

7. Фаза розвитку рослин під час інспектування  

8. Аналіз рослин  

Кількість оглянутих стебел Сортова домішка 
Домішка важковідокремлюваних 

культур 

Усього 
в середньому на 

пробній ділянці 

 з них основного 

сорту 
назва (сорт, 

різновид) 

кількість 
назва  

кількість 

шт. шт. шт. % шт. % шт. % 

          

 

Засміченість бур’янами Пошкодженість 

шкідниками  
Ураженість хворобами 

Важковідокремлюваними карантинними і злісними 

Назва  
кількість 

назва 
кількість 

назва 
кількість 

назва 
кількість 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

            

 

а) качанів кукурудзи основного типу  шт.  %, інших типу  шт.  %, 

ксенійних зерен на 100 качанів основного типу   шт. 

б) типовість (для перехреснозапильних культур)  % 

в) панцерність соняшнику   % 

г) алкалоїдність люпину (гірких насінин)  % 

д) інші показники  
 назви і вміст, % 

ІІІ. Висновки інспектора 

1. За результатами інспектування насінницького посіву  
 назва сорту 

його визнано таким, що відповідає категорії   
 повна назва категорії 

генерації  
 повна назва генерації 

2. Зауваження та пропозиції інспектора   

 

 

 

Позаштатний інспектор     
 підпис  прізвище, ініціали 

Державний інспектор     
 підпис 

М.П. 
 прізвище, ініціали 

Представник господарства    
 підпис  прізвище, ініціали 

Продовження додатку 2 
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ГАРАНТІЙНЕ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

З висновками, зауваженнями та пропозиціями державного інспектора з насінництва 

ознайомлений. Збереження сортових якостей насіння від збирання врожаю до сівби 

(реалізації) гарантую. Зобов'язуюсь забезпечити збирання насіннєвого посіву, очищення, 

сушіння й сортування насіння, його закладання на зберігання, своєчасну підготовку до сівби 

й реалізації окремо від урожаю товарних посівів. 

Керівник      
 назва суб’єкту насінництва  підпис  прізвище, ініціали 

   М.П.   

"   "  201  р. 
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Додаток 3 

АКТ №___ 

бракування насінницького посіву 

"_____"_________________201__р. 
 
Державним (позаштатним) інспектором   

 прізвище, ініціали, посада 

 

у присутності представника господарства  
 прізвище, ініціали, посада 

  

визнано непридатним для насінницьких цілей і вибракувано посів  
 культура 

сорт, гібрид, лінія   , 
                                                        назва 

що належить  
назва господарства, іншого суб'єкту насінництва (адреса) 

і розміщений  
місце розміщення (адреса) 

площа посіву   га поле №  ділянка №  бригада №  відділення №  
           

Просторова 

ізоляція від посівів: 

а) інших сортів (гібридів) даної культури _______ м; 

б) цього ж сорту (гібриду), але нижчих сортових якостей_____ м 
 

 Результати аналізу рослин  

Основна культура Сортова домішка* 
Домішка важковідокремлюваних 

культур 

усього 

у тому числі 

даного сорту назва і кількість 
усього 

назва і кількість 
усього 

шт. % шт. % шт. % 

         

*- для олійних культур, що виходять за межі даного сорту (гібриду) 

 
Засміченість бур’янами 

Ураженість хворобами і шкідниками важковідільними карантинними і злісними 

назва і  

кількість 

усього назва і 

кількість 

усього 

шт. % шт. % назва шт. % назва шт. % 

            

 

а) типовість перехреснозапильних культур ________ %; 

б) ксенійних зерен на 100 качанів кукурудзи основного типу ______ шт.; 

в) панцерність соняшнику ______ %; 

г) біохімічні показники ______________________________________________________ 
алкалоїдність люпину, еруковість, глюкозинолатність ріпаку і суріпиці та ін. (вміст) 

д) інші показники ______________________________________________________ 
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 Результати обстежень на якість видалення волотей, кошиків і повноту 

