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Наведено результати дослідження впливу різних абіотичних факторів на якість насіння гібри-

дів кукурудзи в процесі тривалого зберігання. Найбільш  дієвими з них є: температурний режим, 

рівень вологості  і доступ кисню. Залежно від цих факторів встановлені способи зберігання, що най-

більшою мірою впливають на якість насіння, – це у сухому і охолодженому стані та в умовах конт-

рольованого газового середовища. 

З'ясовано, що оптимальний рівень вологості насіння залежить від тривалості його зберігання, 

якщо  протягом 1–2 років – 10–11 %, 3 роки і більше – 7–8 %. Для стабілізації вологості рекоменду-

ється зберігати насіння в герметичній тарі, обмеживши доступ вологи ззовні. У разі тривалого 

зберігання насіння, зокрема для селекційних цілей, доцільно підтримувати в насіннєсховищі тем-

пературу в межах 8–10 °С, при цьому підвищуються лабораторна схожість насіння на 3–5 %, по-

льова – на 6–8 %, сила росту за числом сходів – на 5–9 % і масою ростків – на 2–5 г, порівняно з тем-

пературою в  типовому сховищі 18–20 °C. 

Встановлено прийоми передпосівного поліпшення якості насіння – це сепарування та хімічна 

обробка (протруєння). Сепарування являє собою просіювання зернової маси крізь решета з круглими 

отворами і відокремлення при цьому найбільш дрібної фракції, вміст якої становить 15–23 % за-

лежно від вирівняності насіння гібридів кукурудзи.   

         Виявлено, що для одержання об'єктивної оцінки ефективності різних хімічних препаратів і 

встановлення їх придатності для передпосівного протруєння насіння,  потрібно, в першу чергу, з'ясу-

вати лабораторну схожість останнього, особливо силу росту за  числом сходів і масою 100 ростків. 

Уникати завчасної хімічної обробки посівного матеріалу. 

Ключові слова: гібриди кукурудзи, способи зберігання, абіотичні фактори, якість насіння, пе-

редпосівна обробка.   
 

Сівба кондиційним насінням – це запо-

рука високих врожаїв сільськогосподарських 

культур. Для насіння кукурудзи кондиційні 

якості передбачені посівним стандартом 

ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподар-

ських культур. Сортові та посівні якості. Те-

хнічні умови" [1].  

Як відомо, перш ніж потрапити в грунт 

насіння деякий час зберігається в насіннє-

сховищах і зазнає впливу різних чинників. 

Але неконтрольована їх дія часто призводить 

до погіршення якості посівного матеріалу. 

Тому  одне  із  важливих  завдань  насінниц-

тва – не втратити  урожайних якостей насін-

ня, зокрема при подовженні терміну збері-

гання насіннєвих запасів, адже в зерносхо-

вищах більше одного ріку перебувають стра-

хові, резервні та селекційні фонди. 

         Погіршення якості при зберіганні – це 

об’єктивна реальність і неминучий наслідок,
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оскільки насінина є живим організмом, яко-

му властиве старіння. Цей процес пов’язаний 

із біохімічними і фізіологічними змінами, що  

викликають ослаблення життєздатності насі-

нини – відбувається денатурація білків, ви-

трачаються вуглеводи, знижується вміст ві-

тамінів і ауксинів, накопичуються токсичні 

речовини. Фізіологічною ознакою старіння є 

підвищений рівень дихання, поява у масі на-

сіння невластивих запахів (спиртового, зат-

хлого, кислого). Однак в процесі зберігання 

насіннєвих фондів можна  вдаватися до де-

яких прийоми, що гальмують процеси ста-

ріння – оптимізувати умови оточуючого се-

редовища для збереження якості насіння за 

рахунок температури, вологості і газового 

складу повітря, світла, сонячної радіації, за-

стосовувати хімічні препарати для обмежен-

ня і пригнічення розвитку шкідливих мікро-

організмів, комах тощо. 

Особливостям впливу біотичних і абіо-

тичних факторів на якість насіння різних 

культур при  зберіганні та підготовці  його 

до сівби присвячено багато досліджень [2–9]. 

