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ПИТОМА МАСА ЯК ВАЖЛИВИЙ
ФІЗИЧНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Установлено залежність між фізичними
властивостями насіння (масою 1000 плодів,
величиною насіння, йо о нат рою) та питомою
масою. Чим р пніше насіння, тим менша йо о
питома маса. Фізичні властивості насіння істотно
змінюються після шліф вання.

Питома маса насіння — показник, за яким
прогнозують можливість очищення насіння від
різних домішок і сортують для підвищення
енергії його проростання і схожості. Це важли-
вий показник для практичної оцінки посівного
матеріалу та його передпосівної обробки. Сор-
тування насіння цукрових буряків за питомою
масою з використанням найсучасніших гравіта-
ційних пневматичних сортувальних столів дає
можливість одержувати насіння з максималь-
но можливою схожістю, відділяючи при цьому
не лише пусте насіння, а й легке виповнене,
ненадійне, зі зниженою енергією проростання
і продуктивними властивостями [1].
Раніше проведеними дослідженнями вста-

новлено, що питома маса залежить деякою
мірою від хімічного складу насіння, структури
органічної речовини та інших особливостей, які
дають уяву про його врожайні властивості. Крім
того, насіння має різну анатомічну будову: у йо-
го тканинах є пори, капіляри, які істотно змен-
шують питому масу [5]. На величину питомої
маси насіння впливають його фізичні якості —
щільність структури, зумовлена кількістю пор і
порожнечами, в яких міститься повітря [2, 5].
Установлено зв’язок між питомою масою на-
сіння і його масою 1000 штук. Крупніше насіння
характеризується вищою питомою масою [3, 4].
Дослідження факторів, які зумовлюють питому
масу, проводили переважно з насінням зерно-
вих культур. Насіння цукрових буряків значно
відрізняється від насіння інших культур.
Мета досліджень — дослідити вплив фізич-

них властивостей насіння цукрових буряків на
його питому масу.
Методика досліджень. Досліди проводи-

ли в Інституті цукрових буряків УААН у 2006—
2008 рр. Програмою досліджень передбачено
вивчення чинників, які впливають на питому

масу насіння цукрових буряків. Дослідження
проводили з нешліфованим і шліфованим на-
сінням диплоїдного гібрида Весто, видаляючи
15,4% маси оплодня, та технологічними фрак-
ціями насіння діаметром 3,5—3,75 і 3,75—
4,25 мм вітчизняних однонасінних ЧС гібридів.
Насіння з різною питомою масою відбирали на
пневмостолі в 5-ти позиціях при його сорту-
ванні за питомою масою за схемою: найвища
питома маса насіння в позиції 1, найменша —
5. Позиції 1–3 — готова продукція, позиція 4 —
проміжна фракція, яку направляють на повтор-
не сортування, позиція 5 — відходи, які містять
найлегше насіння. Відбір середніх проб для
аналізу насіння проводили згідно зі стандартом
ДСТУ 4328–2004, питому масу насіння визна-
чали об’ємно-ваговим методом [3], виповне-
ність — згідно зі стандартом ДСТУ 2292–93.
Результати досліджень. Дослідженнями

встановлено тісну зворотну залежність між ве-
личиною насіння та його питомою масою. Ко-
ефіцієнт кореляції — 1. Чим крупніше насіння,
тим менша його питома маса (рис. 1).

Рис. 1. Залежність між величиною насіння та
йо о питомою масою: фра ції насіння діамет-
ром: — — — 3,5—3,75 мм; — — — 3,75—
4,25 мм
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Усе насіння, відібране на пневмостолі фрак-
ції діаметром 3,5–3,75 мм, мало вищу питому
масу, ніж крупніше насіння діаметром 3,75–4,25
мм. Крупне насіння має більший за величиною
оплодень, який з внутрішнього боку, розміще-
ного ближче до насінини, твердий, зовнішньо-
го — пористий, менш твердий.
Наявність пор і капілярів істотно зменшують

питому масу крупного насіння. Маса оплодня
порівняно з масою власне насінини в плодів з
нижчою питомою масою більша, ніж плодів з
меншою питомою масою (табл. 1). Так, насіння
крупної технологічної фракції діаметром 3,75–
4,25 мм, відібране в 1-й позиції з найвищою
питомою масою 0,823 г/см3, мало масу оплод-
ня 65,7%, масу власне насінини — 34,3%. Вод-
ночас маса оплодня насіння, відібраного в 5-й
позиції цієї самої технологічної фракції, стано-
вила 73,5%, власне насінини — 26,5%, і пито-
ма маса його була нижчою на 0,21 г/см3. Ана-
логічна залежність спостерігається і в інших
варіантах. Між питомою масою плодів обох
фракцій і масою оплодня встановлено тісний
зворотний зв’язок. Коефіцієнт кореляції стано-
вив –0,94 та –0,89.
Питома маса плодів цукрових буряків визна-

чається не лише масою оплодня, а й масою
власне насінини та їх виповненістю. Між пито-
мою масою насіння і масою власне насінини
існує тісна пряма кореляційна залежність. Дос-
товірність цих зв’язків є високою. Фактичне зна-
чення коефіцієнта достовірності значно вище
теоретичного, яке становить tr=3,18. Плоди
обох технологічних фракцій, виповненість яких
була найвищою, мали найвищу питому масу.
Збільшення кількості пустих плодів з 1,8 до 13,9%

призвело до зниження питомої маси. Аналогічні
результати одержано при аналізі насіння тех-
нологічної фракції діаметром 3,5—3,75 мм.
Установлено пряму тісну кореляційну за-