стерильності 

№ 

обсте-
ження 

Форма 
Дата 

обстеження 

Кількість 

перевірених 
рослин 

Виявлено жіночих 

(материнських) рослин 
Підпис 

з 

квітуючими 

качанами 

з фертильними 

кошиками або 

волотями 

інспектора 
представника 

господарства 

шт. % шт. %   

І 

Стерильна         

Фертильна         

У середньому         

ІІ 

Стерильна         

Фертильна         

У середньому         

ІІІ 

Стерильна         

Фертильна         

У середньому         

 

Висновки комісії 

Посів вибракувано по причині  

 

 
 

Рекомендації 

 

 

 

 

 

 

Позаштатний інспектор:     

 підпис  прізвище, ініціали  
Державний інспектор:     

 підпис 

 М.П. 
 прізвище, ініціали  

Представник господарства     
 підпис  прізвище, ініціали  

  

 
 

Керівник       
 назва установи, господарства  підпис  прізвище, ініціали 

М.П.  

"_____" __________________ 201__ р.  
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Додаток 4 

ФОРМА АКТУ РЕЄСТРАЦІЇ СОРТОВОГО ПОСІВУ 
 

АКТ №___ 

реєстрації сортового (гібридного) посіву  

"_____"_________________20___р. 

 

Агрономом  

 прізвище, ініціали, місце роботи (назва насінницького господарства, іншого суб'єкту насінництва, адреса) 

 
 

проведено реєстрацію сортового посіву  
 культура 

сорт, гібрид, лінія   , 
                                            назва 

що належить   
назва господарства, іншого суб'єкту насінництва 

 
адреса 

площа посіву   га поле №  ділянка №  бригада №  відділення №  

Посів засіяний насінням, отриманим від  
                                          власного посіву або іншого суб'єкту насінництва (назва) 

 

сортова чистота (типовість)  % згідно з   
                                                                                                       назва, № і дата документу (атестат, свідоцтво) 

 

 

Висновок 

У результаті  обстеження та перевірки  сортових документів установлено, що на даному 

посіві використано насіння 

   
культура  назва сорту (гібрид)  

За оцінкою рослин посів відповідає назві сорту (гібриду), вказаному в документі на висіяне 

насіння  

 

 

 

Керівник господарства     
   підпис  прізвище, ініціали 

 М.П. 

"___" ______________20___ р.  

  

Агроном      
  підпис  прізвище, ініціали 

"___" ______________20___ р. 
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Додаток 5 

Форма 216 

Атестат на насіння №__ 

 

Категорія насіння_________________________________________________ 
(оригінальне, елітне) 

Суб’єкт насінництва ______________________________________________ 
(науково-дослідна установа, дослідне господарство, інший суб’єкт) 

Адреса: поштовий індекс _______________ область ____________________ 

район ___________________________ місто, село______________________ 

1. Культура ______________________________________________________ 

2. Сорт (гібрид, лінія) _____________________________________________ 

3. Генерація _____________________________________________________ 
(розсадник, супереліта, еліта) 

4. Рік урожаю ________    5. № партії ________    6. Маса партії _________ 
(кг., ц., тон) 

7. Кількість місць______________ 8. Місце зберігання__________________ 
(склад, ангар №) 

9. Звідки, в якому році і скільки одержано насіння вперше, його генерація 

________________________________________________________________ 

10. Селекційно-насінницька робота з апробованим сортом, гібридом, 

полягала у _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Характеристика вирощеного насіння: сортова чистота (типовість) ___ 

%, ступінь стерильності материнської форми _______ %, панцирність 

соняшника _______%, ксенійність  кукурудзи (зернин на 100 качанів) 

__________, алкалоїдність люпину (гірких насінин) _______ % 

12. Склад сортової домішки (назва, %) _______________________________ 

________________________________________________________________ 

стрілкуючих рослин (овочів та коренеплоди) _________________________ 

13. Ураження посівів хворобами та шкідниками (за актом польової 

апробації) летючою сажкою ___________ %, твердою сажкою__________ 

%, іншими (назва, %) _____________________________________________ 

ураженість іншими карантинними об’єктами (назва, %)_________________ 

________________________________________________________________ 

14. Засміченість посіву: карантинними бур’янами (назва, % - за актом 

польового інспектування):__________________________________________ 

Отруйними, злісними та важковідокремлюваними бур’янами (назва, шт., 

або %)___________________________________________________________  

15. Відомості про показники: сортова чистота (типовість), засміченість і 

ураженість посіву хворобами та шкідниками подано на основі документів 
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______________________________________________________________ 
(вид. документа, номер і дата) 

