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ВСТУП 

Україна належить до країн з високим рівнем сільськогосподарського 

виробництва, яке забезпечує сировиною різні галузі національної 
переробки та потреби експорту. Основною продукцією 

сільськогосподарського виробництва залишається зерно, яке вирощується 

на продовольчо-технічні, кормові та насіннєві цілі. 
Виробництво зерна в Україні за минулий рік досягло рекордної 

позначки на відмітці близько 86 млн. т. Основна частина такого врожаю 

сформована за рахунок двох культур -  кукурудзи на зерно і ячменю ярого. 
Виробництво  зерна пшениці озимої склало на рівні 31,4 млн. т., що цілком 

достатньо для задоволення внутрішніх потреб країни у продовольчій 

безпеці і об’ємів експортування на зовнішні ринки. 
Виробництво отриманих об’ємів зерна забезпечувались за рахунок 

різних факторів – сприятливих погодно-кліматичних умов, дотриманні 

технології вирощування, оптимізації сортового складу з високою 
індивідуальною врожайністю різних культур. Найвищої врожайності 

отримано від кукурудзи, яка в різних регіонах країни становила від 6,0 до 

8,35  т/га. При цьому, в окремих господарствах врожайність цієї культури 
складала до 13-15 т/га залежно від рівня агротехніки і сортового 

потенціалу.  
За даними наукових досліджень та виробничої перевірки врожайність 

різних культур є нестабільним показником, мінливість якого пов'язана з 

багатьма екологічними, техніко-технологічними, організаційно-
економічними факторами. До основних факторів слід віднести: ґрунтово-

кліматичні умови місця вирощування, погодні трансформації, вплив сорту, 

технологія його вирощування, антропогенні чинники. Взаємозв’язок 
факторів між собою відбувається, але є різним  залежно від сили прояву 

кожного фактору. 

Ґрунтово-кліматичні умови включають профіль і родючість ґрунту, 
вони  є до певної міри стабільними протягом певного часу, наприклад, 

упродовж вегетаційного періоду, його частка становить в межах 50-60 %. 

Проте, на цей фактор значним чином впливають погодні трансформації 
зокрема, температурний режим і сума опадів, які можуть посилювати або 

навпаки пригнічувати ґрунтово-кліматичні умови певної зони 

вирощування (Степ, Лісостеп, Полісся). 
Вплив сорту відчувається, насамперед, за сприятливих умов 

вирощування, його частка становить в межах 20-30 % залежно від 

культури.  
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Технологія вирощування є досить мінливим фактором, його значення 

може коливатись в межах 10-30 % залежно від попередніх. 
Антропогенні фактори відносяться до особливих, оскільки пов’язані 

із нерегульованими причинами і можуть значно підвищувати,  або ж 

навпаки,  знизити врожайність, до них слід віднести насамперед культуру 
дотримання технології вирощування. 

У сукупності фактори впливають на врожайність с.-г. культур, як на 

фактичну так і на прогнозовану. Тому визначення біологічної  
(прогнозованої) урожайності дозволяє виділяти фактори, які є 

необґрунтовані, пов’язанні із різними техніко-технологічними 

порушеннями і які в майбутньому необхідно попереджувати. 
Біологічна врожайність не є фактичною, але  її можна встановити 

завчасно в польових умовах за експрес-методами та рядом показників. 

Наукові дослідження та практичний досвід показує, що за  правильного 
виконання методики визначення біологічної врожайності похибка із 

фактичною становить не більше як 10-20 %, що є цілком допустимим, 

зважаючи на дію ряду техніко-технологічних факторів. 
ДУ ІЗК НААН розроблено методику визначення біологічної 

урожайності зернових, зернобобових та олійних культур у польових 
умовах за експрес-методами, що є особливо актуальним в період  збирання 

врожаю 2022 р. виходячи із прогнозованої врожайності провести 

підготовку до збиральних робіт у непередбачуваних умовах воєнного 
стану. Підготовка включає підбір техніки і транспортних засобів для 

збирання врожаю, здійснити правильне використання обладнання для 

післязбиральної обробки, провести розрахунок місткості сховищ для 
розміщення і збереження зібраного зерна залежно від його стану і 

призначення.  