Щодо насіння кукурудзи, то воно відзнача-

ється значною різноякісністю, має нижчу 

довговічність порівняно з насінням інших 

культур, що необхідно враховувати у техно-

логіях його зберігання з метою одержання  

посівного матеріалу високої якості [10–11].    

Мета дослідження – виявити вплив 

абіотичних факторів на насіння гібридів ку-

курудзи в процесі зберігання, встановити 

прийоми збереження його високих  посівних 

і урожайних якостей.  

Матеріали і методи дослідження. Дос-

ліди проводили в лабораторії методів збе-

реження та стандартизації зерна Державної 

установи Інститут зернових культур НААН 

(ДУ ІЗК НААН) впродовж 2016–2019 рр. 

Об’єкт досліджень – насіння гібридів куку-

рудзи селекції ДУ ІЗК НААН.  Насіння збе-

рігали при вологості 7–14 %  і температурі  

від 3–5  до 20 °C залежно від варіанту дослі-

ду. Якість посівного матеріалу визначали в 

лабораторних  і  польових дослідах,  останні 

закладали в Дослідному господарстві "Дер-

жавне підприємство Дніпро" (Дніпропетров-

ська обл.). В умовах лабораторії встановлю-

вали вологість, схожість і силу росту насіння 

за чинними методами та розробленими в ДУ 

ІЗК НААН [12–13]. В польових умовах дос-

ліджували схожість і урожайні якості насін-

ня. Одержані дані обробляли статистично-

математичним методом для встановлення їх 

достовірності  [14–15].  

Результати дослідження. Виходячи з 

огляду літератури і результатів наших попе-

редніх досліджень встановлено абіотичні 

фактори (температура, вологість зерна, дос-

туп до нього кисню) і способи зберігання (у 

сухому і охолодженому стані, в умовах кон-

трольованого газового середовища), що най-

більшою мірою впливають на якість насіння.    

         Зберігання в сухому стані ґрунтується 

на явищі ксероанабіозу, коли припиняються 

або значно уповільнюються фізіологічні 

процеси у зерновій масі, передусім процес 

дихання. Для безпечного зберігання насіння 

ку-курудзи вологість має коливатись в межах  

12–14 %. 

          Зберігання в охолодженому стані ба-

зується  на  явищі  термоанабіозу,  тобто по-

слабленні процесів життєдіяльності темпера-

турочутливих компонентів зернової маси – 

мікроорганізмів, комах і кліщів. Встановле-

но, що при температурі повітря 15 °C знижу-

ється активність комах, 10 °C – більшість з 

них впадає в стан спокою, 5 °C –  уповільню-

ється розвиток цвілі, 0 °C – гине більшість 

видів комах.  

Основою зберігання в герметичних умо-

вах  є явище  аноксианабіозу, тобто створен-

ня  газового середовища з пониженим  вміс-

том оксигену та підвищеним – діоксиду вуг-

лецю.  Таких умов  можна добитися природ-

ними і штучними способами. В першому 

випадку зміна газового складу відбувається 

за рахунок  дихання – аеробного і анаероб-

ного, як результат – створюється газове се-

редовище з умістом О2 на рівні 3–5 %; в дру-

гому – шляхом примусово заповнення схо-

вища діоксидом вуглецю, або іншим інерт-

ним газом, уміст О2 не перевищує 1–3 %.  

У виробничій практиці різні способи 

можна поєднувати між собою, наприклад, 

сухе насіння  доцільно охолоджувати,  збері-

гати в герметичній тарі, що значно підвищує 

стійкість і подовжує  термін його життєздат-

ності. 

Отже, зважаючи на вище вказане, слід 

відзначити, що вологість  і температура  – це 

найважливіші абіотичні фактори, які впли-

вають на якість  насіння  гібридів  кукурудзи 
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при зберіганні. У зв’язку з цим нами було 

проведено дослід, в ході якого встановлено 

вплив  вологості  в межах 7–8, 10–11  і  13–

14 % і температури на рівні 18–20 і 8–10 °C 

на схожість і силу росту насіння.  

