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ВСТУП 

 

 

Останнім часом в Україні значно збільшуються об’єми виробництва 

зерна кукурудзи. Збільшення досягається за рахунок освоєння нових 

технологій вирощування цієї культури, впровадження високопродуктивних 

гібридів, адаптованих до різних погодно-кліматичних умов розміщення 

кукурудзи, використання високоякісного посівного матеріалу. Наукові 

дослідження та досвід господарств показує, що від насіння з високими 

посівними і врожайними властивостями  врожай зерна кукурудзи 

збільшується на 12-20 %. 

Актуальність теми. Схожість насіння найбільшою мірою 

характеризує його якість. Проте, вплив факторів на формування схожості в 

процесах дозрівання, збирання та сушіння гібридів кукурудзи досліджено ще 

недостатньо. Не повністю з’ясовано вплив збиральної вологості, 

вологовіддачі, критично низьких (мінусових) температур та способів 

сушіння, що залежать від сортових особливостей гібридів. Потребує 

подальшого дослідження зв’язок лабораторної схожості насіння з польовою, 

з показниками росту і розвитку рослин, їх продуктивністю в умовах зміни 

клімату. Важливе науково-практичне значення має також розробка нових, 

ефективніших методів оцінки схожості, у тому числі на основі холодного 

пророщування насіння.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень лабораторії 

післязбиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації ДУ Інститут 

сільського господарства степової зони НААН України і виконується згідно з 

науково-технічною програмою «Зернові культури» за завданням «Розробити 

наукові основи енергозбереження, створити систему теплофізичних, 

біологічних методів підвищення якості насіння гібридів кукурудзи у 

технологіях їх післязбиральної обробки та зберігання» (№  державної  
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реєстрації 0111U0047000,  2011-2015 рр.). 

Мета і завдання досліджень. Виявити закономірності, встановити 

фактори формування та розробити методи визначення схожості насіння 

гібридів кукурудзи у процесі їх дозрівання, збирання й сушіння. 

Для досягнення поставленої мети намічено наступні завдання: 

– встановити особливості вологовіддачі, накопичення сухої речовини 

та формування схожості гібридами кукурудзи у процесі їх 

дозрівання і збирання;  

– визначити термостійкість насіння гібридів кукурудзи та їх схожість 

у процесі сушіння залежно від збиральної вологості, температури 

нагріву насінини, а також різних способів сушіння; 

– встановити вплив факторів проморожування на схожість насіння у 

процесі його дозрівання і збирання; 

– визначити залежність між схожістю і врожайністю насіння; 

– розробити методи визначення схожості насіння гібридів кукурудзи 

на основі модифікації холодного пророщування; 

– провести техніко-економічну оцінку нових способів сушіння 

насіння гібридів кукурудзи та методів визначення їх схожості. 

Об’єктом досліджень є біотично-абіотичні фактори формування 

схожості насіння гібридів кукурудзи, а також методи її визначення на основі 

модифікації холодного пророщування. 

Предметом досліджень є особливості насіннєутворення та 

формування схожості насіння гібридів кукурудзи у процесі їх дозрівання, 

збирання і сушіння; вологовіддача та накопичення сухої речовини; 

термостійкість і способи сушіння; вплив факторів проморожування на 

посівні та врожайні властивості гібридів кукурудзи; методи визначення 

схожості. 

Методи досліджень. Лабораторні – визначення вологості, маси 1000 

насінин, енергії проростання, схожості і сили росту насіння, оцінка 

термостійкості та морозостійкості гібридів кукурудзи; польові – облік 
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схожості насіння, у тому числі в динаміці, визначення показників росту і 

розвитку рослин та врожайності; статистично-математичні, довірчий 

інтервал, дисперсійний аналіз для обрахування достовірності результатів 

досліджень; виробничі – перевірка результатів досліджень і обрахунок їх 

економічної ефективності. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено 

закономірності формування схожості насіння гібридів кукурудзи в процесі їх 

дозрівання в умовах північного Степу та визначено фактори, які впливають 

на неї у процесі збирання та післязбиральної обробки. З’ясовано темпи 

вологовіддачі та рівень збиральної вологості, який відповідає рівню 

кондиційної схожості насіння гібридів кукурудзи різних груп стиглості; 

встановлена їх термостійкість в діапазоні температури 30-50 ˚C. Вперше 

теоретично обґрунтовано спосіб прямого енергозберігаючого сушіння, який 

гарантує високу схожість і силу росту насіння. Визначено вплив факторів 

проморожування (низької температури, експозиції, вологості) на схожість, 

силу росту і врожайність гібридів кукурудзи. Розроблено нові методи 

визначення схожості насіння на основі його пророщування при змінних 

температурах та при моделюванні умов періоду сівба – сходи. Виявлено 

закономірний звʼязок між схожістю за холодним пророщуванням, польовою, 

а також врожайністю насіння гібридів кукурудзи. 