________________________________________________________________ 

16. Відомості про посівні якості подано на основі «Сертифікату на насіння 

України» за № ____ від «____» 20___ р. видано Державною насіннєвою 

інспекцією ______________________________________________________ 
(район, область) 

 

Вміст 

насіння 
основної 

культури 

% 

Відхід, 

% 

Вміст насіння інших видів 

рослин, шт./кг (або %) 

В
о

л
о

гі
ст

ь
, 
%

 

Е
н

ер
гі

я
 

п
р

о
р

о
ст

ан
н

я,
 %

 

С
х

о
ж

іс
ть

, 
%

 

Маса 

1000 

насінин, 
г 

Зараження хворобами 
та шкідниками 

Назва 

% або 

ступінь 

зараження 
Всього 

у тому числі 

культурних бур’янів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           Господарська придатність ________________ %, 

Додаткові відомості про сортові та посівні якості ______________________ 

________________________________________________________________ 

17. Відомість про направлення насіння: партію зазначеного насіння 

направлено (відпущено) залізницею (іншим транспортом) ______________ 

за документом №_________________________________________________ 

на станцію ______________________________________________________ 

за адресою: ______________________________________________________ 

кому:___________________________________________________________ 

 

ГАРАНТІЯ 

________________________________________________________________ 
(науково-дослідна установа, дослідне господарство, інший суб’єкт насінництва) 

гарантує, що: 

а) насіння не засмічено насінням інших сортів, форм або культур під час 

збирання, обмолоту, приймання, складування, зберігання та 

відвантажування; 

б) до зазначеної партії не домішано насіння того ж сорту, лінії, але гіршої 

якості; 

в) насіння капустяних роду Brassica не засмічено видами та 

різновидностями того ж роду. 
Керівник господарства     

  підпис  прізвище, ініціали 

 М.П. 
"___" ______________20___ р.  
  

Агроном      
  підпис  прізвище, ініціали 

"___" ______________20___ р. 
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Додаток 6 

Форма 215 

Свідоцтво на насіння №___ 

 

Категорія насіння_________________________________________________ 
(оригінальне, елітне) 

Суб’єкт насінництва ______________________________________________ 
(науково-дослідна установа, дослідне господарство, інший суб’єкт) 

Адреса: поштовий індекс _______________ область ____________________ 

район ___________________________ місто, село______________________ 

1. Культура ______________________________________________________ 

2. Сорт (гібрид, лінія) _____________________________________________ 

3. Генерація (1 та ін.)______________________________________________ 
(розсадник, супереліта, еліта) 

4. Рік урожаю ________    5. № партії ________ 

6. Маса партії _____________( ц., тон) 

7. Місце зберігання_________________________ 
(склад, ангар №) 

8. Кількість місць (або насипом)_______________  

9. Характеристика вирощеного насіння: сортова чистота (типовість) ___ %, 

ступінь стерильності материнської форми _______ %, панцирність 

соняшника ____%, ксенійність кукурудзи (зернин на 100 качанів) ____, 

алкалоїдність люпину (гірких насінин) _______ % 

10. Вміст сортової домішки (назва, %) _______________________________ 

________________________________________________________________ 

стрілкуючих рослин (овочів та коренеплоди) _________________________ 

11. Ураження посівів хворобами та шкідниками (за актом польової 

апробації) летючою сажкою ___________ %, твердою сажкою__________ 

%, іншими (назва, %) _____________________________________________ 

ураженість іншими карантинними об’єктами (назва, %)_________________ 

________________________________________________________________ 

12. Засміченість посіву: карантинними бур’янами (назва, % - за актом 

польового інспектування):__________________________________________ 

13. Відомості про показники: сортова чистота (типовість), засміченість і 

ураженість посіву хворобами та шкідниками подано на основі документів 

______________________________________________________________ 
(вид. документа, номер і дата) 

________________________________________________________________ 

14. Відомості про посівні якості подано на основі «Сертифікату на насіння 

України» за № ____ від «____» 20___ р. видано Державною насіннєвою 

інспекцією ______________________________________________________ 
(район, область) 
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Вміст 