В  умова  типового  насіннєсховища 

температура повітря становила в середньому 

18–20 °C, а клімокамери – 8–10 °C. У досліді 

використовували насіння гібридів кукурудзи 

Оржиця 237 МВ, Чемеровецький 260 СВ, 

Солонянський 298 СВ, Збруч. 

Виявлено, що при вологості 7–8  і  11–

12 % лабораторна схожість насіння підви-

щувалась на 1–7 %, а польова – на 2–9 %, 

ніж при 13–14 %, залежно від тривалості збе-

рігання різниця між цими показниками збі-

льшувалась (табл. 1). Сила росту оцінюва-

лась на підставі двох показників – число 

сходів і маса 100 ростків. Якщо зберігати 

насіння при  пониженій вологості, число схо-

дів  збільшувалося на 3–12 %, маса 100 рост-

ків  –  на  1,9–6,4 г,  або   на   6,3–11,8 %, ніж 

при  вологості 13–14 %. Зважаючи на показ-

ники схожості і сили росту на початку збері-

гання, не виявлено значної різниці між варі-

антами, в яких вологість становила 7–8 і 10–

11 %, Лише  в кінці третього року зберігання 

встановлена тенденція до підвищення польо-

вої схожості і сили росту  насіння у варіанті, 

де вологість становила 7–8 %.      
 

1. Вплив вологості на проростання насіння гібридів кукурудзи  

залежно від тривалості зберігання 
 

Вологість 
насіння, 

% 

Тривалість 
зберігання, 

років 

Показники проростання насіння 

схожість, % сила росту 

лабораторна польова 
число сходів, 

% 
маса  

100 ростків, г 

13–14 
1 96 81 88 28,5 
2 95 77 85 23,1 
3 90 71 78 23,0 

10–11 

1 97 83 91 30,4 

2 97 81 90 29,0 
3 94 79 88 27,8 

7–8 
1 97 84 92 31,5 
2 98 82 92 30,0 
3 97 80 90 29,4 

 

Закономірно виникає питання, яким 

чином  добитися вологості на рівні 10–11 %, 

або 7–8 %, щоб за таких умов тривалий час 

зберігати деякі партії насіння. Для цього  

потрібно створити герметичні умови, коли 

практично припиняється вологообмін між 

насінням і оточуючим середовищем. Такий 

прийом рекомендується у сучасних техноло-

гіях зберігання запасів посівного матеріалу, 

він має подвійний ефект. По-перше, стабілі-

зується вологість насіння шляхом призупи-

нення процесів сорбції - десорбції, по-друге,  

в  герметичних  умовах   простежується  при-

гнічення розвитку шкідливих об'єктів – хво-

роб і шкідників. Тому в наших дослідах при 

вологості  10–11  та  7–8 % в герметичній та-

рі насіння зберігалося протягом 3–5 років без 

погіршення якості [16]. 

З'ясовано також особливості  впливу 

температури 8–10 °C, яка підтримувалась про-

тягом періоду зберігання насіння в кліматич-

ній камері. Встановлено, що за таких умов   

якість насіння покращувалась у середньому в 

усіх варіантах досліду: лабораторна схожість 

підвищувалась на 3,4 %, польова – на 6,5 %, 

сила росту за числом сходів  –  на 5,7 %, а  

масою ростків  – на 2,8 г порівняно з темпе-

ратурою, що  мала місце в насіннєсховищі.  

До того ж на показники якості істотно 

може впливати крупність насіння. З класич-

них дослідів відомо, що різне за крупністю 

насіння проявляє неоднакову стійкість при 

зберіганні, наприклад,  дрібне  –  має високу 

інтенсивність дихання, витрачає більше за-

пасних речовин, тому є менш стійким.   

Вплив крупності може бути більш помітним  

щодо  насіння  кукурудзи, оскільки воно над-

то різниться за цим показником, зважаючи 

на умови вирощування, терміни дозрівання і  

особливості післязбиральної обробки. 