Практичне значення одержаних результатів. Оптимізовані за 

факторами схожості техніко-технологічні способи збирання та сушіння 

насіння гібридів кукурудзи включено у рекомендації щодо виробництва 

високоякісного посівного матеріалу (Дніпропетровськ, 2014-2015 рр.). При 

обробці за новими способами, у ДП ДГ «Дніпро» отримано насіння зі 

схожістю 97 %, силою росту – 85-90 %, яке забезпечувало підвищення 

врожайності гібридів кукурудзи на 0,64 т/га та збільшення рентабельності на 

23,7 %. При сушінні за новим способом підвищувалась продуктивність 

камерної сушарки на 17,3 %, витрати палива знижувались на 16,4 %, 

електроенергії – на 4,7 % (патент на корисну модель № 94335). 
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Рекомендовано до широкого впровадження нові модифіковані методи 

холодного пророщування насіння, які знижують вартість аналізу схожості 

на – 21,1 % і 54,4 % залежно від модифікації (патенти на корисну модель 

№№ 86617, 86727). Нові способи та методи рекомендовано до впровадження 

в аграрне виробництво (Київ, 2013 р.) 

Особистий внесок здобувача. Автор особисто опрацювала літературні 

джерела і обґрунтувала напрями досліджень. Сформувала програму 

досліджень, виконала польові і лабораторні досліди, проаналізувала і 

узагальнила отримані результати, провела виробничу перевірку і 

впровадження результатів досліджень у виробництво. Авторство в 

опублікованих зі співавторами статтях складає 55-80 %, у патентах – 30-50 % 

(проведення досліджень, аналіз і узагальнення одержаних даних). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

заслухано та обговорено на щорічних засіданнях науково-методичної ради 

відділу селекції та насінництва кукурудзи ДУ Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України (2012-2014 рр.), на науково-

практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Роль науки у 

підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» (Тернопіль, 

2014 р.); «Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України» 

(Дніпропетровськ, 2014 р.); «Інноваційні технології та інтенсифікація 

розвитку національного виробництва» (Тернопіль, 2014 р.); «Новітні 

технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва» (Київ, 

2014 р.); «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

природи і суспільства» (Тернопіль, 2015 р.). 

Публікації. За темою дисертаційних досліджень опубліковано 23 

наукові праці, з яких 12 статей – у фахових виданнях, з них 2 – у зарубіжних, 

5 – тез доповідей, 3 – патенти на корисну модель, 2 – науково-практичні 

рекомендації. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

ФІЗІОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА 

ФОРМУВАННЯ ЙОГО СХОЖОСТІ 

(огляд наукової літератури) 

 

В Україні щорічно висівається близько 3,0 млн. тонн насіння різних 

культур. Згідно основних нормативно-правових документів, які діють у сфері 

вітчизняного насінництва (Закон України «Про насіння і садивний матеріал», 

державні національні стандарти ДСТУ 2240-93, ДСТУ 4138-2002), до сівби 

допускається лише кондиційне насіння. Кондиційне – це насіння, сортові і 

посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів [1-3]. 

До посівних якостей відносять такі показники: чистота (вміст основного 

насіння); маса 1000 насінин, або ж крупність; енергія проростання і схожість; 

життєздатність і вологість. При визначенні якості насіння контролюють 

також рівень його ураження хворобами і заселення шкідниками. 

Серед показників посівних якостей насіння важливе практичне значення 

має схожість. Доведено, що залежно від схожості складається продуктивність 

рослин і врожай з площі посіву, проявляється схожість і адаптивність 

певного сорту (гібрида) у процесі вегетації. 

Дослідженнями встановлено різні фактори, які впливають на процес 

проростання і формування схожості насіння. Виходячи зі змісту і напрямку 

дії, їх можна згрупувати у біологічні (біотичні) та абіотичні. Знання цих 

факторів дозволяє вести ефективний контроль та керування процесом 

формування схожості насіння. 