лежність між питомою масою насіння та їх ма-
сою 1000 штук. Коефіцієнт кореляції становить
0,64. Чим вища маса 1000 плодів, тим вища
їхня питома маса (рис. 2). Установлена коре-
ляційна залежність характерна для насіння обох
технологічних фракцій. Найвищу питому масу
— 0,82 г/см3 мало насіння технологічної фракції
3,75—4,25 мм з масою 1000 плодів 14 г, най-
нижчу — 0,60 г/см3 з масою 1000 плодів 9,7 г.
Аналогічна залежність була і в насіння техно-
логічної фракції 3,5—3,75 мм.
Видалення зовнішньої — пористої, менш

твердої частини оплодня, шліфуванням сприяє
збільшенню маси 1000 плодів, зменшенню

3,75—4,25 мм
0,823 90,1 6,5 1,7 1,8 65,7 34,3
0,747 82,9 11,0 4,3 1,8 66,0 34,0
0,720 77,2 13,1 5,5 4,2 68,9 31,1
0,686 75,8 10,3 6,6 7,4 70,6 29,4
0,612 67,5 9,8 8,8 13,9 73,5 26,5
t — коефіцієнт кореляції 0,99 –0,43 –1,00 –0,92 –0,94 0,95
tr — коефіцієнт достовірності 12,22 0,83 1,22 4,18 4,70 5,30

3,50—3,75 мм
0,836 85,4 10,2 2,3 2,1 67,3 32,7
0,776 83,8 10,1 3,0 3,2 66,9 33,1
0,751 78,2 12,6 5,4 3,8 69,9 30,1
0,690 73,8 13,3 7,1 5,9 71,3 28,7
0,632 69,6 13,6 7,8 9,0 73,5 26,5
t — коефіцієнт кореляції 0,98 –0,89 –0,96 –0,97 –0,89 0,94
tr — коефіцієнт достовірності 8,17 3,42 6,00 6,93 3,42 4,70

1. Виповненість насіння та маса оплодня і власне насінини залежно від йо о питомої маси
(середнє за 2006—2008 рр.)

Питома маса насіння, г/см3

насінини100 50—99 <50 пусте оплодня

Виповненість, % % маси

Рис. 2. Залежність маси 1000 плодів від
їхньої питомої маси: — питома маса;
— — — маса 1000 плодів
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маси оплодня щодо маси власне насінини і під-
вищенню питомої маси насіння (табл. 2). Так,
нешліфоване насіння, відібране на пневмосто-
лі в 1-й позиції з найвищою питомою масою
0,949 г/см3, мало масу 1000 плодів 12,4 г, масу
оплодня — 65,2%, масу власне насінини —
34,8%; після шліфування маса 1000 плодів під-
вищилася до 14 г, маса оплодня зменшила-
ся до 63,1%, а маса власне насінини підвищи-
лася до 36,9%, відповідно питома маса зрос-
ла до 0,957 г/см3. Аналогічні результати одер-
жано при аналізі насіння, відібраного до і після
шліфування в інших позиціях. Між питомою
масою шліфованого і нешліфованого насін-
ня та масою оплодня установлено тісний зво-

Встановлено тісну зворотну кореляційну
залежність між величиною насіння та його пи-
томою масою. Між масою 1000 плодів, нату-
рою насіння та їхньою питомою масою існує
пряма тісна кореляційна залежність. Коефі-
цієнт кореляції становить 0,98.

Висновки

Видалення зовнішньої – пористої, менш
твердої частини оплодня, шліфуванням
сприяє підвищенню маси 1000 плодів, змен-
шенню маси оплодня щодо маси власне на-
сінини і підвищенню питомої маси насіння та
його натури.

ротний зв’язок. Коефіцієнт кореляції становив
–0,92 та –0,94.
Шліфоване і нешліфоване насіння з найви-

щою питомою масою мало найвищу виповне-
ність. Так, найвища питома маса — 0,957 г/см3

була в шліфованого насіння, виповненість пло-
дів якого становила 85,4%. Збільшення кіль-
кості пустих плодів з 0,3 до 11,9% призвело до
зниження питомої маси з 0,957 до 0,741 г/см3.
Аналогічні результати одержано при аналізі
нешліфованого насіння. При збільшенні пито-
мої маси шліфованого насіння підвищується і
його натура з 291,6 до 399,9 г/л. Питома маса
насіння має тісний кореляційний зв’язок з його
натурою. Коефіцієнт кореляції становить 0,98.
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Шліфоване
0,957 14,0 85,4 13,4 0,9 0,3 63,1 36,9
0,846 12,8 81,1 16,8 1,7 0,4 65,7 34,3
0,803 11,3 77,9 18,1 2,8 1,2 70,0 30,0
0,778 11,0 73,5 22,8 2,5 1,3 75,3 24,7
0,741 10,9 66,3 18,7 3,1 11,9 78,0 22,0
t — коефіцієнт кореляції 0,97 0,92 –0,81 –0,96 –0,63 –0,92 0,92
tr — коефіцієнт достовірності 6,93 4,18 2,38 6,00 1,40 4,18 4,18

Нешліфоване
0,949 12,4 82,9 15,9 1,0 0,2 65,2 34,8
0,829 10,7 83,6 15,1 1,0 0,3 68,5 31,5
0,745 10,5 78,3 15,0 3,3 3,4 70,5 29,5
0,745 10,2 76,8 12,5 5,6 5,1 72,5 27,5
0,539 9,6 69,5 14,6 4,5 11,5 74,1 25,9
t — коефіцієнт кореляції 0,92 0,94 0,40 –0,72 –0,95 –0,94 0,94
tr — коефіцієнт достовірності 4,18 4,70 0,75 1,80 5,28 4,70 4,70
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