Нами проведено дослідження якості 

насіння гібридів кукурудзи  різної  крупності  
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у разі його зберігання упродовж 4–5 років. 

Таке насіння одержували шляхом сепару-

вання і поділу зернової суміші на 4 фракції  – 

схід з решіт з круглими отворами діаметром 

9, 8, 7, 6 мм. Цей прийом зазвичай застосо-

вують  при калібруванні і підготовці до сівби 

гібридного насіння кукурудзи. 

Встановлено значну залежність між 

якістю насіння і крупністю (табл. 2). Напри-

клад, при сівбі насінням першої і другої фра-

кцій  показники схожості і урожайних якос-

тей були вищими порівняно з третьою і чет-

вертою, але різниця між  ними була несуттє-

вою. Найменш стійким при зберіганні вия-

вилося дрібне насіння четвертої фракції, йо-

го польова схожість знижувалась  на 10–15 %, 

а врожайність зерна – на 1,27–1,39 т/га (гіб-

рид Чемеровецький 260 СВ) та 1,05–1,10 т/га 

(гібрид Збруч) порівняно з першими двома 

фракціями. При цьому певну роль відіграють 

сортові особливості. Щодо насіння третьої 

фракції гібрида Збруч, мало місце несуттєве 

зниження схожості і урожайних якостей по-

рівняно із першою і другою фракціями. 
 

2. Схожість і врожайність насіння гібридів кукурудзи залежно від їх фракційного складу 

 і тривалості зберігання 
 

Гібрид 
Роки 

Фракція 
Схожість, % Урожайність 

зерна, т/га врожаю випробування лабораторна польова 

Чемеро- 

вецький 

260 СВ 

2015 2019 

I 92 83 8,57 

II 92 85 8,69 

III 91 80 7,95 

IV 92 70 7,30 

    НІР 05, т/га 0,32 

Збруч 2015 2020 

I 91 75 8,30 

II 91 73 8,25 

III 90 72 7,90 

IV 81 63 7,20 

   НІР 05, т/га 0,40 
 

 Важливе значення у технології збері-

гання насіння має пошук прийомів з покра-

щання якості, особливо, якщо термін його 

зберігання подовжений. З цією метою було 

проведено передпосівне сепарування окре-

мих фракцій насіння, що істотно знижувало   

якість насіння в процесі тривалого зберіган-

ня (табл. 3).  
 

3. Вплив передпосівного сепарування на якість насіння гібрида Оржиця 237 МВ   

(роки зберігання 2014–2019 рр.) 
 

Фракція Сепарування насіння 
Схожість насіння, % Урожайність 

зерна, т/га лабораторна польова 

III 
Контроль (без сепарування) 73 63 6,02 

Передпосівне 75 68 6,61 

IV 
Контроль (без сепарування) 70 54 5,38 

Передпосівне 71 61 5,90 

    НІР05, т/га  0,39 
 

          Шляхом сепарування видаляли най-

більш дрібне насіння, вміст якого у кожній 

фракції становив 15,6–23,1 %. Визначено, що 

завдяки такому прийому польова схожість  

насіння підвищувалась на 5–7 %, а врожай-

ність  зерна –  на 0,52–0,68 т/га.  

Іншим прийомом, який також певною 

мірою впливає на якість насіння є хімічна 

обробка (протруєння). Доведено, що за раху-

нок протруєння підвищується польова схо-

жість насіння і урожайність зерна, особливо 

за несприятливих умов періоду "сівба - схо-

ди", але  щодо строків проведення хімічної 

обробки думки різняться.  

 У нашій роботі досліджували наступ-

ні строки обробки: допосівна – перед закла-

данням насіння на зберігання та передпосів-

на – безпосередньо перед висівом насіння у 

грунт (табл. 4). 

 Насіння гібридів кукурудзи  обробляли 
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4. Якість насіння гібридів кукурудзи залежно від терміну хімічної обробки 

 і тривалості зберігання (2016–2019 рр.) 
 