Не менш важливе значення має визначення та створення методів 

проростання насіння, які б забезпечували результати найбільш близькі до 

польової схожості. Такі методи можуть слугувати додатковими до чинних, 

встановлених стандартами, і застосовуватись у внутрішньогосподарському  
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контролі та значно розширювати уяву про якість насіння. 

 

1.1. Біологічні фактори проростання і формування схожості 

насіння 

 

Насіння в процесі свого проростання, а в подальшому і формування 

схожості, потребує наявності або створення тих факторів життя, які 

забезпечують його подальший розвиток. Фактори життя – це обʼєкти 

навколишнього середовища, які безпосередньо (матеріально) діють на ріст і 

розвиток рослин. Ці фактори поділяються на біологічні (біотичні) та 

абіотичні. До біологічних факторів належать живі організми (мікроорганізми, 

вищі та нижчі рослини, шкідники, бактерії тварини, людина) [4-8]. 

Проростання – це сукупність морфологічних, анатомічних і біохімічних 

змін, які проходять у насінині в процесі переходу зі стану спокою до активної 

життєдіяльності та закінчується становленням проростка, здатного 

самостійно рости й утворювати нову рослину [9, 10]. Максимальна здатність 

до проростання зʼявляється тоді, коли насінина досягає фізіологічної зрілості. 

Вона, насамперед, залежить від умов зовнішнього середовища в період 

розвитку і дозрівання насіння на материнській рослині. Погіршення якості 

насіння після його дозрівання при ідеальних умовах часто буває викликано 

іншими причинами, що виявили на них негативну дію.  

Проростаючи, насіння поглинає тільки воду і кисень, а всі інші 

елементи харчування мобілізуються в самій насінині і перерозподіляються 

між його частинами. У цьому перерозподілі найбільш помітну роль відіграє 

рух метаболітів з тканин, що містять поживні відкладення (спеціалізовані 

запасаючі тканини і органи: ендосперм, алейроновий шар і щиток у злаків), в 

зростаючі (осьові) органи проростка. 

Дослідження показують, що повинні пройти певні фізико-механічні та 

фізіологічні зміни, необхідні для того, щоб насіння могло прорости. Затримка 

проростання може бути також викликана речовинами, що гальмують 
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біохімічні процеси необхідні для нормального розвитку проростка. Ці 

речовини були виявлені різними дослідниками [11, 12]. Дія таких речовин 

може бути і позитивною, оскільки вони гальмують і попереджують 

передчасне проростання насіння, у тому числі ще незрілого, спричинюючи 

так званий період післязбирального дозрівання на певний термін [11, 12]. 

Дія гальмівників не специфічна, і не конкретна для певної культури, 

вони пригнічують проростання як основного насіння, так і насіння інших 

видів. Поруч з цим, деякі гальмівники зовсім не діють на процес проростання 

насіння інших видів рослин або викликають навіть його стимуляцію [11]. 

Процес проростання насіння регулюється фітогормонами. Синтез білка, 

що каталізує розпад складних зв’язків на більш прості, регулюється 

гормоном гібереліном, який надходить із зародка в алейроновий шар. 

Сформовані ферменти нуклеази і протеази сприяють розпаду нуклеїнових 

кислот і білка. У результаті, в насінні з’являються нуклеотиди, з яких 

формуються гормони, що належать до групи цитокінінів, і амінокислоти, такі 

як триптофан, з якого формуються ауксини. Під дією ауксинів і цитокінінів 

починається поділ і розтяг клітин зародка, який прориває клітинну 

оболонку [13].  

Зміна якості насіння спостерігається і в результаті збирання (особливо 

механізованого),  післязбиральної  обробки, а також у процесі зберігання (під 

дією мікроорганізмів і комах). Зміни, як правило, спрямовані в бік 

погіршення якості і схожості насіння. При цьому, окрім прямої дії (виїдення 

комахами, пліснявіння від грибів), послаблюється стійкість насіння, 

знижується його сила росту і енергія проростання. Також у масі насіння 

розпочинаються фізичні аномалії і особливі фізіологічні процеси 

(самозігрівання, інтенсивне дихання, прискорена витрата запасних 

речовин) [14]. 

