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Видано новий національний стандарт

ДСТУ 7160:2020 Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних
культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови

Цей стандарт поширюється на призначене для сівби насіння таких культур: амарант
овочевий, артишок посівний та іспанський (кардон), баклажан, бамія їстівна (гібіск
їстівний, окра), боби кінські, бруква (столова й кормова), бугела кервель, буркуни
лікарський і білий, буряк столовий і кормовий, валеріана лікарська, васильки справжні,
вівсяний корінь, гадючник звичайний, ганус звичайний, гарбуз восковий (бенінказа),
гарбуз (звичайний (твердокорий), великоплідний, мускатний), гірчиця листкова салатна,
гісоп лікарський, горох посівний (овочевий), гравілат міський, гуньба голуба, гуньба
сінна, дворядник тонколистий, диня звичайна, доліхос лаблаб (лобія пурпурова),
ехіноцистис лопатевий, залізняк бульбистий, змієголовник молдавський, індау посівний,
кабачок, кавун звичайний (кормовий і столовий), капуста (білоголова, червоноголова,
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броколі, брюссельська, китайська, кольрабі, кормова, листкова, пекінська, розеткова,
савойська, цвітна, японська), катран степовий, квасоля (звичайна і лімська), кмин
звичайний, коріандр посівний, котяча м’ята справжня лимонна, крес-салат посівний, кріп
пахучий, кумин білий (зіра), кукурудза (розлусна і цукрова), кульбаба лікарська, лаванда
лікарська, лагенарія звичайна, лілія лісова, лобода садова, ложкова трава арктична,
лофант ганусовий, любисток лікарський, люфа (ребриста, циліндрична), майоран
садовий, мангольд звичайний (буряк листковий), мандрагора лікарська, материнка
звичайна, мезембріантемум кришталевий (льодяник), меліса лимонна, мласкавець
колосковий (овочевий), мамордика харанція, монарда дудчаста, морква каротинна, м’ята
довголиста, настурція (красоля) (велика, лікарська), огірок посівний, огірочник
лікарський, паслін (гулявниколистий, садовий, солодко-гіркий, шипуватий), полин
острогін, пастернак посівний, патисон, перець (гіркий і солодкий), петрушка посівна,
помідор (томат) звичайний, портулак городній, ревінь звичайний, редиска посівна,
редька посівна, ріпа посівна, родовик лікарський, розхідник звичайний, рута пахуча,
салат посівний (головчастий, листковий, ромен, стебловий), самосил білоповстистий,
сараха овочева, селера запашна, скопія карніольська, скорцонера іспанська, спаржа
(холодок) лікарська, тим’ян звичайний, тладіанта несправжня, турнепс, фенхель
овочевий, фізаліс (полуничний (опушений), овочевий, звичайний, перуанський,
клейкоплідний), цефалофора ароматна, цибуля (батун, запашна, порей, ріпчаста, слизун,
шніт), циклантера їстівна, цикорій (коренеплідний, салатний (вітлуф, ендивій, ескаріол),
чабер садовий, чайот їстівний, чебрець повзучий, чорнушка (дамаська, посівна (нігела)),
шпинат (городній, малабарський, новозеландський), щавель кислий — у частині
показників сортової та фізичної чистоти, вмісту насіння різких гібридів та інших видів
культурних рослин і бур’янів, хожості, вологості.

Вимоги, встановлені в цьому стандарті, застосовують у процесі насінництва овочевих,
баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур та під час проведення державного і
внутрішньо-господарського насіннєвого контролю, також встановлені вимоги щодо
безпеки та охорони довкілля.

Замовити стандарт Ви можете у фонді НД ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

ЗАМОВЛЕННЯ (завантажити) відправте на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua

Контактний телефон: +38 044 452-67-35
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