Методика розповсюджується на зернові колосові культури 
(пшеницю, ячмінь, овес, жито, тритикале), зернобобові (горох, сою), 

кукурудзу, соняшник, ріпак. Методика включає загальні вимоги при 

проведенні експрес-методу визначення біологічної врожайності 
безпосередньо в польових умовах, а також приклади її визначення. 

Надається також перелік нормативно-технічної літератури для оцінки 

якості показників різних культур. 
Наводяться ще зовнішні ознаки різних фаз розвитку та стиглості 

зерна, виходячи із яких встановлюють календарні строки проведення 

визначення біологічної врожайності. 
Призначається в першу чергу, для сільгоспвиробників, які працюють 

в  зоні Степу України. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

Визначення біологічної врожайності зернових колосових 

культур 

 

Структурно біологічна врожайність – це вегетативна та генеративна 
маса рослин, тобто врожайність усієї продукції, створеної шляхом 

фотосинтезу за один вегетаційний сезон на одному гектарі площі посіву, 

що визначається в момент досягнення їх біологічного дозрівання. 
Елементи, з яких складається біологічна врожайність, формуються в 

період від початку сходів і до самого збирання тієї чи іншої зернової 

культури на одиниці площі. 
Біологічна врожайність пшениці озимої та інших зернових колосових 

культур визначається певними елементами її структури: кількістю 

колосоносних стебел на одиниці площі (м2), кількістю або масою зерен з 
одного колоса, масою 1000 зерен тощо. Враховується також стан рослин 

(листкового апарату, стебел, колосся). 

Для зернових колосових існує декілька способів її визначення. Одним 
з них є підрахунок на пробних ділянках, які відбираються по діагоналі поля 

у чотирьох типових місцях розміром 1 м2, або 0,5 м2, або 0,25 м2, таких 

показників: 
         кількість рослин на 1 м2 (га) – А; 

         продуктивна кущистість – Б; 

         середня кількість зерен у колосі, шт. – В; 
         маса 1000 зерен, г – Г. 

Урожай (У) визначається за формулою: 

У = А • Б • В • Г/10000 (ц/га) 
Число рослин, помножене на продуктивну кущистість, складає число 

продуктивних стебел або колосся. Тому на пробних ділянках (1 м2, 0,5 м2, 

0,25 м2) рахують кількість продуктивного колосся, а в колосі число зерен. 
Визначається маса 1000 зерен. Добуток, одержаний перемноженням цих 

показників, поділений на 100, визначає величину сформованого 
можливого урожаю зерна. 

Наприклад: 

кількість продуктивних стебел – 500 шт.; 
кількість зерен у колосі – 36 шт.; 

маса 1000 зерен – 35 г 

Урожай (У) складе: 500 • 36 • 35/10000 = 63,0 ц/га. 
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Розрахунок біологічної врожайності за елементами структури 

врожаю надано в таблиці 1. Кількість колосоносних стебел та число зерен 
в колосі визначається підрахунками на ділянці, маса 1000 зерен 

встановлюється зважуванням на електронних вагах 

 

1. Визначення урожайності озимих зернових культур за 

елементами структури врожаю 
 

Кількість 

колосоносних 

стебел, шт./м² 

Число 

зерен в 

колосі 

  Маса 1000 зерен, г   

35 40 45 50 55 

Урожайність, т/га 

300 

20 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 

25 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 

30 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 

35 3,7 4,2 4,7 5,3 5,6 

40 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 

400 

20 2,6 3,2 3,6 4,0 4,4 

25 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

30 4,2 4,8 5,6 6,0 6,6 

35 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 

40 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 

500 

20 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

25 4,4 5,0 5,6 6,3 7,0 

30 5,3 6,0 6,8 7,5 8,3 

35 6,1 7,0 7,8 8,8 9,7 

40 0,7 8,0 9,0 1,0 11,0 

600 

20 4,2 4,8 5,2 6,0 6,6 

25 5,3 6,0 6,8 7,5 8,3 

30 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 

35 7,4 8,4 9,5 10,5 11,5 

40 8,4 9,6 10,8 12,0 - 

700 

20 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 

25 6,1 7,0 7,8 8,8 9,6 

30 7,4 8,4 9,4 10,4 11,6 

35 8,6 9,8 11,0 - - 

40 9,8 11,2 - - - 

 

Визначення біологічної врожайності гороху, ріпаку, сої 

 Для визначення біологічної врожайності зерна гороху в фазі повного 

наливу бобів збираються рослини з пробних ділянок площею 1 м2 з 5–10 
місць по діагоналі поля. Місця відбору залежать від площі поля, його 

рельєфу та конфігурації.  