Часто польова схожість насіння теплолюбивих рослин виявляється 

значно нижчою за лабораторну в зв'язку з тим, що в умовах холодного ґрунту 

на них діють патогенні мікроорганізми. Основними патогенами, є  гриби 
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роду Fusarium, Penicillium, Mucor, Pythium, Aspergillus, які широко 

розповсюджені в ґрунтах і є представниками епіфітотної мікрофлори. Грибна 

патогенна мікрофлора, розвиваючись в холодних ґрунтах, виділяє токсичні 

речовини, які отруюють зародок насіння і знижують схожість [15-17]. У 

такому разі, показники польової схожості можливо покращити протруєнням 

насіння пестицидами. 

Недозріле насіння, на відміну від повністю визрілого, значно більше 

пошкоджується патогенною мікрофлорою, особливо під час сівби в 

недостатньо прогрітий ґрунт [16].  

Схожість насіння деяких теплолюбивих рослин може різко 

знижуватись при дії на них низьких позитивних температур. Це відбувається 

не в результаті розвитку патогенних мікроорганізмів, а в зв'язку з 

порушенням обміну речовин [18]. 

Встановлено ще ряд інших особливостей, які проявляються у процесі 

проростання насіння [18-28]. До них належить поява так званого твердого 

насіння, що може довго не проростати, незважаючи на оптимальні умови. 

По-перше, такий стан пояснюється, періодом післязбирального дозрівання, а 

по-друге, наявністю у насіння якогось внутрішнього гальмівника. 

Пропонується цей гальмівник знімати дією на насіння тими чи іншими 

факторами навколишнього середовища або ж своєрідним стресом (низькі 

температури, світло, хімічні речовини або механічна дія).  

 

1.2. Абіотичні фактори проростання і формування схожості 

насіння 

 

Насіння – організм, готовий до активного життя, але розбудити його 

може комплекс зовнішніх абіотичних факторів. До абіотичних факторів 

проростання належать вода, тепло, світло, повітря, поживні речовини, рН 

реакція ґрунту. Тому на формування схожості насіння великий вплив має як 

місце їх формування на рослині, так і умови навколишнього середовища. 
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Тільки при своєчасному проростанні насіння, утворений проросток, 

потрапивши в оптимальні умови розвитку, зможе швидко укорінитись і потім 

нормально рости і розвиватись. 

Вплив води на проростання насіння. Вода, що приймає участь в 

багатьох хімічних реакціях і є середовищем для проходження процесів 

життєздатності в рослинах – це необхідний фактор зовнішнього середовища 

в пробудженні насіння. 

Сам процес водопоглинання контролюється двома основними групами 

факторів: зміною градієнта водного потенціалу ґрунту і комплексом 

екологічних дій (зовнішні фактори); а також фізіолого-біохімічними 

особливостями насіння і насіннєвих оболонок (внутрішні фактори). 

Проростання спонукається активізацією ферментних систем зародка і 

всієї насінини, що призводить до ростових процесів. 

Умовно процес проростання насіння можна розділити на ряд 

послідовних етапів: водопоглинання, набухання, ріст первинних корінців, 

розвиток проростка, становлення проростка [20, 29]. М. К. Їжик фазу 

водопоглинання об’єднує з фазою набухання [9].  

Фаза водопоглинання. Це фізичний процес, під час якого, сухе насіння, 

що знаходиться в стані спокою, поглинає воду з субстрату до настання 

критичної вологості, яка є визначеною величиною для кожної культури 

(можливо, навіть, сорту чи гібрида). Тривалість цього процесу до досягнення 

рівня обводненості, при якому розпочинається активне життя клітини 

(критична вологість), як і сам цей рівень, залежать від темперартури і 

вологості субстрату, від якого насіння бере воду, і ряду спадкових і 

неспадкових властивостей насіння. Це перший і необхідний процес в 

пробудженні насіння. 

Кукурудза поглинає при проростанні близько 44,0 % води. Цей рівень 

насиченості насіння водою достатній для початку активації процесів 

проростання. Найбільш інтенсивне поглинання води насінням кукурудзи 

спостерігається в перші 6 год., а потім цей процес проходить менш   
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активно [18, 30]. 

Фаза набухання – в насінні зʼявляється вільна вода, вміст якої, 

збільшуючись, закінчується на рівні, що є достатнім для забезпечення 

метаболізму речовин, звʼязаному з проростанням. У цей період відбувається 

біохімічна підготовка для росту проростка. Фаза характеризується 

збільшенням об’єму та маси насінини внаслідок поглинання води. Ферментна 

система активізується, клітини збільшуються у розмірах, розтягуються. 

