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Анотація. Проведено оцінку якості зерна кукурудзи різних гібридів під час 

зберігання. Встановлено зерно гібридів Делітоп та Неріса можна 

використовувати на фуражні цілі, а гібридів Юнітон та Ондіна – на харчові 

продукти, крупи, борошно та крохмаль. Вищі показники енергії проростання 

були при зберігання зерна кукурудзи досліджуваних гібридів в рукавах. 
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Abstract. An assessment of the quality grain of corn of different hybrids during 

storage was held. Grain of hybrids Delitop and Neris can be used for forage, and 

hybrids Yuniton and Ondina - food, cereals, flour and starch was establishing. 

Higher indicators energy of growth in storage grain of corn researched of hybrids in 

polymeric sleeves 

Keywords: grain, corn, hybrids, storage, period, method.  

Питання довготривалого зберігання зерна змушували людину уважно 

придивлятися до процесів та явищ, що відбуваються в зерновій масі, вивчати їх, 

виявляти фактори, які впливають на якість та збереженість зерна і знаходити 



прийоми та способи, що знижують їх негативну дію на зерно, яке      

зберігається [2, 3]. 

У багатьох господарствах і на хлібоприймальних підприємствах щорічно 

нагромаджуються великі маси зерна кукурудзи насіннєвого та продовольчо-

фуражного призначення. Тому виникає необхідність організувати зберігання 

кукурудзи на науковій основі, з використанням таких способів і режимів 

зберігання та обробки, які б враховували фізичні і біологічні особливості 

початків і зерна, а також їх цільового призначення та вимог окремих галузей 

харчової промисловості [1, 4-6]. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися протягом 2015-2016 рр. 

у лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України. Для 

дослідження були взято зразки зерна кукурудзи середньоранніх гібридів 

Делітоп, СИ Ондіна, СИ Юнітон, НК Неріса. Вирощені в зоні Полісся України 

в умовах ТОВ “Ресурс-Агро”. Схема досліджень передбачала зберігання зерна 

кукурудзи за двох способів: зберігання зерна в сухому стані у тканинних 

мішках (контроль); зберігання зерна без доступу повітря у герметичних 

поліетиленових рукавах. Дослідження проводили до зберігання (контроль) та 

після трьох місяців зберігання. Аналізи проводилися за методиками державних 

стандартів. 

Результати досліджень. Характеризуючи якісні показники зерна 

кукурудзи різних гібридів до зберігання, слід відмітити низькі показники 

вологості в межах 12,1-12,9 %, що дозволяє тривале зберігання кукурудзи. 

Вміст смітної домішки 0,1-0,2 % дозволяє використання зерна 

досліджуваних гібридів на різні цілі. Але вміст зернової домішки в гібридів 

Делітоп – 8,8 % та Неріса – 9,7 % допустимий лише на фуражні цілі. Зерно двох 

інших гібридів враховуючи вміст зернової домішки та показник схожості 

(більше 55 %) можна використовувати на харчові продукти, крупи, борошно та 

крохмаль. 



Найвищими посівними показниками характеризується зерно гібридів 

Юнітон і Неріса (рис.1-2). 

Після трьох місяців зберігання відбулося значне зниження показника 

енергії проростання в межах 11-22 % в гібридів Ондіна і Юнітон та ще 

значніше в межах 19-29 % в гібридів Делітоп та Неріса, що можна пояснити 

значним ураженням грибковими хворобами, особливо гібриду Делітоп (рис.1). 
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Рис. 1. Динаміка енергії проростання зерна кукурудзи різних гібридів 

після 3-х місяців зберігання. 

Вищі показники енергії проростання були при зберігання зерна кукурудзи 

досліджуваних гібридів в рукавах, окрім гібриду Юнітон, де вищі показники 

були при зберігання у тканих мішках.  

Після трьох місяців зберігання зерна кукурудзи гібридів Юнітон і Неріса 

відбулося незначне зниження схожості на 1 % в межах похибки досліду (рис.2). 

В гібриду Ондіна схожість зросла на 2 % у порівняні з контролем (до 

зберігання). Та найбільш суттєве зниження показника відмічали в гібриду 

Делітоп на 40 % при зберіганні в тканинних  мішках та на 27 % – 



поліетиленових рукавах, що знову ж пов’язано із значним ураженням даних 

зразків.  
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Рис. 2. Динаміка схожості зерна кукурудзи різних гібридів після     3-х 

місяців зберігання. 

Математично-статистична обробка (методом дисперсійного аналізу) зміни 

енергії проростання та схожості зерна кукурудзи різних гібридів в процесі його 

зберігання показала статистично значущий вплив на даний показник сортових 

особливостей. Розрахункове значення критерію Фішера (F) було вищим за 

критичне (Fкрит). Так, за динаміки енергії проростання зерна кукурудзи різних 

гібридів Fр = 5,30 > Fкрит  = 4,07; схожості – Fр = 14,97 > Fкрит = 4,07. При цьому 

не вагомим був вплив на досліджувані показники терміну зберігання.  

Висновки 

Вологість зерна кукурудзи закладеного на зберігання дозволяє тривале 

зберігання досліджуваних сортів без значних втрат якості. Враховуючи 

початкові показники якості зерно гібридів Делітоп та Неріса можна 



використовувати лише на фуражні цілі, а гібридів Юнітон та Ондіна – на 

харчові продукти, крупи, борошно та крохмаль.  

Після трьох місяців зберігання відбулося значне зниження енергії 

проростання у зв’язку значним ураженням грибковими хворобами та незначні 

зміни схожості, окрім гібриду Делітоп.  

Вищі показники енергії проростання були при зберігання зерна кукурудзи 

досліджуваних гібридів в рукавах. 
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