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Мета. Визначити вплив технологічних 
операцій післязбиральної обробки в умовах 
вітчизняного заводу на посівні та врожайні 
властивості насіння гібридів кукурудзи. 
Методи. лабораторно-аналітичний, 
експериментально польовий, статистичний. 
Результати. установлено основні причини 
погіршення якості (травмування насіння 
і домішок самообрушу) та сортові особливості 
гібридів із різною стійкістю в процесі 
обробки. Висновки. В умовах типового заводу 
найбільшою мірою якість погіршувалася 
на операціях обмолоту качанів та очищення —
сортування насіння, які потребують 
удосконалення і технічної модернізації.

Зберігання 
та переробка 
продукції

Насіння кукурудзи готується за досить 
складною технологією післязбиральної об-
робки на спеціальних кукурудзообробних 
заводах. Складність технології полягає 
в значній кількості операцій, які мають ви-
конуватися за обов’язковим регламентом 
на певних машинах. До 10-ти основних опе-
рацій належать: очищення (доочищення) 
і сортування качанів; їх сушіння та обмолот; 
первинне і вторинне очищення насіннєвого 
матеріалу; калібрування і збагачення окре-
мих фракцій; хімічна обробка, фасування 
і пакування насіння. Усі операції впливають 
на стан і якість насіння, його сортові, посівні 
та врожайні властивості [2, 11].

Вітчизняні кукурудзообробні заводи свого 
часу будувалися на основі єдиної ідейної 
і техніко-технологічної схеми, яка передба-
чала незмінний порядок операцій від ста-
дії приймання качанів до пакування готової 

Ключові слова: кукурудза, післязбиральна обробка на заводі,  
схожість та врожайність насіння, гібрид.

продукції, тобто типову схему обробки. Тому 
більшість вітчизняних заводів укомплекто-
вано однаковими машинами, подібними за 
режимами роботи. Вони різнилися лише за 
сезонною потужністю, яка становила 0,75; 
1,5; 2,5; 5 і 10 тис.  т насіння. Пізніше будува-
ли заводи з потужністю 0,25; 0,5 і 1,0 тис. т  
для обробки батьківських форм гібридів. Для 
заводів було розроблено інструкцію та ме-
тодичні рекомендації, за якими побудовано 
технологію обробки насіння гібридів куку-
рудзи перших поколінь, сортів та вихідних 
гібридних компонентів [1, 5]. 

Аналіз роботи заводів свідчить про те, 
що під час обробки значно змінюється 
якість насіння внаслідок впливу різних тех-
ніко-технологічних факторів та операцій, 
які супроводжують процес. Відзначено, що 
окремі операції певною мірою впливають 
на такі важливі показники якості, як чистота, 
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 Скажімо, сушіння не знижувало, а навіть 
дещо підвищувало схожість і врожайні влас-
тивості насіння всіх досліджуваних гібридів. 
Обмолот сухих качанів впливав на якість не-
гативно, схожість за холодного пророщуван-
ня знижувалася на 12%, польова — 10%, 
урожайність —  на 0,75 т/га порівняно з по-
передньою операцією —  сушінням.

Очищення — сортування залежно від гі-
бридів по-різному впливало на якість насін-
ня. У гібридів Хмельницький і Солонянський 
298 СВ при цьому підвищувалася схожість 
і врожайні властивості насіння, у гібрида 
Дніпровський 181 СВ погіршувалася якість, 
у гібрида Збруч не змінювалася якість по-
рівняно з якістю насіння, отриманого вна-
слідок обмолоту качанів. Такий різний 
вплив можна пояснити особливим станом 
насіння гібридів, їх рівнем травмування та 
вмістом самообрушу, за якими вони різни-
лися між собою.

вологість, цілісність, енергія проростання та 
схожість насіння. Тому й посівний матеріал 
має готуватися з урахуванням і вдоскона-
ленням саме тих операцій, які найбільшою 
мірою пов’язані з формуванням якості на-
сіння. Однак дані щодо впливу технологічних 
операцій післязбиральної обробки на посівні 
та врожайні властивості насіння є неповними 
та суперечливими.