Зародковий корінець з’являється над оболонкою насінини. 

Головною умовою для проходження перших двох етапів проростання є 

наявність води доступної насінню, в результаті чого проходить набухання 

частин насіння, а також структурні і метаболітичні зміни. Вода проникає в 

насінину через певні частини поверхні, в насіння злаків це відбувається по 

лінії сполучення зародка з ендоспермом. Тривалість набухання залежить від 

температури навколишнього середовища, будови оболонки насіння і його 

хімічного складу, а також від розміру насінини. Абсолютна кількість 

поглинутої води проростаючим насінням однієї і тієї ж рослини, навіть із 

однієї партії насіння може різко відрізнятись [19, 31, 32]. Вода, проникаючи 

через  шкірку в міжклітинні простори та клітини, виводить зародок насінини 

зі стану спокою.  

Набухання в різних частинах насіння проходить неоднаково. 

И. Г. Строна відмітив, що зародок і ендосперм насіння злаків поглинає воду 

по-різному. Зародок поглинає воду майже в два рази швидше, ніж ендосперм. 

Залежно від ряду умов насіння злаків по-особливому розпочинає поглинання 

води з моменту зіткнення з нею [29]. 

Так, наприклад, велика кількість води при набуханні занадто 

пересушеного насіння може призвести до швидкого її поглинання, в 

результаті чого, насіння може відреагувати розривом  клітинних структур. 

Для запобігання цього необхідно надати можливість такому насінню 

спочатку поступово поглинати вологу, наприклад, із вологої атмосфери, 

тобто парів води. Надалі насіння вже може поглинати краплинно рідку   
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вологу шляхом безпосереднього контакту з нею [14]. 

Встановлено, що надто велике перезволоження насіння кукурудзи до 

початку основного проростання призводить до значного зниження схожості, 

отримання дефектних проростків, а в подальшому ненормально розвинутих 

рослин [18, 31]. 

Знання про оптимальну кількість поглиненої води, необхідної для 

початку проростання насіння, дуже важливе з практичного боку. Знаючи 

необхідну кількість води, можна правильно вибрати строк сівби насіння, а 

також встановити необхідність пересіву при несприятливих весняних 

погодних умовах. Оводненість насіння кукурудзи, при якій розпочинається 

проростання, становить 28-47 % ( вологість, % на сиру вагу). 

Швидкість набухання визначається також екологічними умовами в 

яких сформувалось і виросло насіння на материнському організмі. 

Фаза росту первинних корінців розпочинається з моменту поділу 

клітин первинного корінця. Водночас з ростом корінців проходять біохімічні 

процеси, завдяки яким складаються  умови для можливості росту проростка. 

Фаза розвитку ростка характеризується його появою. У цій фазі 

проросле насіння вже не може при підсиханні повернутись у стан спокою і 

«чекати» сприятливих умов, що досить легко може здійснитись на 

попередніх фазах проростання. Молода рослина, що вступила в цю фазу, при 

зневоднені до рівня, звичайно властивого насінню, гине. Ця фаза розвитку 

завершується появою у проростка сформованого колеоптиля. 

Фаза становлення проростка триває до переходу рослини на 

автотрофне живлення, у тому числі за рахунок фотосинтезу. 

Отже, перша і друга фаза (водопоглинання – набухання) зворотні, 

тобто чергування зволоження і підсушування в цей період ще зберігають 

життєздатність насіння. Наступні три фази (ріст первинних корінців – 

розвиток ростка – становлення проростка) повністю незворотні і повʼязані із 

синтетичними процесами. 

Можемо ще спостерігати погіршення якості насіннєвого матеріалу, 
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коли сухе насіння змінює вміст вологи. Таке явище особливо проявляється в 

польових умовах, де неодноразові коливання вологості і температури 

послаблюють міцність зовнішньої оболонки. У результаті цього порушується 

механізм руху води, виникає ушкодження тканин всередині зародка, 

витрачаються необхідні для проростання метаболіти. У цих місцях 

розповсюджуються патогенні гриби, які вражають насінину. Таке 

руйнування кліткових структур проявляється за умови постійного чергування 

періодів пересихання – перезволоження і аномального росту ростків. Як 

правило, з цих проростків не отримують нормальних сходів, розвинених 

рослин, не має високої продуктивності та врожайності. 

