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Актуальність. Створення та підтримання запасів насіння є обов’язковою умовою ведення на-

сінництва гібридів кукурудзи, що проводиться з метою постачання посівного матеріалу для сівби у 

випадку різних непередбачуваних обставин (неврожаю, стихійного лиха тощо). Запаси створюються 

у вигляді страхових, резервних, селекційних фондів залежно від напряму використання та терміну 

зберігання. Впродовж зберігання насіння може знижувати схожість, тому його необхідно заміню-

вати на свіжозібране, але підготовлене для тривалого зберігання. Визначення проблеми. Підготов-

ка насіння для тривалого зберігання включає технологію післязбиральної обробки, спрямовану на 

формування довговічності гібридів кукурудзи. У зв’язку з цим науково-практичною проблемою є ви-

значення та оптимізація техніко-технологічних процесів з підготовки насіння, стійкого при збері-

ганні. Мета роботи. Дослідити особливості формування довговічності гібридів кукурудзи, встано-

вити способи і фактори післязбиральної обробки, які забезпечують тривале зберігання та високу 

якість насіння. Матеріали і методи. В дослідах використовували насіння гібридів кукурудзи селекції 

ДУ ІЗК НААН, які збирали за різної вологості і спрямовували на оброблення з метою подальшого 

тривалого зберігання. Післязбиральна обробка включала різні способи сушіння у разі підвищеної зби-

ральної вологості, сепарування у режимах пофракційного ситового та гравітаційного сортування, 

хімічну обробку (протруєння). Зберігання проводили за різної вологості насіння (7–8, 9–11, 12–14 %), паку-

вання (папір, тканина, поліетилен), у протруєному і непротруєному стані протягом 3–4 років. У 

процесі зберігання визначали схожість лабораторну за різними методами, польову та дружність 

появи сходів. Результати. Встановлено особливості впливу процесів і факторів збирання та післяз-

биральної  обробки на  формування  довговічності  і  якості насіння гібридів кукурудзи. До основних 

факторів і процесів належали: вологість збиральна; спосіб і температурний режим сушіння; ситове 

і гравітаційне сепарування з виділенням фракцій насіння різної крупності; хімічна обробка залежно 

від часу виконання. Виявлено, що показник лабораторної схожості насіння, визначеної холодним тес-

том, характеризує господарчу придатність гібридів кукурудзи для тривалого зберігання.  

Висновки. Для отримання високоякісного, здатного до тривалого зберігання насіння рекомен-

дується: сушіння качанів проводити за відношенням вологості до температури, а саме 31–36 % до 

36–40 
о
С, 19–30 % до 40–44 

о
С; сепарування  здійснювати в режимах ситового калібрування і граві-

таційного сортування з відбором двох фракцій за крупністю насінини, а саме умовно крупної і серед-

ньої; хімічну обробку-протруєння запасів виконувати безпосередньо перед сівбою зі збереженням 

насіння у непротруєному стані. У разі тривалого зберігання необробленого насіння його захист від 

шкодочинних об’єктів пропонується здійснювати за суміщенням абіотичних факторів – низької во-

логості насіння, охолодження, обмеження доступу кисню.  Найбільш  практичним і економічно вигі-

дним для гібридів кукурудзи є герметичне пакування насіння з вологістю 9–11 %, це гарантує трива-

лість збереження посівного матеріалу до 3–5 років.  Придатність насіння до тривалого зберігання ре-

комендуємо встановлювати за показниками схожості, визначеної методом холодного пророщування 

(холодний тест).   

Ключові слова:  насіння кукурудзи, схожість, фактори і процеси післязбиральної обробки, 

тривале зберігання. 
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Вступ. Технологія вирощування будь- 

якої культури передбачає створення запасів 

посівного матеріалу з метою його постачан-

ня для сівби на випадок різних непередбачу-

ваних обставин (неврожаю, стихійного лиха 

тощо). Особливого значення набуває ство-

рення засобів насіння пізньостиглих культур, 

що нерідко підпадають під дію несприятли-

вих погодно-кліматичних умов, внаслідок 

яких втрачається врожай насіння, або ж воно 

збирається з низькою якістю. 