Підраховується кількість рослин (Р) і середнє число бобів на рослині 
(Б), середнє число зерен у бобі (3), маса 1000 насінин в г (М). 
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Урожайність (У) визначається за формулою: 

У =Р•Б•З•М/10000,  (ц/га) 

За аналогічною формулою можна визначити біологічну врожайність 

ріпаку та сої.         

При визначенні господарської (фактичної) врожайності враховують 
погодні умови, стан посівів та агрегатів. Як правило у виробничих умовах 

навіть за сприятливих умов збирання врожаю вона може бути меншою від 

біологічної (потенційно можливої) на 5–20 %.   
 

Визначення біологічної врожайності кукурудзи (зерно товарне) 

  

Біологічна урожайність (врожайність) означає кількість продукції 

(зерно, насіння), яка сформована рослинами кукурудзи, що знаходяться на 
стадії біологічної стиглості та на певній площі. 

Біологічна стиглість відповідає стану, за якого накопичується 

максимальна кількість сухої речовини в продукції. Для кукурудзи стан 
біологічної стиглості припадає на вологість зерна (насіння) в межах 30-

40 % залежно від групи стиглості ботанічної групи (гібрид, сорт, лінія). 

Загальні вимоги. Біологічна врожайність зерна кукурудзи, що 
знаходиться в качанах, визначається наступними показниками: 

 кількістю (числом) качанів – А;  

 масою зерна з качана за фактичної вологості – М1;  
 масою зерна з качана за стандартною вологістю – М2; 

 вологістю зерна фактичною – W1; 

 вологістю зерна стандартною – W2 (15 %). 
Виходячи з показників біологічна врожайність може розрахуватись 

на вологе зерно за фактичної вологості (У1) та на сухе зерно за стандартної 

вологості (У2). Розрахунки проводять за формулами: 
 

У1 = А•М1•1000, де : 
У1 – врожайність фактична, т/га; 

А – кількість (число) качанів з площі 1 га; 

М1 – маса вологого зерна з одного качану, кг; 
1000 – коефіцієнт перерахунку. 
  

У2 = А•М2•1000, де : 
У2 – врожайність на сухе зерно, т/га; 

А – кількість (число) качанів з площі 1 га; 

М2 – маса вологого зерна з одного качана в перерахунку на сухе, кг; 
1000 – коефіцієнт перерахунку. 
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М2 = М1 •
100−𝑊1 

100−𝑊2
  , де 

М1 – маса вологого зерна з одного качана, кг; 

W1  – вологість зерна фактична, % 

W2 – вологість зерна стандартна, 15 %. 
 

Приклад визначення біологічної врожайності фактичної (У1) і 

перерахованої на сухе зерно (У2) за отриманими показниками:  

А – (кількість  качанів на 1 га) – 45000; 
М1 – (маса вологого зерна з одного качана) – 0,185 кг; 

W1  – (вологість зерна фактична) – 30 %; 

W2  – (вологість зерна стандартна)  –15 %; 
М2 – (маса вологого зерна перерахована на сухе зерно)  = 0,152 кг. 
  

М2  = 0,185 •
100−30 

100−15
 = 0,152 кг 

                       
У1 = 45000•0,185•1000 = 8,3 т/га 
 

У2 = 45000•0,152•1000 = 6,8 т/га 

  

або  У2 = 8,3 •
100−30 

100−15
 = 6,8 т/га 

                         
 

Порядок визначення показників в умовах поля:  

А – кількість качанів підраховується на рослинах кукурудзи з двох 
суміжних рядків довжиною 14,3 м. Для прискорення підрахунку завчасно 

готується мотузка довжиною 14,3 м з двома кілочками по краях, яка 

вкладається вздовж рядків. Кількість точок А залежить від вирівняності 
рельєфу поля і його площі. Рекомендується 5 точок, з них 4-по краях поля 

і 1- посередині. У разі вирівняного поля  з площею до 30 га кількість точок 

може бути скорочено до 2-3. З кожної точки відбирають 10 качанів, 
типових за зовнішнім станом (стиглістю, формою, озерненістю, 

крупністю). 