Мета досліджень —  дослідити та вста-
новити якість насіння гібридів кукурудзи, ви-
значити операції, які найбільше впливають 
на процес обробки на кукурудзообробному 
заводі з типовою схемою підготовки насіння.

Методика досліджень. Дослідження впли-
ву технологічних операцій післязбиральної 
обробки проводили в умовах кукурудзо-
обробного заводу сезонною потужністю 500  т 
насіння, розташованого в ДП «ДГ Дніпро» 
(Дніпропетровська обл.). Завод є типо-
вим, оскільки має стандартний набір ма-
шин і технологічного обладнання. Під час 
обробки після кожної операції відбирали 
зразки насіння, у яких визначали показ-
ники якості —  вологість і чистоту, рівень 
травмування насінини, енергію пророс-
тання, схожість, урожайність посівного ма-
теріалу за прийнятими методиками [4, 6, 
7 – 9]. Травмованість і схожість за холодним 
пророщуванням визначали за методика-
ми, розробленими в Інституті [3, 10]. У до-
слідах вивчали гібриди селекції Інституту: 
Дніпровський 181 СВ, Хмельницький, 
Солонянський 298 СВ, Збруч.

Результати досліджень. У процесі об-
робки на заводі якість насіння змінювалася 
залежно від гібридів і технологічної операції 
(табл. 1).

1. якість насіння гібридів кукурудзи залежно від процесів обробки на заводі (2012 – 2014 рр.)

Гібрид Процес 

Схожість, %

Урожайність 
зерна, т/га

лабораторна
польова

стандарт-метод тест-метод

Дніпровський 
181СВ

Хмельницький

Солонянський 
298 СВ

Збруч

Приймання качанів 99 88 85 6,21

Сушіння          » 97 91 86 6,43

Обмолот         » 95 79 76 5,68

Очистка —  сортування 
насіння

95 78 76 5,81

Протруєння насіння  –  – 87 6,39

НІР0,05 2,1 0,33

2. травмованість насіння гібридів куку руд-
зи в процесі їх обробки на заводі (2013 – 
2014 рр.), %

Процес
Макротравми Мікротравми

1 2 3 4 1 2 3 4

Приймання  
качанів 0,8 2,3 2,1 2,5 3,4 4,4 4,1 3,8

Сушіння 1,1 2,8 2,5 3,1 30,8 15,6 13,4 12,6

Обмолот 2,5 9,6 5,3 10,8 34,5 32,9 20,7 30,8

Сепарування 
насіння 3,4 14,1 7,7 13,4 38,2 40,8 25,3 39,4

Примітка. 1. Дніпропетровський 181 СВ,  
2. Хмельницький, 3. Солонянський 298 СВ, 4. Збруч. 
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Протруєння було ефективним для всіх гі-
бридів, воно підвищувало польову схожість 
на 4 – 13%, урожайність —  0,17 – 0,92 т/га 
(2,4 – 15,2%). Проте рівень ефективності 
був різним: у гібридів Дніпровський 181 СВ 
і Солонянський 298 СВ показники якості на-
сіння після протруєння поліпшувалися до рів-
ня показників на стадії сушіння, у гібридів 
Хмельницький і Збруч їх якість не досягала 
кондиційного рівня.

Серед досліджуваних гібридів найстійкі-
шим у процесі обробки на заводі виявився 
Солонянський 298 СВ, схожість та врожайні 
властивості якого знижувалися найменшою 
мірою порівняно з іншими.