Термін обробки насіння 

Тривалість 

зберігання, 

років 

Схожість, % Урожайність 

зерна, 

т/га 
лабораторна польова 

Контроль (без обробки) 

1 98 77 5,40 

2 97 73 4,95 

3 96 60 4,54 

Допосівна обробка 

1 97 81 5,96 

2 94 80 5,79 

3 90 72 4,90 

Передпосівна обробка 

1 98 87 6,27 

2 97 84 6,03 

3 95 80 5,80 

   НІР0,5, т/га 0,20 
         

 

препаратом Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т). Най-

більш ефективним виявилось передпосівне 

протруєння, польова схожість насіння під-

вищувалась на 4–8 %, урожайність зерна на 

0,24–0,95 т/га порівняно з допосівним. По-

зитивним будо також додавання до протруй-

ника різних стимулюючих речовин, що дає 

можливість зменшити на 20 % дозу протруй-

ника. 

При допосівному  протруєнні  лабора-

торна схожість насіння знижувалась залежно 

від тривалості зберігання.  В кінці першого 

року зберігання простежувалося зниження 

схожості насіння  на  1 %,  другого –  на 3 %,  

третього – на 6 % порівняно з контролем, 

тобто, зважаючи на останній показник схо-

жості, насіння стало некондиційним. Отже, 

небажаним є тривале зберігання  посівного 

матеріалу у протруєному стані (більше  од-

ного ріку), це необхідно враховувати в на-

сінництві кукурудзи та формуванні запасів  

посівного матеріалу.  
 

5. Схожість та сила росту насіння гібридів кукурудзи залежно 

 від  передпосівної обробки різними препаратами 
 

Препарат 

Схожість  

(стандарт-метод),  

% 

Сила росту 

 число сходів,  

 % 

маса ростків, г 

сирих сухих 

Контроль (без обробки) 100 82 28,44 2,20 

Роялфло (2,5 л/т) 98 92 33,76 2,69 

Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т) 99 95 32,46 2,64 

Максим XL (1,0 л/т) 100 98 35,50 3,01 

Іншур Перформ (0,5 л/т) 100 80 27,86 2,18 

Аліус (1,0 л/т) 99 71 25,60 2,03 

Вінцитмініма (2,0 л/т) 98 72 25,16 2,25 

Февер (0,7 л/т) 98 73 24,18 1,93 
 

Досліджували  також  вплив  низки  хі-

мічних препаратів для передпосівної оброб-

ки насіння гібридів кукурудзи. Найбільш 

ефективними з них були Роял фло (2,5 т/на-

сіння), Вітавакс 200 ФФ (2,5 Л), Максим XL 

(1,0). За рахунок їх використання  підвищу-

валась сила росту насіння  –  число сходів та 

маса 100 ростків (див. табл. 5). Порівняно з 

контролем число сходів збільшувалось на 

10–16 %, маса сирих ростків – на 4,02–7,06 г, 

сухих – на 0,44–0,81 г. Треба відмітити, що  

досліджувані препарати на лабораторну схо-

жість насіння майже не впливали, тобто на 

цей показник спиратися при аналізі якості 

насіння і оцінці хімічних препаратів не слід. 

Висновки 

1. З'ясовано, що найбільшим  впливови-

ми на якість насіння в процесі тривалого 

зберігання є такі абіотичні чинники, як тем-

пературний режим,  вологість насіння  і дос-
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туп кисню, зважаючи на це, посівний матері-

ал можна зберігати  у сухому і охолоджено-

му стані та в  герметичних умовах. 

2. Оптимальний рівень вологості зале-

жить від тривалості зберігання насіння, якщо   

протягом 1–2 років – 10–11 %, 3 роки і біль-

ше – 7–8 %. Для стабілізації вологості реко-

мендується зберігати  насіння в герметичній 

тарі, обмеживши доступ вологи ззовні. У 

разі тривалого зберігання посівного матеріа-

лу доцільно підтримувати в насіннєсховищі 

температурний режим в межах 8–10 °С.  