насіння 
основної 

культури, 

%  
В

ід
х

ід
, 
%

 Вміст насіння інших видів 

рослин шт./кг (або %) 

В
о

л
о

гі
ст

ь
, 
%

 

Е
н

ер
гі

я 

п
р

о
р

о
ст

ан
н

я,
 

С
х

о
ж

іс
ть

, 
%

 Маса 

1000 

насінин, 
г 

Зараження 

назва 

% або 

ступінь 

зараження 
Всього 

у тому числі 

культурних бур’янів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Господарська придатність _____________ %, _________________________ 

________________________________________________________________ 

17. Відомість про направлення насіння: партію зазначеного насіння 

направлено (відпущено) залізницею (іншим транспортом) ______________ 

за документом №_________________________________________________ 

на станцію ______________________________________________________ 

за адресою: ______________________________________________________ 

кому:___________________________________________________________ 
 (господарство, організація) 

 

ГАРАНТІЯ 

 

 (господарство, організація) 

гарантує, що: 

а) насіння не засмічено насінням інших сортів, форм або культур під 

час збирання, обмолоту, приймання, складування, зберігання та 

відвантажування; 

б) до зазначеної партії не домішано насіння того ж сорту, лінії, але 

гіршої якості; 

в) насіння капустяних роду Brassica не засмічено видами та 

різновидностями того ж роду. 

 

 
Керівник установи, організації     

  підпис  прізвище, ініціали 

 М.П. 
"___" ______________20___ р.  
  

Агроном      
  підпис  прізвище, ініціали 

"___" ______________20___ р. 



 

 

ДСТУ 4138-2002                                                                                                                                                         Додаток 7 
Акт  №_______   від  “_____” _______________20 _____ р. 

відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння та садивного матеріалу для визначення посівних та 

сортових якостей 
 

Мною, інспектором __________________________________________________________________________________ 
(уповноважена особа Держсільгоспінспекцією України )                                                              (посада, прізвище, ім’я  та по батькові) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Проведено огляд насіннєвих партій або садивного матеріалу і відібрано середні проби від насіння та садивного матеріалу, 

яке належить _______________________________________________________________________________________________________ 
(назва господарства, району, області) 

Відбирання проб проведено за участі 

_______________  _____________________     _______________  _____________________      _______________  _____________________ 
          (посада)                                  (П.І.Б.)                               ( посада)                                ( П.І.Б.)                                        (посада)                               (П.І.Б.) 

1.Відомості про насіння та/або садивний матеріал 

№ 

з/п 

Культура,  

сорт 

Р
ік

 в
р
о
ж

аю
 

С
о
р
то

в
и

й
 д

о
к
у
м

ен
т 

С
о
р
то

в
а 

ч
и

ст
о
та

 а
б
о
 

ти
п

о
в
іс

ть
, 
%

 

С
ту

п
ін

ь
 р

о
зм

н
о
ж

ен
н

я 

П
о
х
о
д
ж

ен
н

я
 

№
 п

ар
ті

ї 

М
ас

а 
п

ар
ті

ї,
 

 т
.,

 к
г,

 т
и

с.
 ш

т.
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 м

іс
ц

ь,
 ш

т.
 

М
іс

ц
е 

зб
ер

іг
ан

н
я 

№
 і

 д
ат

а 
о
ст

ан
н

ь
о
го

  

ан
ал

із
у

 

В
ід

о
м

о
ст

і 
п

р
о
  

п
р
о
тр

у
єн

н
я
 

П
р
и

зн
ач

ен
н

я
 н

ас
ін

н
я 

В
и

д
 а

н
ал

із
у

 

Кількість 

представлених проб 

Р
еє

ст
р
ац

ій
н

и
й

 н
о
м

ер
 

 п
р
о
б
и

 

м
іш

еч
к
и

 

в
о
л
о
го

н
еп

р
о
н

и
к
н

а 

та
р
а 

п
ак

ет
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

                   

                   



 

 

2. Проби направлено до лабораторії   ___________________________________________________________________ 

3. Відомості про маркування та пломбування партії _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

4. Додаткові відомості ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

5. Схема розташування контрольних одиниць партії _______________________________________________________ 

6. Зауваження та вказівки інспектора ___________________________________________________________________ 

 