Однією з основних причин погіршен-
ня якості в процесі післязбиральної об-
робки було травмування насіння (табл. 2). 
Найтравмованішими в дослідах виявилися 
гібриди Хмельницький і Збруч, у яких ма-
кротравми становили 14,1 і 13,4%, мікро-
травми —  40,8 і 39,4% відповідно. Значно 
ушкоджувався гібрид Дніпровський 181 СВ 
унаслідок кременисто-зубоподібної будови 
насінини. Насіння такого типу більше ушко-
джувалося в процесі сушіння, тобто отри-
мувало мікротравми під час швидкого зне-
воднення у вигляді теплової тріщинуватості. 
Проте макротравм механічної природи воно 
отримувало менше, оскільки кременисто-зу-
боподібна насінина є твердішою і стійкішою 
до механічних навантажень.

Якість насіння в процесі післязбираль-
ної обробки змінювалася також залежно 
від умов року збирання гібридів (табл. 3). 
Під час дослідження якості насіння гібри-
да Дніпровський 181 СВ, зібраного в 2010 
і 2013 рр., установлено, що насіння врожаю 
2010 р. мало на 1 – 4% вищу схожість за 
стандартного пророщування, за холодного — 
на 5 – 16%, польову схожість —  на 3 – 14%, 
попри те, що воно зберігалося впродовж 3-х 
років. Відповідно і врожайні властивості були 
вищими, незважаючи на тривалість зберіган-
ня насіння, його врожайність збільшувалася 
в середньому на 0,36 т/га (0,08 – 0,57%) по-
рівняно зі свіжозібраним. 

На прикладі гібрида Дніпровський 181 СВ  
установлено також вплив самообрушен-
ня качанів, тобто вилущеного з них зерна, 
яке з’являється в процесі приймання —  
переміщення вологої кукурудзи. Уміст та-
кого зерна в загальній масі качанів може 
становити 1,5 – 18,9% залежно від воло-
гості качанів та інтенсивності їх обробки. 
Виявлено, що якість самообрушу є неза-
довільною, насіння, отримане з нього, має 
нижчу польову схожість (на 9 – 13%) та вро-
жайність (1,11 – 1,19 т/га) порівняно з насін-
ням, отриманим із качанів після їх сушіння. 
Протруєння також не поліпшувало якості, 
схожість самообрушу знижувалася на 4%, 
урожайність —  на 0,38 – 0,48 т/га порівняно 
з основним насінням.

3. якість насіння гібрида кукурудзи дніпровський 181 сВ залежно від процесу післязбиральної 
обробки і року збирання

Процес обробки

Схожість насіння, %
Урожайність 
зерна, т/гастандарт-

метод
тест-метод польова

Рік

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013

Контроль 99 100 92 95 91 88 6,91 6,83

Сушіння качанів 100 99 98 93 93 88 7,21 6,76

Обмолот    » 100 99 87 80 87 81 6,24 6,11

Очищення-сортування насіння 100 98 92 76 87 73 6,26 5,78

Протруєння насіння  –  –  –  – 92 85 6,83 6,26

Відбір самообрушу:
сушіння         »
протруєння   »

98
 – 

94
 – 

92
 – 

84
 – 

84
88

75
81

6,02
6,50

5,65
6,03

НІР0,05 2,1 1,7 2,9 2,2

Примітка. Контроль —  збирання і природне сушіння качанів.
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 Установлено техніко-технологічні операції 
та фактори, які по-особливому впливають 
на якість насіння кукурудзи під час її обробки 
на типовому заводі. На операціях прийман-
ня — сушіння качанів формується насіння 
з високими посівними і врожайними власти-
востями, на обмолоті качанів та очищенні — 
сортуванні його якість істотно погіршуєть-
ся. Основними факторами погіршення якості 
є травмування насінини та домішок само-
обрушеного (вимолоченого з вологих качанів) 

зерна. Протруєння підвищує польову схожість 
і врожайність насіння, але не завжди до по-
казників, які є на прийманні і сушінні качанів.

Визначено якість насіння залежно від 
сортових особливостей та років врожай-
ності гібридів кукурудзи. Серед досліджува-
них гібридів найстійкішими до травмування 
в умовах обробки на заводі виявився гібрид 
Солонянський 298 СВ, а з років урожайності 
(2010 – 2013 рр.) найякіснішим було насіння, 
отримане та оброблене в 2010 р.
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