М1 – масу вологого зерна з одного качана визначають шляхом 
облущення 10 типових качанів і зважування отриманої зернової маси. 

Масу поділяють на 10 і отримають масу одного качана, виражену в кг. Для 

зважування рекомендуються ваги KERN з ціною поділки 0,1 г. 
W1 – вологість зерна фактичну визначають на експрес-вологомірі 

WILLE-55 . Наважку виділяють із загальної зернової маси, у 3-х разовому 

повторенні, з якої вираховують середню вологість зерна. 
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Особливості визначення біологічної врожайності насіннєвої 

кукурудзи 

 

Загальні вимоги і порядок визначення показників в умовах поля 

тотожні товарній, за виключенням показника М2 , який має бути на рівні 

14 %. 
  

Особливості визначення біологічної врожайності соняшника 

  

Загальні вимоги і порядок  визначення показників в умовах поля 

тотожні кукурудзі, за виключенням двох показників: 
А – кількість (число) корзинок з насінням на 1 га, шт. 

W2 – вологість насіння стандартна, 8 %. 

В окремих випадках кількість корзинок, з яких визначається маса 
насіння, може бути зменшене до 5 (у разі надто вологих корзинок, з 

вологістю насіння понад 40 %). 
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ОЗНАКИ БІОЛОГІЧНОЇ СТИГЛОСТІ ЗЕРНА 

 

Процес зерноутворення і дозрівання зерна сільськогосподарських 

культур супроводжується комплексом фізіологічних, біохімічних і фізико-

механічних показників, які мають мінливий характер. Мінливість 

проявляється на різних стадіях дозрівання залежно від місця і технології 

вирощування певної культури, її сортового складу.  

Окремі показники можуть слугувати зовнішніми ознаками, за 

допомогою яких можна визначити стан та фазу стиглості врожаю, провести 

процедуру експрес-визначення біологічної врожайності в польових 

умовах. 

До фізіологічних показників слід віднести вологість і вміст сухої 

речовини, життєздатність, біологічну активність. Поступово, в процесі 

дозрівання знижується вміст вільної вологи, зменшується рівень 

біологічної активності, підвищується і стабілізується вміст сухої речовини 

і рівень життєздатності. 

До біохімічних показників належать вміст вуглеводів, білкових 

речовин, жирів, які поступово перетворюються в складні запасні сполуки. 

Перетворення речовин і дозрівання зернових, зернобобових і олійних 

культур більш інтенсивно протікає за умови сухої погоди, що слід 

враховувати у визначенні строків проведення робіт із моніторингу за 

врожайністю. 

До фізико-механічних показників слід віднести крупність, 

виповненість, твердість, колір зернини, масу 1000 зерен, також вологість, 

яка може відноситись і до фізіологічних показників.   

Як правило, фізико-механічні показники служать основними при 

визначенні біологічної врожайності сільгоспкультур за експрес-методами 

у польових умовах. Окрім стану зерна звертають увагу ще на вигляд 

рослин ‒ забарвлення і стан стебла, листків, колосся у колосових культур, 

качанів у кукурудзи, корзинок у соняшнику. 

 

Характеристика фаз розвитку та стиглості зерна пшениці озимої 

 

Формування та достигання зерна. Після запилення та запліднення 

починається ріст та розвиток зернівок. В більшості озимих зернових 

культур ріст зернівок триває 7–15 діб. Потім відбувається так званий 

процес наливання зернівок. Суть його полягає у надходженні органічних 
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речовин із вегетативних органів рослин до клітин ендосперму та їх 

перетворення на складні запасні сполуки. 

Процес достигання озимих зернових культур супроводжується 

старінням та відмиранням вегетативних органів (листків, коренів, стебел). 

Виділяють три фази достигання зерна у злакових рослин: молочну, воскову 

та повну стиглість. 

Молочна стиглість настає через 10–14 діб після запліднення. На цей 

час зерно майже повністю збільшується в довжину, має  зелений колір. На 

цю фазу зернівка містить молочно-рідкий, із суспензованими 

крохмальними зернами, розчин. Вологість  зерна на початку фази молочної 

стиглості становить близько 60 %, а наприкінці – 40 %. Після висушування 

зерна, зібраного в цей період, його об’єм зменшується майже втроє, воно 

стає дрібним, зморшкуватим, але здатне до проростання. Пояснюється це 

тим, що в зернівці вже накопичується достатній вміст розчинних поживних 

речовин. Однак, при зберіганні таке зерно швидко втрачає схожість. В 

молочній стиглості рослина зелена, жовкнуть тільки нижні листки. 