Температура середовища – фактор, під дією якого протікають всі 

фізіологічні процеси, що проходять у живому організмі з часу проростання 

насіння і до визрівання врожаю. У  з'вязку з цим дослідження впливу 

температурного фактору має важливе науково-практичне значення для 

встановлення особливостей проростання і формування схожості насіння. 

Особливе значення цей фактор має для кукурудзи, оскільки її вегетаційний 

період є тривалим і включає як низькі так і відносно підвищенні 

температури. 

Для набухання і проростання насіння потрібна різна температура, до 

того ж температура, при якій проходить набухання, значно впливає на 

фізіологічні процеси на стадії проростання. На ранніх стадіях набухання 

температура є критичним фактором, який зумовлює розвиток проростка. 

Встановлено, що набухання насіння з низькою вологістю при температурі 

5 ˚C призводило до погіршення росту зародкового коріння та зниження рівня 

його виживання. Такі проростки мали низький вміст сухої речовини, легко 

уражувались грибковими хворобами, а їх подальший ріст і розвиток 

затримувався [14, 33-36]. У результаті рослини в польових умовах були 

послабленими, посіви зрідженими. Таке погіршення якості насіння 

пояснювалось неповним використанням поживних речовин, що повинні бути 

задіяні  в  процесі  проростання. Адже для появи сходів потрібна вища 
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температура, ніж для проростання насіння [18, 30, 37].  

Також було досліджено, що насіння, яке має велику абсолютну вагу, 

при пророщуванні в умовах понижених температур має підвищену польову 

схожість і дає більш міцні проростки [18, 38].  

Активне проростання насіння кукурудзи починається тоді, коли 

температура на глибині його загортання сягає 10-12 °C. При подальшому 

підвищенні температури динаміка проростання насіння закономірно 

збільшується. Якщо ж температура протягом тривалого часу тримається на 

позначці 0-5 °C проростання йде повільно. При зниженні температури нижче 

ніж -2 °С, проростки можуть пошкоджуватись морозом, але потім вони здатні 

відновлюватись. Це залежить від сортових особливостей, що слід 

враховувати, встановлюючи дату сівби [18, 39-42]. 

Відмічаємо, що час появи сходів кукурудзи залежить не тільки від 

температури ґрунту, але і від температури повітря. 

Є дані про те, що причиною зниження польової схожості може бути 

насіння, яке збиралось недозрілим після осінніх заморозків [43]. Численні 

досліди у цьому напрямку було проведено у ВНДІ кукурудзи (нині 

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України). 

Виявлено, що життєздатність дозріваючого насіння кукурудзи після дії 

мінусових температур залежить від його вологості, рівня мінусової 

температури та експозиції проморожування [44-46]. Встановлено, що 

зниження схожості та енергії  проростання насіння кукурудзи розпочинається 

за вологості 28 % і більше та температури -3 – -5 ˚C [47-51]. Можлива навіть 

повна втрата схожості насіння [52]. В інших дослідах встановлено, що 

мінусові температури діють пропорційно збільшенню вологості насіння, 

впливаючи в основному лише на силу його росту [43]. Деякими авторами 

зроблено висновок про те, що понижена температура не є основною 

причиною зниження схожості [15]. Відмічається, що при вологості не вище 

14 % насіння добре переносить навіть значно низькі температури. 

Проморожене  насіння  має  особливий  характер проростання, що 
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залежить від режиму проморожування та сортових властивостей. 

Встановлено, що проростки морозобійного насіння мають низку 

морфологічних відхилень від норми. У деяких з них відсутні корінці, в інших 

їх кількість зменшується, порівняно з нормальними проростками, також 

спостерігається відсутність ростків, а в деяких випадках проростання взагалі 

не наступає. Часто росток, що підпав під заморозки, виходить з 

проростаючого насіння з незвичайного місця, наприклад, деякий час росте 

під оболонкою насінини [19, 42]. Кількість деформованих проростків 

збільшується по мірі подовження дії заморозків у період дозрівання насіння. 

Знижується  також  дружність  появи  сходів,  яка  визначається показником 

енергії проростання. 