Кукурудза насамперед відноситься до 

таких культур, яка відрізняється значним 

асортиментом та різними групами стиглості, 

тому запаси посівного матеріалу відіграють 

для неї важливе практичне значення. Свого 

часу були встановлені для цієї культури об-

сяги запасів залежно від категорії посівного 

матеріалу (добазове, базове, сертифіковане), 

а також від гібридів та їх батьківських ком-

понентів. При цьому створення запасів пе-

редбачалось на принципі щорічного онов-

лення, тобто умовно «старе» насіння заміню-

валось на свіжозібране аналогічної категорії 

і якості. Основним показником якості слугу-

вала лабораторна схожість, яка мала бути не 

нижчою від кондиційної ( 87 чи 92 %). Але 

на практиці за такого принципу нерідко пар-

тія насіння замінювалась на партію з ниж-

чою придатністю для зберігання і, як наслі-

док, з нижчими господарсько цінними показ-

никами (польовою схожістю, ростом і роз-

витком рослин, їх продуктивністю). 

До такого результату  в  більшості ви-

падків призводило те, що чинний принцип  

створення основних запасів насіння є недо-

статньо науково обґрунтованим, у ньому не 

передбачаються спеціальні заходи із підго-

товки посівного матеріалу, здатного до три-

валого зберігання. Зазвичай, підготовка здій-

нюється за типовими способами, режимами 

й показниками, які розроблено і рекомендо-

вано застосовувати для насіння, призначено-

го для сівби, не враховуючи його довговіч-

ність [1–9]. Не досліджено вплив основних 

операцій післязбиральної обробки – способів 

і режимів сушіння та сепарування на форму-

вання довговічності насіння, не встановлено 

показник, який мав бути основним у системі 

методів лабораторної оцінки життєздатності 

і тривалості зберігання кукурудзи. Тому ак-

туальним і дійсно важливим є розроблення і 

удосконалення принципів підготовки насін-

ня гібридів кукурудзи до тривалого збері-

гання на основі нових способів, режимів та 

показників їх післязбиральної обробки. 

Мета роботи дослідити особливості 

формування довговічності насіння гібридів 

кукурудзи, встановити способи і показники 

післязбиральної обробки, які забезпечують 

тривале зберігання та якість насіння. 

Матеріали та методи. Дослідження 

виконували в лабораторії методів збережен-

ня та стандартизації зерна Державної уста-

нови Інститут зернових культур НААН (ДУ 

ІЗК НААН) в 2018–2021 рр. Для досліджень 

використовували насіння гібридів кукурудзи 

селекції ДУ ІЗК, його збирали за різної воло-

гості та залежно від неї спрямовували на піс-

лязбиральне оброблення з метою підготовки 

до тривалого зберігання. Післязбиральне 

оброблення включало сушіння у разі підви-

щеної збиральної вологості, сепарування у 

режимах очищення, сортування та калібру-

вання для відбору високоякісних фракцій 

посівного матеріалу, їх хімічну обробку. 

Сушіння виконували за різними способами і 

температурними режимами в сушарках і на 

установках  активного  вентилювання (при-

родне сушіння – контроль), сепарування 

здійснювали на ситах і на гравітаційних по-

верхнях за різними ознаками і фізіко-

механічними властивостями насіння, хімічну 

обробку проводили протруйниками, рекоме-

ндованими для кукурудзи (Вітавакс 200 

ФФ). Зберігання проводили  за  різної воло-

гості насінини (7–8, 9–11, 12–14 %), та паку-

вання в паперовий, тканевий і поліетилено-

вий матеріал. Якість насіння визначали в 

лабораторних умовах за показниками воло-

гості, маси 1000 насінин, схожості, енергії 

проростання згідно методів ДСТУ 4138, а 

також методів польової оцінки [10–12]. Ос-

новний показник – схожість досліджували за 

стандарт-методом та холодним тестом, в ос-

танньому температуру проростання підтри-

мували на рівні 8–10 
о
С

 
і 20–22 

о
С. Крім то-

го, в польових умовах визначали схожість

і дружність появи сходів за відношенням 

«схожість заключна/діб проростання». Дані 

аналізували на предмет достовірності згідно 

математично-статистичних методів [13].  

