
Показники якості зерна пшениці: 

 

Показники 

 

Характеристика і норма для м'якої пшениці 

2 клас 3 клас 

Натура, г/л, не менше ніж 740 730 

Склоподібність, %, не менше ніж 40 Не обмежено 

Вологість, %, не більше ніж 13,5 13,5 

Зернова домішка, %, не більше ніж 5,0 5,0 

Сміттєва домішка, %, не більше ніж 1,0 1,0 

Клоп черепашка, %, не більше ніж 2,0 2,0 

Сажкове зерно, %, не більше ніж 5,0 8,0 

Масова частка білка, у перерахунку на суху речовину, %, не 

менше ніж 
12,5 11,0 

Масова частка сирої клейковини, %, не менше ніж 23,0 18,0 

Якість клейковини:     

   група I - II I - II 

   одиниць приладу ВДК 45 - 100 20 - 100 

Число падання, с, не менше ніж 180 150

Вміст амброзії у Товарі не має бути більше одного відсотка, без живих шкідників, у 

здоровому стані, що не гріється, придатний для продажу, мати нормальний запах (без 

затхлого, солодового, пліснявого, стороннього запахів), мати властивий здоровому зерну 

нормальний колір. 

 

Показники якості зерна жита: 

 

Показники 

 

Характеристика і норма для зерна жита  

1 клас 2 клас 3 клас 

Натура, г/л, не менше ніж 700 700 690 

Вологість, %, не більше ніж 14,0 14,0 14,0 

Зернова домішка, %, не більше ніж 4,0 6,0 6,0 

Сміттєва домішка, %, не більше ніж 1,0 1,0 1,0 

Фузаріозні зерна, %, не більше  1,0 1,0 1,0 

Зерна з рожевим забарвленням, %,  не більше ніж 3,0 5,0 6,0 

Число падання, с,  понад 200 200-141 140-80 

 



Товар повинен бути незіпрілим та без теплового пошкодження під час сушіння; мати 

властивий здоровому зерну нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, 

сторонніх запахів) та колір; не допускається зараження шкідниками зерна. 

 

Показники якості зерна гречки: 

 

 

Гречка усіх класів повинна бути, незіпріла та без теплового пошкодження під час 

сушіння; мати властивий здоровому зерну, нормальний запах (без затхлого, солодового, 

пліснявого та інших сторонніх запахів); нормальний колір; не допускається зараження 

гречки шкідниками зерна. Інші показники якості згідно ДСТУ 4524:2006 ГРЕЧКА. 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ. 

 

Показники якості зерна ячменю: 

 
Показники 

 

Характеристика і норма для ячменю 

3 клас 

Вологість, %, не більше ніж 14,0 

Сміттєва домішка, %, не більше ніж 2,0 

Зернова домішка, %, не більше ніж 12,0 

Натура мін г/л 630 

 

Ячмінь повинен бути без живих шкідників, у здоровому стані, що не гріється, придатний 

для продажу, мати нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, стороннього 

запахів), мати властивий здоровому зерну нормальний колір. Інші показники якості згідно 

ДСТУ 3769:98 ЯЧМІНЬ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. 

 

 

 

Показники 

 

Характеристика і норма для гречки за класами  

1 клас 2 клас 3 клас 

Вологість, %, не більше ніж 14,5 14,5 14,5 

Вміст ядра, %, не менше ніж 74,0 74,0 73,0 

Зернова домішка, %, не більше ніж 2,0 3,0 5,0 

Заокрема:    

              Обрушені зерна 1,5 1,5 3,0 

              Пророслі зерна 1,0 1,0 2,0 

Сміттєва домішка, %, не більше ніж 2,0 2,5 2,5 

Зараженість шкідниками Не дозволено 

Кислотність, градусів, не більше 4,0 Не регламентується 


