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БОТАНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Домен: Ядерні (Eukaryota)

Царство: Зелені рослини (Viridiplantae)

Відділ: Streptophyta

- Судинні (Tracheophyta)

- Покритонасінні (Magnoliophyta)

Клас: Однодольні (Liliopsida)

Порядок: Тонконогоцвіті (Poales)

Родина: Тонконогові (Poaceae)

Підродина: Panicoideae

Рід: Просо (Panicum)

Види

у тому числі: Panicum miliaceum

Panicum sumatrense

Panicum virgatum
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Коди фенологічних стадій росту зернових культур 
за шкалою Задокса і Фікеса

Шкала 

Задокса
Опис

Шкала 

Фікеса

Потовщення волотевої піхви

41 Піхва прапорцевого листка подовжується

43 Початок потовщення піхви листка 10

45 Потовщення піхви листка 10

47 Лискова піхва прапорцевого листка відкривається 10.1

49 Перший остюк помітний 10.1

Виявлення волоті

50 Перший колосок волоті помітний 10.1

52 Поява 1/4 волоті 10.2

54 Поява 1/2 волоті 10.3

56 Поява 3/4 волоті 10.4

58 Волоть повністю з’явилася 10.5

Цвітіння

60 Початок цвітіння 10.51

64 Середина цвітіння 10.52

68 Кінець цвітіння 10.53

Молочна стиглість

71 Вміст зернівок водянистий

73 Рання молочна стиглість 11.1

75 Середина молочної стиглості 11.1

77 Пізня молочна стиглість 11.1

Воскова стиглість

83 Рання воскова стиглість 11.2

85 М’яка воскова стиглість 11.2

87 Тверда воскова стиглість 11.2

Достигання

91 Зернівка тверда (важко розрізати нігтем) 11.3

92 Зернівка тверда (важко подряпати нігтем) 11.4 5



МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН Panicum miliaceum

Волоть

Прапорцевий листок

6

Стебло

Вузол

Корінь



Колосок

7

Нижня колоскова луска

Зовнішня колоскова луска

Зовнішня квіткова луска

Внутрішні квіткові луски



Прапорцевий листок: положення листкової  

пластинки

1 3 5 7

пряме напівпряме горизонтальне напівпохиле
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Прапорцевий листок: антоціанове 

забарвлення

1  9

відсутнє наявне
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Прапорцевий листок:

інтенсивність антоціанового  забарвлення

3 5 7

слабка помірна сильна

10



Прапорцевий листок: за довжиною

Прапорцевий листок: за шириною

Ступені виявлення 

ознаки
Код Довжина, см (a)

короткий 3 20,0 - 30,0

середній 5 30,1 - 40,0

довгий 7 40,1 - 50,0

a

Ступені виявлення 

ознаки
Код Довжина, см (a)

вузький 3 <2,0

середній 5 2-2,5

широкий 7 >2,5
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Стебло

Ступені

виявлення ознаки
Код

Кількість 

вузлів, 

шт.

дуже мала 1 <4

мала 3 4-5

середня 5 6-7

велика 7 >7

Ступені

виявлення 

ознаки

Код

Товщина 

міжвузля, 

см

тонке 3 <0,22

середнє 5 0,23-0,3

товсте 7 >0,3
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верхнє міжвузля

Стебло: верхнє міжвузля за довжиною

Ступені

виявлення 

ознаки

Код
Довжина, 

см

коротке 3 <15

середнє 5 15-25

довге 7 >25
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Час виявлення волоті

Часом виявлення волотей вважають час, коли в 50 % рослин

з’явились перші колоски.

Ступені

виявлення 

ознаки

Код
Кількість 

днів

дуже ранній 1 <28

ранній 3 28-38

середній 5 39-48

пізній 7 49-58

дуже пізній 9 >58
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Рослина: за висотою (стебло та волоть)

висота

Ступені

виявлення 

ознаки

Код
Висота, 

см

низька 3 70-95

середня 5 96-115

висока 7 116-140
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Волоть: кут відхилення гілочок

1                      2                         3                        4                          5  
дуже гострий    помірно гострий         прямий             помірно тупий        дуже тупий
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Волоть: положення у просторі

1 2 3 4

пряме              напівпохиле помірно похиле           сильно похиле
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Ступені

виявлення ознаки
Код

Довжина, см 

(l)

дуже коротка 1 <15,0

коротка 3 15,1-22,0

середня 5 22,1-29,0

довга 7 29,1-36,0

дуже довга 9 >36,0

Ступені

виявлення ознаки
Код Ширина, см (а)

вузька 3 <10

середня 5 10-20

широка 7 >20

Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)