         Результати та обговорення. З усіх 

операцій післязбиральної обробки сушіння 
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відноситься до основних процесів  і значним 

чином може впливати на якість насіння та  

його придатність до тривалого зберігання. 

Вплив сушіння в дослідах вивчався за показ-

ником схожості, яку визначали в лаборатор-

них і польових умовах, на початку і напри-

кінці зберігання насіння. 

Виявлено, що схожість гібридів куку-

рудзи, яка проявлялась у процесі зберігання, 

залежала від впливу комплексу факторів во-

логості при збиранні, способів і температур-

них режимів сушіння (табл. 1). Із вологістю 

схожість була пов’язана оберненою залежні-

стю, а саме за нижчої вологості в межах 19–

30 % в дослідах схожість підвищувалась нас-

тупним чином: лабораторна на 3–4 %, по-

льова на 5–6 % (початок зберігання) та 4–6 і 

8–10 % (наприкінці зберігання) порівняно із 

насінням, зібраним за вологості 31–36 %. 

Найвищою схожість була у насіння, зібрано-

го за вологості 25–30 %,  а за  вологості 19–

24 % вона дещо знижувалась внаслідок до-

мішки травмованого зерна, що з’являлась за 

більш пізнього збирання і сушіння качанів. 

За нашими даними вміст такого зерна може 

становити в межах 4–10 % і призводити до  

погіршення якості насіння, у тому числі при 

зберіганні. 
 

Таблиця 1. Вплив способів і режими сушіння на схожість насіння гібридів  

кукурудзи за їх тривалого зберігання (2018–2021 рр.) 
 

Вологість 
зерна 

збиральна, 
% 

Спосіб  
сушіння 

Температура 
сушіння, 

о
С 

Схожість насіння, % 

на початку (2019 р.) наприкінці (2021 р.) 

лабораторна 
польова 

лабораторна 
польова 

1 2 1 2 

31–36 

Природний 
(вентиляція) 

18–20 93 80 75 88 70 65 

Термічний      
(нагрів) 

36–40 
40–44 
44–48 

95 
93 
90 

88 
85 
75 

86 
80 
73 

94 
90 
81 

85 
80 
66 

82 
72 
62 

НІР05    2,8   3,2 

25–30 

Природний 
(вентиляція) 

18–20 97 85 83 93 90 75 

Термічний 
(нагрів) 

36–40 
40–44 
44–48 

96 
95 
93 

90 
89 
80 

86 
87 
75 

95 
95 
85 

87 
87 
71 

84 
82 
70 

НІР05    2,9   2,6 

19–24 

Природний 
(вентиляція) 

18–20 97 84 83 93 78 72 

Термічний 
(нагрів) 

36–40 
40–44 
44–48 

95 
96 
95 

88 
88 
84 

85 
86 
82 

94 
95 
92 

85 
85 
80 

82 
82 
79 

НІР05    3,2   3,0 
 

           1 – стандарт-метод визначення схожості; 2 – холодний тест.  
 

Вплив інших, крім збиральної вологос-

ті, факторів на схожість насіння в процесі 

його тривалого зберігання був також особ-

ливим. Зокрема, схожість залишалась висо-

кою внаслідок термічного способу сушіння, 

вона була вищою на 4–8 % (лабораторна) і 

3–11 % (польова) на початку зберігання та 

відповідно 5–15 % і 7–17 %   наприкінці по-

рівняно із природним способом. При цьому 

перевага термічного способу посилювалась 

при сушінні насіння з підвищеною вологіс-

тю, яка в дослідах становила 31–36 %. Такі 

дані співпадають з тими, що отримані раніше 

і свідчать про ефективність інтенсивного 

термічного сушіння вологих качанів куку-

рудзи порівняно із повільним, наприклад, в 

режимі вентилювання не підігрітим повіт-

рям. Було встановлено, що швидке сушіння 

впливає на життєдіяльність патогенної мік-

рофлори, яка знаходиться на насінині, обме-

жує і пригнічує її розвиток, тобто складалися 

умови для безпечного анабіозу і безпечно 

тривалого зберігання насіння. 