3. Уникати завчасної хімічної обробки 

(протруєння) посівного матеріалу в разі збе-

рігання насіння тривалий час. Для того, щоб 

об'єктивно оцінити ефективність різних хі-

мічних препаратів і встановити їх придат-

ність для передпосівного протруєння насін-

ня, потрібно з'ясувати  лабораторну схожість 

останнього, особливо силу росту за  числом 

сходів і масою 100 ростків. 

4.  Одним із прийомів, за рахунок якого  

можна  поліпшити якість насіння у разі  по-

довження терміну зберігання, є передпосівне 

сепарування. Це просіювання зернових су-

мішей через решета, переважно з круглими 

отворами, відокремлення найбільш дрібної 

фракції,  вміст  якої  становить 15–23 % за-

лежно від вирівняності насіння. 
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Приведены результаты исследования влияния различных абиотических факторов на качес-

тво семян гибридов кукурузы в процессе длительного хранения. Наиболее действенными из них яв-

ляются: температурный режим, уровень влажность и доступ кислорода. В зависимости от этих 

факторов установлены способы хранения, которые существенно влияют на качество семян, – в 

сухом и охлажденном состоянии, в условиях контролируемой газовой среды. 

Установлено, что оптимальный уровень влажности семян зависит от продолжительности 

их хранения, если в течение 1–2 лет – 10–11 %, 3 лет и более – 7–8 %. Для стабилизации влажности 

рекомендуется хранить семена в герметичной таре, ограничив доступ влаги снаружи. В случае 

длительного хранения семян, в частности для селекционных целей, целесообразно поддерживать в 

зернохранилище температуру в пределах 8–10 °С, при этом повышаются лабораторная всхожесть 

семян на 3–5 %, полевая – на 6–8 %, сила роста по числу всходов – на 5–9 % и массе ростков – на 2–5 

г  в сравнении с температурой в типичном  хранилище 18–20 ° C. 

Определены приемы предпосевного улучшения качества семян – это сепарирование и химиче-

ская обработка (протравливание). Сепарирование – это просеивание зерновой смеси через сита с 

круглыми отверстиями и удаление наиболее мелкой фракции, содержание которой составляет 15–

23 % в зависимости от выравненности семян гибридов кукурузы. 

С целью определения эффективности различных химических препаратов и их пригодности 

для предпосевного протравливания семенного материала необходимо, в первую очередь, устанавли-

вать лабораторную всхожесть семян, особенно силу роста по числу всходов и массе 100 ростков. 

Избегать заблаговременной химической обработки посевного материала. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, способы хранения, абиотические факторы, качество се-

мян, предпосевная обработка. 
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The research results of influence of various abiotic factors on seed quality of maize hybrids during 

long storage are given. The most effective of them are: temperature regime, seed moisture content and oxy-

gen access. The storage methods (dry and cold, and controlled atmosphere storage) that have the greatest 

impact on the seed quality were established. 

It was found that the optimal moisture content of seed depends on the storage duration, if for 1–2 

years – 10–11 %, 3 years and more – 7–8 %. In order to stabilize the moisture content, it is recommended to 

store the seeds in airtight containers, limiting the humidity access from the outside. During the long-term 

seed storage, particularly for the breeding purposes, the temperature range should advisably maintain within 

8–10 °C in seed storage place. With that the laboratory germination of seeds increased by 3–5 %, field ger-

mination – by 6–8 %, growth rate by number of sprouts– by 5–9 % and by the weight of sprouts – by 2–5 g 

compared to the 18–20 °C temperature in a typical storage. 

Methods of pre-sowing improvement of seed quality were established – it is separation and chemical 

treatment (seed dressing). Separation is the sifting of the seed mass through sieves with round holes in order 

to divide from the smallest fraction, the content of which was 15–23 % depending on the seed uniformity of 

maize hybrids. 

It was found that in order to assess objectively the effectiveness of different chemicals and establish 

their suitability for presowing seed treatment, it is necessary to determine laboratory germination, especially 

the growth rate by the number of sprouts and weight of 100 sprouts. Premature chemical treatment of seed 

should be avoided. 

Key words: maize hybrids, storage methods, abiotic factors, seed quality, presowing treatment. 
 

 