Волоть: за шириною

l

a

Обстежують 20 зібраних волотей, розмістивши їх на столі
18



Волоть: за щільністю

3                                 5                                   7

нещільна                   середня                         щільна

Щільність волоті визначають підрахунком кількості первинних гілочок на її головній осі.
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Волоть: ступінь вигину бічних гілочок

1                             3                      5                      7                         9  

відсутній або          слабкий           помірний          сильний            дуже сильний

дуже слабкий
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Волоть: кількість подушечок

1                      3                     5                         7                     9

відсутні або       мала             середня             велика       дуже велика

дуже мала
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Волоть: гілочки першого порядку за довжиною

Обстежують у середній третині волоті

Ступені

виявлення 

ознаки

Код Довжина, см

дуже короткі 1 <10,0

короткі 3 10,0-15,0

середні 5 15,1-20,0

довгі 7 20,1-25,0

дуже довгі 9 >25,0
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Колосок: форма

1                           2                           3

вузькоеліптична      широкоеліптична         округла
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Колосок:

інтенсивність жовтого забарвлення

1                                        2                                         3

слабка помірна сильна
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Колоскова луска: антоціанове 

забарвлення

1 3 5 7

відсутнє або дуже 

слабке

слабке середнє сильне

25



Приймочка маточки: забарвлення

На кінцях кожної гілочки

розміщено два колоски, з яких

один - редукований до короткої

колоскової луски, другий - з

двома довшими колосковими

лусками, між якими знаходяться

дві квітки: одна безплідна, у

вигляді двох невеликих квіткових

лусочок, друга з нормально

розвиненими квітковими лусками,

тичинками та маточкою, світло-

рожевого або фіолетового

забарвлення.
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Зернівка: розмір

Ступені

виявлення 

ознаки

Код Довжина, мм

малий 3 <2,3

середній 5 2,3-2,5

великий 7 2,51-2,7

дуже великий 9 >2,7
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Зернівка: форма

1                                   2                                    3                 
вузькоеліптична          широкоеліптична              округла
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Зернівка: забарвлення

1 4 6

біле жовте золотисте

8 11 12

червоне коричневе чорне
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Зернівка: плямистість

1 9

відсутня наявна
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Маса 1000 зерен, г 
Ступені виявлення 

ознаки
Код Маса, г

дуже мала 1 <5,0

мала 3 5,0-6,0

середня 5 6,1-7,0

велика 7 7,1-8,0

дуже велика 9 >8,0
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Ядро: інтенсивність коричневого 

забарвлення насіннєвого рубчика

1 2 3

слабка помірна сильна
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Ядро: тип ендосперму

Ендосперм

Поперечний розріз зернівки проса

Поперечний розріз ядра  зернівки проса

Ознаку визначають  за реакцією у розчині йодистого калію: 

восковий тип ендосперму забарвлюється у рожево-пурпуровий колір, 

не восковий – у  блакитно-пурпуровий.
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Інокулюм

Спори мають бути життєздатними і 

стиглими. Кожну расу (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

використовують окремо

Метод інокуляції

Напередодні сівби насіння змішують 

із спорами методом струшування 

100 зерен з інфекційним матеріалом 

кожної раси

Інфекційне 

навантаження

0,2% спор від маси насіння

Місце вирощування Поле

Обстеження

Обстеження слід робити на 

рослинах від початку появи волотей 

до повного їхнього виявлення.

За обстежень по кожному сорту 

визначають кількість уражених 

рослин. Реакцію сорту стосовно 

специфічної раси описують 

наступним чином:

Бал 1– сприйнятливий (понад 50% 

рослин уражені);

Бал 2– помірна стійкість (5-50% 

уражених рослин);

Бал 3–висока стійкість (уражених 

рослин до 5%).

Стійкість проти ураження расами сажки 

(Sроrіsоrіum dеstruens Yank)
Метод базується на стійкості до рас сажки:

Ураження рослин проса 

збудником сажки
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Стійкість проти ураження расами сажки 

(Sроrіsоrіum  dеstruens Yank)

Ознака
Ступені

виявлення ознак
Коди Сорти-еталони

Раса 1

сприйнятливий

помірно стійкий

високостійкий

1

2

3

Миронівське 51

Радуга

Раса 2

сприйнятливий

помірно стійкий

високостійкий

1

2

3

Миронівське 51

Слов’янське

Раса 3

сприйнятливий

помірно стійкий

високостійкий

1

2

3

Миронівське 51

Харківське 56

Раса 4

сприйнятливий

помірно стійкий

високостійкий

1

2

3

Миронівське 51

Київське 87

Раса 5

сприйнятливий

помірно стійкий

висок стійкий

1

2

3

Миронівське 51

Київське 87

Раса 6

сприйнятливий

помірно стійкий

високостійкий

1

2

3

Миронівське 51

Київське 87 Часткове ураження волоті 
рослини проса
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