Однак, термічне сушіння впливає пози-

тивно лише за певних температурних режи-

мів його проведення. В дослідах встановлено 
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температурні межі, за яких досягається висо-

ка схожість насіння і його тривале зберігання 

залежно від рівня збиральної вологості. Ви-

явлено, що за вологості 31–36 % темпера-

турний режим сушіння має бути в межах  

36–40 
о
С, за нього лабораторна схожість на-

сіння за стандарт-методом становила 95 %, 

холодним тестом – 88 %, польова – 86 % на 

початку  зберігання  та  відповідно  94, 85 і 

82 % наприкінці. За вологості 19–30 % тем-

пературний режим сушіння допустимо під-

вищували до 40–44 
о
С, подальше збільшення 

призводило до зниження схожості насіння як 

на початку так і наприкінці зберігання. 

Не менш важливе значення для трива-

лого зберігання насіння мають способи його 

сепарування. В дослідах сепарування прово-

дили за найбільш розповсюдженим спосо-

бом, а саме на ситах з круглими отворами 

діаметром 8–9, 7–8 і 6–7 мм, з яких отриму-

вали 3 фракції за крупністю насінин, а саме 

умовно крупну, середню і дрібну. Виявлено, 

що за рахунок ситового сепарування можна 

сформувати фракції різної якості та стійкості 

в умовах тривалого зберігання (табл. 2). В 

наших дослідах найвищою якістю при три-

валому  зберіганні  відрізнялось  насіння  

крупне та середнє, його лабораторна схо-

жість зростала на 2–3 % (стандарт-метод), 7–

10 % (холодний тест), польова на 10–12 % 

порівняно з насінням дрібної фракції.  

Вперше  також  виявлено   особливий 
 

Таблиця 2. Вплив способів і фракцій сепарування на схожість насіння гібридів  

кукурудзи за їх тривалого зберігання (2018–2021 рр.) 
 

 

Спосіб 

 

Фракція 

 

Схожість насіння, % 

на початку (2018 р.) наприкінці (2021 р.) 

лабораторна 
польова 

лабораторна 
польова 

1 2 1 2 

Контроль не сепаровано 96 83 78 93 76 74 

Калібрування 

ситове 

крупна 

середня 

дрібна 

94 

96 

92 

87 

90 

78 

85 

86 

76 

92 

93 

90 

81 

83 

73 

76 

78 

66 

Сортування 

гравітаційне 

крупна 

середня 

дрібна 

95 

96 

95 

88 

90 

85 

85 

87 

82 

93 

93 

94 

84 

85 

80 

80 

83 

78 

НІР05   2,9   3,1 
 

вплив сепарування в режимі гравітаційного 

сортування на якість окремих фракцій насін-

ня гібридів кукурудзи. За такого  способу на-

сіння розміщували на гравітаційних поверх-

нях і сепарували за комплексом ознак-маси, 

питомої маси, парусності насінини. Встанов-

лено, що гравітаційне сортування підвищує 

схожість насіння усіх фракцій, але найбільше 

дрібного, підвищення становило  в  межах 3–

7 %. Особливо відчутним було підвищення 

схожості насіння після тривалого зберігання, 

в межах 4–12 %. 

В цілому у дослідах слід визнати на-

ступне: по-перше, ситове сепарування поді-

ляє насіння на 3 фракції за крупністю насін-

ня (умовно крупне, середнє, дрібне) із різ-

ною якістю і здатністю до тривалого збері-

гання; по-друге, насіння крупної і середньої 

фракції має найвищу схожість як на початку 

так і наприкінці зберігання; по-трете, схо-

жість насіння дрібної фракції можна суттєво 

підвищити за рахунок гравітаційного сепа-

рування. При цьому виявлено, що ефект гра-

вітаційного сепарування досягається відбо-

ром із фракцій легковагових насінин, зі зни-

женою питомою масою, які швидко знижу-

ють схожість в процесі тривалого зберігання. 

В наших дослідах вміст таких насінин був 

різний, залежно від крупності фракцій і 

складав в межах 6–20 % від початкової маси. 

