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Анотація. Досліджено технологічні та посівні показники зерна кукурудзи 

різних гібридів. Установлено, що зерно кукурудзи гібридів Голосіївський та 

Текні можна використовувати для виробництва круп і борошна. Одночасно, 

зерно гібридів Солонянський та Луіджі є придатним для виробництво 

крохмалю, солоду, спирт і ін. За початковими посівними показниками у гібридів 

різної селекції чіткої різниці не відмічено. 
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Abstract. Technological and sowing indicators corn grain of different hybrids 

was researched. establishing. It is established, that corn hybrids Holosiivskyi and 

Tecno can be used for the production of groats and flour. Grain of hybrids 

Solonyansky and Luigi is suitable for the production of starch, malt, alcohol and 

others. According to initial sowing indicators in hybrids of different selection clear 

differences are not observed. 
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Кукурудза – універсальна культура, яка широко використовується на кормі 

цілі, продовольчі та технічні потреби – виробництво круп та борошна, 

крохмалю та олії, декстрину та етилового спирту. Тому ця культура є однією з 

найбільш вживаних у світі, яка знаходиться на лідируючих позиціях у 

світовому виробництві та торгівлі зерновою продукцією, займаючи більше 

третини в її загальній структурі [1, 3-5]. 

Основою виробництва високоякісного зерна є сорт, що поєднує в собі 

високу продуктивність із відмінною якістю зерна. При цьому у збільшенні 

виробництва зерна в Україні істотну роль відіграє впровадження нових 

високоврожайних, стійких проти несприятливих умов вирощування сортів та 

гібридів кукурудзи з високоякісним зерном і високою стійкістю до хвороб та 

інших негативних чинників [2, 3]. 

Матеріали та методи. Дoслідження проводилися на базі лабораторій 

кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 

рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України та НВП "Укрелітцентр" с. 

Мотовилівська Слобідка, Фастівського району Київської області. За природно-

сільськогосподарським районуванням України ця територія віднесена до зони 

Лісостепу. Вирощували досліджуванні гібриди кукурудзи за 

загальноприйнятою технологією для даної культури. Для досліджень було 

відібрано 13 гібридів. З яких п'ять були української селекції: Гололосіївський 

260 СВ, Подільський 274 СВ, Солонянський 298 СВ, Любава 279 МВ та 

Хмельницький 280 СВ. Ще п'ять  були французької селекції: Луіджі 250 КС, 

Лапері 260, Астері 260 КС, Текні 220, Мастрі. І три гібриди були американської 

селекції фірми Монсанта: ЛГ 3350, ДКС 4590, ДКС 3511.  

Результати досліджень. Відразу ж після збирання врожаю були 

визначенні основні хіміко-технологічні та посівні показники якості зерна 

кукурудзи вище зазначених гібридів.  

З досліджуваних гібридів найбільшим вмістом білка характеризувалися 

гібрид української селекції Голосіївський з вмістом 10,87 % та гібрид 

французької селекції Текні – 10,01 %. Тому вище зазначені гібриди були 



відібранні для подальших досліджень. Слід зазначити, що високий вміст білка 

був у всіх гібридів французької селекції, що дає право використання їх на 

продовольчі й кормові цілі та дозволить отримати високопоживну крупу, 

борошно та корм для тварин. 

Одночасно, високим вмістом крохмалю характеризувалися всі гібриди 

української селекції, (окрім Голосіївського), гібриди американської селекції 

ДКС 4590 і ДКС 3511 та гібрид французької селекції Луіджі, що дає можливість 

використання їх на технічні цілі з метою переробки на крохмаль, спирт і ін. При 

цьому найвищі показники вмісту крохмалю відзначали в гібрида Солонянський.   

Значно вищі показники вмісту жиру були в гібридів української та 

французької селекції у порівняні з американською. Високий показник жиру в 

зерні кукурудзи дає можливість використання його для виробництва 

кукурудзяної олії. Найвищий вміст жиру був знову ж у гібридів Солонянський 

та Луіджі. 

Стосовно показника натури, то найвищу масу мали гібриди французької 

селекції в межах 788 – 808 г/л. Що знову ж підтверджує можливість 

використання зерна цих гібридів для переробки на різні цілі та що дозволить 

отримати великий вихід крупи, борошна, крохмалю та спирту. Значно менші 

показники натури були у двох гібридів української селекції: Подільський та 

Хмельницький, що пояснюється наявністю битого та поїденого зерна в даних 

зразках. Середнім показником натури у порівняні з гібридами французької 

селекції характеризуються усі гібриди американської та три гібриди української 

селекції (Голосіївський, Солонянський та Любава). Однак ці показники також є 

досить високими в межах 705-748 г/л, що дозволяє також і зерно вище 

зазначених гібридів використовувати на переробку на різні цілі.  

Енергія проростання та схожість є основними показниками зміни якості 

зерна, які швидко реагують на умови його зберігання. Технологічний характер 

енергія проростання набуває під час оцінки зерна як сировини для 

виготовлення солоду, крохмалю та спирту. Саме тому досить важливо знати 



показники енергії проростання та схожість як рослинникам-насіннєводам, так і 

технологам-переробникам. 

Показники енергії проростання та схожості наведенні на рисунку.  
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Рис. Посівні показники зерна кукурудзи різних гібридів. 

 

Посівні показники, такі як енергія проростання та схожість зерна 

кукурудзи усіх досліджуваних гібридів відразу ж після збирання мали низькі 

значення. При цьому енергія проростання становила в межах 55-77 %, а 

схожість – 67-90 %, що пояснюється не закінченням процесів синтезу складних 

сполук із простих та не закінченням процесу дозрівання зерна кукурудзи. Тому 

на посівні цілі таке зерно не придатне. 

Однак, для виробництва крохмалю та патоки, де вимоги для схожості 

становлять не менше 55 %, зерно усіх досліджуваних гібридів можна 

використовувати.  



Слід зазначити, що чіткої різниці за початковими посівними показниками 

у гібридів різної селекції не відмічено.  

 

Висновки 

Зерно кукурудзи гібридів Голосіївський та Текні, яке має високі показники 

вмісту білка, уже попередньо рекомендується використовувати на продовольчі 

цілі для виробництва круп і борошна.  

Зерно гібридів Солонянський та Луіджі навпаки характеризується високим 

вмістом крохмалю і може бути використанні для технічних цілей для 

виробництва крохмалю, солоду, спирту і ін.  

Також зерно гібриду Луіджі має в своєму складі значний вміст жиру і 

може бути придатним для виробництва олії. 
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