Воскова стиглість настає через 10–12 діб після молочної стиглості. 

Візуальними ознаками фази є майже повне пожовтіння всієї рослини, 

зеленими залишаються лише верхні вузли стебла. Зерно набуває 

нормального кольору, властивого для певного сорту і воскової 

консистенції, зернівка легко ріжеться нігтем. Вологість зерна на початку 

фази становить близько 40 %, а наприкінці – до 20 %. Триває ця фаза у 

посушливих умовах 6–8, а в зволожених, за опадів – 10–12 діб. Наприкінці 

фази у більшості рослин надходження поживних речовин у зернівку 

припиняється.  

Повна стиглість залежить від погодних умов і настає через 6–12 діб 

після воскової стиглості. Зерно в цій фазі сухе, його вологість становить  

13–20 %. Фізіологічними ознаками фази є припинення надходження до 

зерна пластичних речовин, ферментів, збільшення вмісту сухих запасних 

речовин. Вологість зерна зменшується від 20 до 17 %, а в жарку погоду – 

від 15 до 12 %. У цій фазі необхідно виділити ще фазу повної технічної 

стиглості.  За повної технічної стиглості зерно можна використовувати для 

переробки – виготовлення борошна, круп та іншої продовольчо-технічної  

продукції. Але на цій фазі стиглості фізіологічний розвиток зерна не 

закінчується. Воно ще не пройшло так званий період післязбирального 

дозрівання, а тому характеризується низькою схожістю. 
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Тому, високі посівні якості зерна і, зокрема, його здатність до 

проростання досягаються після завершення періоду післязбирального 

дозрівання. Він характеризується глибокими фізіолого-біохімічними 

змінами у зернівках. Перш за все закінчується синтез високомолекулярних 

білкових сполук, жирні кислоти перетворюються у жири, інгібітори росту 

– в сполуки, які не гальмують проростання. Змінюється також  водо- та 

повітропроникність оболонок, вони набувають властивості пропускати 

воду, а тому зерно може нормально проростати. На практиці  період 

післязбирального дозрівання враховується у визначенні життєздатності і 

схожості посівного матеріалу.  

 

2. Ознаки фаз розвитку  і стиглості пшениці озимої 

 

Ознака 
Фаза  

молочна воскова повна 

Стебел 

 

внизу жовтуваті, 

зверху зелені 

жовті, за винятком 

2-3 верхніх вузлів 

 

повністю жовті 

 

Верхніх листків 

 

зелені з жовтими 

плямами і смугами 

жовті жовті 

Забарвлення зернівки зеленувате 

 

жовте (спочатку 

жовтіє верхівка і 

спинка, а потім боки 

й черевце) 

 

набирає типового 

забарвлення, 

властиве виду та 

сорту 

Вміст зернівки 

 

молочно-рідкий 

розчині з 

суспензованими 

крохмальними 

зернами 

тістоподібний, 

ріжеться нігтем наче 

віск 

твердий, нігтем не 

ріжеться 

Вміст води у зернівці (на 

початку і в кінці фази), % 

 

60–40 

 

40–20 20–17 

Зародок 

цілком 

сформований, але 

ріст його не 

закінчується 

 

ріст і розвиток 

припиняється 

повність 

сформований 

Скловидність і 

борошнистість зерна 

 

не виявляється 

 

виявляється слабо виявляється чітко 

Обсипання зерна з колосків не обсипається обсипається слабко 

 

обсипається 
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Характеристика фаз розвитку і стиглості кукурудзи. 

 

Кукурудза у процесі дозрівання послідовно проходить 5 фаз розвитку 

зерна ‒ формування, молочного і тістоподібного стану, воскової і повної 

стиглості зернівки. 

Фаза формування триває до 15 діб від запилення і запліднення, 

зернівка має вигляд прозоро-студенистого утворення, вологість складає до 

80-90 %. 