Інспектор (уповноважена особа ________________________) 

                         М.П. ________________________       _______________     _____________________________________ 
                                                (посада)                                           (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Представники господарств, присутні під час відбирання проб 

______________________________      ___________________          ________________________________ 
                   (посада)                                                           (підпис)                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________      ___________________          ________________________________ 
                   (посада)                                                           (підпис)                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________      ___________________          ________________________________ 
                   (посада)                                                           (підпис)                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Гарантія. Збереження партій від засмічування, зниження посівних якостей, а також збереження та видання 

дублікатних проб на випадок арбітражного аналізування, гарантую 

 

Керівник підприємства   ___________________     _________________________________________________________ 
                                                                 (підпис)                                                                (прізвище, ім’я, по батькові  розбірливо і повністю)  



 

 

Додаток 8. 

 



 

 

 



 

 

ДСТУ 2240-93         Додаток 9 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ НАСІННЯ 

Категорія насіння _______________________________________________ 

Держнасінінспекція 
Число Місяць Рік 

Результат 
аналізу насіння 

Форма № Код 

       

Видано _________________________________________________________ 

(назва господарства, організації, адреса) 

на партію №____________ насіння __________________________________ 
(культура, сорт) 

одержаного від ___________________________________________________ 

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

__________ року врожаю, масою _______ центнерів, фракції №__________ 

поданого на аналіз за актом № від “___” _____________ 20 ___ р. 

яке зберігається __________________________________________ 
(№ бригади, відділку, господарства) 

число місць (мішків) ______ склад № _________ засік № _______________ 

вагон № __________________________ насипом ______________________ 

Призначення насіння ____________________________________ нормам на 
(відповідає, не відповідає) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(оригінальне, елітне, репродукційне) 

Результати аналізу

1.Чистота __________________ % 

У тому числі ________________ % 

___________________________ % 

2. Відхід всього _____________ % 

у тому числі переважаючі групи: 

___________________________ % 

___________________________ % 

3.Насіння інших рослин (шт./кг 

або%) _____________________ % 

4. Насіння інших видів кормових 

трав _______________________ % 

5.Насіння інших культурних 

рослин (шт./кг або %) 

___________________________ % 

6.Насіння бур`янів, всього (шт./кг 

або %) _________________ % 

у тому числі: 

а) найбільш шкідливих для 

кормових трав (шт./кг) _________ 

б) насіння пирію повзучого 

(шт./кг) ______________________ 

в) насіння карантинного бур’яну 

(шт./кг) ____________________ 

г) насіння отруйних бур’янів 

(шт./кг) ______________________ 

7. Сажкових утворень ______ % 

8. Склероцій _______________ % 



 

 

9. Галів пшеничної нематоди 

(шт./кг) ______________________ 

10. Енергія проростання ______ % 

11. Схожість ________________ % 

у т. у. твердих _______________ % 

Умови пророщування __________ 

___________________________ % 

 



 

 

12. Життєздатність __________ % 

Метод визначення _____________ 

_____________________________ 

13. Посівна придатність ______ % 

14. Вологість _______________ % 

15. Маса 1000 насінин ________ г 

16. Ураженість хворобами: 

заповнюється під час аналізу 

насінин методом: 

центрифугування __________ шт. 

біологічним ________________ % 

17. Заселеність шкідниками 

_______ шт./кг ________________ 
(виявлено не виявлено) 

18. Дані зовнішнього огляду насіння: 

колір ___________________________________________________________ 
(нормальний або потемнілий) 

запах ___________________________________________________________ 
(нормальний або затхлий) 

19. Ботанічний склад переважаючих видів: 

насіння інших культурних рослин __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

насіння бур’янів _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

20. Інші визначення ______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Висновки та пропозиції 

під час повного або неповного аналізу: 

Насіння некондиційне за 

такими показниками 
Встановлено під час аналізу Встановлено стандартом 

   Насіння підлягає _______________________ і повторному повному аналізу 

(вид обробки) 

Під час проведення неповного аналізу: 

Насіння за _______________________________________________________ 
(назва показників, за якими проведено аналіз) 

відповідає вимогам стандарту 
 

М.П.  Начальник державної 

насіннєвої інспекції                __________________ 
                                                                    (підпис) 

Додаток 10 
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