Тривале зберігання насіння ще може 

пов’язувать з його хімічною обробкою-про-

труєнням, проте у сучасних технологіях цей 

захід трактується по різному. Раніше він ви-

конувався у потоці після інших попередніх 

операцій післязбиральної обробки, напри-

клад, після сушіння і сепарування в умовах 

кукурузообробного заводу, тобто насіннєвий 

матеріал надходив на зберігання у протрує-

ному стані. Очікувалось, що за такого підхо-

ду забезпечувався захист насіння від склад-

ських шкідників та хвороботворних мікроор-
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ганізмів, крім того посівний матеріал був 

повністю готовим до сівби. Однак останнім 

часом технологія підготовки насіння кукуру-

дзи стає більш гнучкою, оскільки необхідно 

врахувати ряд факторів, у тому числі еконо-

мічних, адже посівний матеріал може бути 

не реалізованим і залишатись надалі у про-

труєному стані. 

Враховуючи наведене вивчали вплив 

хімічної обробки-протруєння у процесі три-

валого зберігання насіння. Дослід включав 

різні способи, за яких обробка виконувалась 

завчасно і насіння зберігали протруєним, а 

також її здійснювали безпосередньо перед 

сівбою, контролем слугувало необроблене 

насіння. Виявлено особливий вплив хімічної 

обробки-протруєння залежно від часу її про-

ведення (табл. 3). Встановлено, що протру-

єння за будь-якого терміну підвищує польо-

ву схожість насіння на 6,5–13,7 % в серед-

ньому  за всі  роки досліджень. Але лабора-

торна схожість насіння складалась по іншо-

му, у разі зберігання у протруєному стані 

вона знижувалась на 3,5 % (стандарт-метод) і     

11,3 % (холодний тест) порівняно із контро-

лем і зберіганням непротруєним.  Ці дані 

частково  співпадають  з  результатами  ін-

ших досліджень, у яких також отримували 

заниження лабораторної схожості насіння, 

якщо воно зберігалось протруєним. Ймовір-

но, що пониження схожості відбувається 

внаслідок токсичного впливу хімічної речо-

вини протруйника на зародок насінини, що 

гальмує її проростання. При цьому негативна 

дія речовини посилювались по мірі зберіган-

ня протруєного насіння, на початку (1–2 ро-

ки) схожість знижувалась на 1–3 % (стан-

дарт-метод) і 7–8 % (холодний тест) напри-

кінці 3–7 % і 13–16 % відповідно. На 4-й рік 

зберігання протруєне насіння було неконди-

ційним за показником схожості, при цьому у 

непротруєного вона складала 92 %. 

Для захисту необробленого насіння в 

процесі тривалого зберігання нами дослід-

жено і сформовано технологічний регламент, 

який включає абіотичні фактори, що обме-

жують і припиняють діяльність шкодочин-

них об’єктів – складських шкідників і хворо-

ботворних мікроорганізмів. Такими факто-

рами є низька вологість  насіння,  його охо-

лодження, обмежений доступ кисню. Найбі-

льшим технологічно доступним і енергозбе-

реженним для насіння кукурудзи є суміщен-

ня  низької  вологості  з  герметизацією,  за 
 

Таблиця 3. Вплив способів хімічної обробки-протруєння на схожість насіння  

гібридів кукурудзи за їх тривалого зберігання (2018–2021 рр.). 
 

Обробка 
 

Зберігання, 
роки 

Схожість насіння, % 
лабораторна 

польова 
стандарт-метод холодний тест 

Контроль 
(без обробки) 

1 
2 
3 
4 

98 
97 
95 
92 

88 
85 
83 
80 

75 
72 
65 
60 

 
Протруєння-
зберігання 

1 
2 
3 
4 

97 
94 
92 
85 

80 
77 
70 
64 

81 
80 
71 
66 

 
Зберігання-
протруєння 

1 
2 
3 
4 

98 
98 
94 
92 

88 
86 
83 
80 

85 
84 
80 
78 

НІР05   3,7 

 

цих факторів тривалість безпечного збері-

гання може складати 3–5 років в умовах зви-

чайного насіннєсховища. 