Біохімічний склад вміщує значну кількість лабільних речовин    ‒ 

моно- і дисахарів, пентозанів, геміцелюлоз, клітчатки, тому зернівка є 

фізіологічно незрілою. У цій фазі визначення біологічної врожайності 

зерна кукурудзи є неможливим. 

 Фаза молочного стану припадає на вологість зерна 50-70 %, зернівка 

містить мутну рідину жовтуватого кольору внаслідок появи крохмалю і 

інших запасних речовин. Фаза триває 15-30 діб залежно від гібридів, 

характеризується здатністю насіння до проростання, але є ще непридатною 

для визначення біологічної врожайності. 

 Фаза тістоподібного за консистенцію зернівки стану є перехідною і 

свідчить про початок стиглості зерна, характеризується вологістю в межах 

40-50 %. Вміст сухої речовини в зерні може досягати 80-90 %, 

життєздатність (схожість лабораторна) наближається до 90-95 %. За 

зовнішнім виглядом зернівка і качан характеризується як стиглі але 

вилущення зерна для аналізування його маси і вологості є складним, тому 

потребує спеціальної методики. За особливих обставин та потреб 

визначення біологічної врожайності зерна кукурудзи в цій фазі 

допускається, але за дотримання спеціальної експрес‒методики відбору 

зразків зерна (насіння) із качанів підвищеної вологості. 

 Фаза воскової стиглості характеризується наступними 

фізіологічними ознаками: вологість зерна 30-40 %, вміст сухої речовини 

90-100 %, життєздатність за показниками лабораторної схожості 95-100 %, 

енергії проростання 90-95 %, сили росту 85-90 %. Візуальними ознаками 

фази є повністю виповнене зерно з властивим кольором і консистенцією 

зернівки, достатньо тверде. Результати визначення біологічної 

врожайності у цій фазі майже повністю характеризують фактичну 

врожайність у перерахунку як на зерно вологе так і стандартної вологості 

(15 %- зерно товарне, 14 %- насіння). 
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 Фаза повної стиглості розпочинається за вологості 25 % і нижче, 

зерно є повністю сформованим за фізіологічними і візуальними ознаками. 

Подальше перебування зерна на рослині супроводжується фізико‒

механічним випаровуванням вільної вологи, залежно від погодно‒ 

кліматичних умов місця вирощування. За визначення біологічної 

врожайності у цій фазі необхідно враховувати наступне: 

 по-перше, у разі особливих погодно-кліматичних умов (опади, висока 

температура повітря) можлива фізіологічна втрата сухої речовини на 

процеси посиленого дихання вологого зерна, і, як наслідок, зниження 

фактичної врожайності від розрахункової; 

 по-друге, за перестою і пізнього збирання зростають механічні втрати 

за роботи комбайнів, транспортування, післязбиральної обробки. 

Зовнішні візуальні ознаки фаз стиглості зерна кукурудзи наведено в 

таблиці 3. 

                  3. Ознаки фаз розвитку і стиглості зерна кукурудзи 

 

Ознаки 

Фаза 

за станом за стиглістю 

молочна тістоподібна воскова повна 

Качан:  

 

колір обгорток 
зелений 

зелений із 

жовтим 

відтінком 

жовтий 
жовтий із 

сіруватим 

відтінком 

стан обгорток вологі 
вологі із 

підсиханням 
сухі сухі повністю 

форма качана формування за 

товщиною 

 

повністю сформована 

Зернівка:  

вологість,% 50-70 40-50 30-40 25 і менше 

 

консистенція 
розчин вуглеводів тістоподібна 

тверда, але 

ріжеться 

нігтем 

тверда 

виповненість, % 60-80 80-90 90-100 100 

Зародок:  

вміст в зерні,% 

від ваги в зернівки 
8-9 9-10 10-11 10-11 

диференціація у стані формування повністю сформовано 
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 Особливості відбору зразків з качанів кукурудзи за підвищеної 

вологості. Для відбору зразків зерна з качанів у фазі тістоподібного стану 

і початку воскової стиглості рекомендується чинний експрес‒метод, за 

яким передбачено вилущення двох рядів зернівок з усієї довжини качана. 

Практика показує, що за такого методу вилущення вологих зернівок 

відбувається за їх пошкодження і залишку деякої частини зерна на 

стрижнях, що знижує точність аналізування маси 1000 зерен та їх 

вологості. 

 ДУ ІЗК НААН розроблено і пропонується модифікація методу, який 

полягає в облущенні зернівок із середньої частини качана після його 

розламування  надвоє. З кожної частини облущуються по кільцю зернини, 

які за такого методу залишаються цілими і неушкодженими. Аналізування 

показало, що застосування нового методу підвищує ефективність відбору 

зерна з вологих качанів, забезпечує отримання правильних результатів, 

зокрема на визначенні показника вологості (табл. 4). Також застосування 

методу значно скорочує тривалість відбору зразків зерна, полегшує 

виконання операції, особливо за підвищеної вологості качанів та в 

польових умовах. 

 

4. Вологість зерна кукурудзи залежно від методів визначення, % 

 

Вологість 

фактично 

Метод 

облущення двох рядів 

зерна з качана 

модифікація 

частина качана вологість 

40 37,1 
верхівка 

середина 

основа 

43,3 

41,3 

39,1 

30 27,9 

верхівка 

середина 

основа 

29,0 

30,5 

32,1 

20 20,2 

верхівка 

середина 

основа 

17,4 

20,2 

23,1 
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

на елітне та репродукційне насіння озимих культур 

під урожай 2023 року 

Сорт 
Категорія 
насіння 

Характеристики сорту 

Пшениця озима 

Нива одеська Еліта 

Екстрасильна пшениця, інтенсивного типу з 

підвищеною морозо- та зимостійкістю, посухо-

жаростійкість високі.  Середньостигла. Потенційна 

врожайність – 8,0–10,0 т/га. 

Житниця 

одеська 

1 репр. 
Сильна пшениця з груповою стійкістю до хвороб, 

високоінтенсивного типу з підвищеною морозо-        

та посухо-жаростійкістю. Середньостиглий, 

короткостебловий сорт. Потенційна врожайність – 

8,0–13,0 т/га. 
Еліта 

Мудрість 

одеська 

1 репр. Екстрасильна пшениця, високоінтенсивного типу       

з підвищеною морозо- та зимостійкістю, 

посухостійкість висока. Середньостиглий сорт. 

Потенційна врожайність – 8,0–12,0 т/га. 
Еліта 

Оптима 

одеська 
Еліта 

Сильна пшениця високоінтенсивного типу, 

універсального використання на різних агрофонах. 

Середньостиглий, середньорослий сорт. Потенційна 

врожайність – 8,1–11,1 т/га. 

Ячмінь озимий 

Дев’ятий вал 

1 репр. 
Скоростиглий сорт-дворучка. Створений на основі 

сорту Вакула. Високоінтенсивний з потенційною 

врожайністю – 9,0–10,0 т/га. Вирізняється стійкістю 

до вилягання та сажкових хвороб. 
Еліта 
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МЕРЕЖА ДОСЛІДНИХ СТАНЦІЙ ТА ГОСПОДАРСТВ  

ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН 
 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» 

52071, Україна, Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Дослідне    

приймальна (067) 004-05-77 

тел. (056) 722-20-28, збут (067) 011-05-77 

dp.dg.dnipro@gmail.com 
 

ЕРАСТІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 

52151, Україна, Дніпропетровська область, 

П’ятихатський район, п/в Лозоватка                                секретар (067) 633-43-12 
придбання насіння (067) 633-39-42 

erastivska_ds@ukr.net 
 

 

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 

52523, Україна, Дніпропетровська область, 

Синельниківський район, с. Раївка                                      тел. (097) 996-15-00 

                                                             sinelnikovo-s@ukr.net 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО  

«КРАСНОГРАДСЬКЕ» 

63300, Україна, Харківська область, м. Красноград              

тел. (05744) 9-31-45 

DPDGKrasnogradske@ukr.net 

 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО  

«ПОЛИВАНІВКА» 

51106, Україна, Дніпропетровська область, 

Магдалинівський район, с. Кільчень                                       секретар (05691) 9-61-46 

polivanovkadpdg@meta.ua 
polivanovka@optima.com.ua 
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	Структурно біологічна врожайність – це вегетативна та генеративна маса рослин, тобто врожайність усієї продукції, створеної шляхом фотосинтезу за один вегетаційний сезон на одному гектарі площі посіву, що визначається в момент досягнення їх біологічно...