Висновки. Створення запасів посівно-

го матеріалу є обов’язковою умовою насін-

ництва гібридів кукурудзи і має включати 

процеси та способи післязбиральної оброб- 

 

ки, які забезпечать якість і тривале збере-

ження насіння. До основних процесів нале-

жить сушіння вологого насіння, його по-

фракційне  сепарування  та хімічна  оброб-

ка-протруєння з врахуванням терміну збері-

гання і напряму використання посівного ма-

теріалу. 
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Для отримання високоякісного, здатно-

го до тривалого зберігання насіння рекомен-

дуеться: сушіння качанів проводити за від-

ношенням вологості до температури , а саме 

31–36 % до 36–40 
о
С, 19–30 % до 40–44 

о
С 

сепарування  здійснювати в режимах ситово-

го калібрування і гравітаційного сортування 

з відбором двох фракцій за крупністю насі-

нини, а саме умовно крупної і середньої; хі-

мічну обробку – протруєння запасів викону-

вати безпосередньо перед сівбою зі збере-

женням насіння у непротруєному стані. 

У разі тривалого зберігання необробле-

ного насіння його захист від шкодочинних 

об’єктів пропонується здійснювати за сумі-

щенням абіотичних факторів – низької воло-

гості насіння, охолодження, обмеження дос-

тупу кисню. Найбільш практичним і еконо-

мічно вигідним для гібридів кукурудзи є ге-

рметичне пакування насіння з вологістю 9–

11 %, це гарантує тривалість збереження 

посівного матеріалу до 3–5 років. Придат-

ність насіння до тривалого зберігання реко-

мендуємо встановлювати за показниками 

схожості, визначеної методом холодного 

пророщування (холодний тест). 
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Topicality. The seed stock creation and storage is a prerequisite in seed production of maize hybrids 

in order to provide sowing material in case of various adverse conditions (crop failure, natural disaster, etc.). 

Depending on the usage and the storage term, there are the insurance, reserve and breeding seed stocks. Dur-

ing storage, the seed germination may reduce; therefore, seed stock should be refreshed with seeds prepared 

for long-term storage. Issues. In order to prepare seeds for long-term storage, post-harvest processing aimed 

at forming longevity of hybrid corn seeds should be carried out. Thus, scientific and practical problem is the 

definition and optimization of technical and technological processes of the preparation of seeds for storage. 

Aim. To study the features of the formation of maize hybrid seed longevity, to establish methods and factors 

of post-harvest processing that ensure long-term storage and high seed quality. Materials and methods. In 

the experiments, we used maize hybrid seeds developed at the State Enterprise Institute of Grain Crops of 

NAAS. The moisture levels of the harvested seeds were different, and the seeds were processed for further 

long-term storage. When harvesting moisture is high, post-harvest processing includes different methods of 

drying, separation by fractional sieve and gravity methods, chemical treatment (seed dressing). Seeds were 

stored at different moisture content (7–8, 9–11, 12–14 %), in the different packages (paper, fabric, polyeth-

ylene), in the dressing and undressing state for 3–4 years. During storage, we have determined the laboratory 

germination by various methods, field germination, and the unity of sprout emergence. Results. We have 

established that the formation of longevity and seed quality of maize hybrids depend on features of harvest-

ing and postharvest processing, such as harvest moisture, methods and temperature regimes of drying, sieve 

and gravity separation with the selection of various seed fractions, terms of chemical seed dressing. It was 

found that the laboratory seed germination indicator determined by cold test characterizes the economic suit-

ability of maize hybrids for long-term storage. Conclusions. It was established that to obtain the high-quality 

seeds capable of long-term storage the following is recommended: to dry the cobs at humidity to temperature 

ratio of 31–36 % to 36–40 °C or 19–30 % to 40–44 °C; to grade seeds by sieving and gravity separator that 

to obtain two seed fractions, namely conditionally large and medium; to store undressed seed and carry out 

the dressing stocks immediately before sowing. Under long-term storage of untreated seeds, it is proposed to 

protect the seed against harmful objects with a combination of abiotic factors as low seed moisture content, 

cooling, limiting the oxygen access. When the maize hybrid seed with a moisture content of 9–11 % is her-

metically packaged, it is guaranteed the storage period of the seed up to 3–5 years, so this method is most 

practical and cost-effective. It is recommended to determine the suitability of seeds for long-term storage by 

the germination indicators determined by the cold test. 

Keywords: maize seeds, germination, factors and processes of postharvest processing, long-term 

storage. 
 

 

 