Сформоване насіння містить три основні, більше чи менше 

диференційовані змістові частини: зародок, ендосперм з запасом поживних 

речовин і оболонка. Зародок дає початок новій рослині. Запас поживних 

речовин слугує джерелом харчування для формування проростка до переходу 

його на автотрофне живлення. Оболонки виконують в основному захисну 

функцію. У дослідженнях Н. К. Ижика, Ф. Э. Реймерса, И. Э. Илли було 

показано, що головною причиною в порушенні нормального росту проростка 

є пряма дія морозу на зародок [19, 53]. У ньому утворюється кристалічний 

лід, що призводить до обезводнення, механічного здавлювання і 

пошкодження клітинних структур [35]. 

Дослідами проведеними в ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України, було встановлено, що при тривалій дії 

мінусових температур зерно проморожується, набуває вигляду сухого і легко 

вимолочується з качанів. Проте, при підвищенні температури кристали льоду 

розтають, зерно зволожується, швидко уражається хворобами, зігрівається. 

Крім того, проморожена зернівка різко знижує міцність, травмується і 

подрібнюється в процесі обробки [54]. 

У природних умовах низькі температури можуть чергуватись з 

потеплінням. У цих випадках насіння підпадає під дію перемінних 
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температур, які згубно впливають на життєздатність насіння та його 

схожість [51]. 

Для попередження дії понижених температур доводиться збирати 

насіння ще за досить високої вологості. При подальшій обробці й зберіганні 

необхідним є проведення правильного сушіння насіння за оптимальних 

температур, які встановлюються залежно від вологості та типу зернівки. За 

рахунок оптимальних температур можна значно покращити показники 

якості, зокрема підвищення схожості [55, 56]. Але як низькі, так і високі 

температури можуть негативно впливати на якість насіння [57].  

Сушіння належить до основних операцій післязбиральної обробки і 

значно підвищує якість насіння кукурудзи. Існує два основних способи 

сушіння: природний – сонячне сушіння і вентилювання; а також штучний – 

термічне (нагрітим повітрям чи сумішшю газів і повітря). Правильно 

проведена сушка підвищує схожість насіння та його стійкість  проти 

грибкових і бактеріальних хвороб, а також сприяє отриманню посівного 

матеріалу з високою схожістю, навіть за понижених температур ґрунту в 

період проростання [58]. 

За рахунок правильно проведеної термічної сушки при оптимальній 

швидкості і температурі можна отримати високоякісний насіннєвий матеріал 

навіть при збиранні ще недозрілих качанів [59, 60]. 

Дослідження показують, що на формування схожості насіння діє 

комплекс фізико-хімічних факторів, але на певних етапах його проростання, 

головне значення набуває то один, то інший фактор [4-8, 61]. 

Світло. У деяких роботах значну увагу приділяють світлу як фактору 

зовнішнього середовища, що впливає на проростання насіння. Зокрема, 

доведено, що існує звʼязок між світлом і періодом спокою насіння [14]. Але, 

на нашу думку, вплив світла на проростання насіння слід розглядати у 

взаємодії з фактором температури і рівнем зволоження ґрунту.  

Реакції проростання насіння на світло можуть бути 

найрізноманітнішими. Одне насіння проростає тільки після тривалої 
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експозиції пророщування на світлі, інше – в темряві, деяке – після 

короткочасного перебування на світлі потребує затемнення, тобто умов 

довгого чи короткочасного дня, а окремі різновиди – зовсім не чуттєві до 

світла [14]. На сьогодні в літературі відносно мало даних щодо особливостей 

впливу світла, як важливого регулятора проростання у культурних рослин. 

Але встановленим є те, що насіння багатьох видів сільськогосподарських 

рослин світлочутливе. 

Ґрунт виступає як необхідний фактор отримання нормально 

розвинених ростків рослин. Схожість насіння кукурудзи і сила початкового 

росту зменшується по мірі збільшення кислотності ґрунту. Найбільш 

інтенсивне використання запасних поживних речовин проростками 

проходить при рН середовища близько 7,0 [19]. 

Ґрунт, що містить вуглекислу і двовуглекислу соду та інші карбонати, 

токсичний для рослин, він спричинює порушення багатьох фізіологічних 

процесів, зокрема, уповільнення росту, появу хлорозу і загибелі [18].  

Для насіння кукурудзи необхідне ґрунтове середовище з оптимальними 

показниками рН, ґрунти з високою кислотністю несприятливими. За 

повідомленнями К. Е. Овчарова ґрунт, що має рН менше 5,0 може бути 

придатним лише за умови попереднього вапнування і проведення низки 

інших заходів [18]. 

Кисень необхідний не тільки на початковій стадії проростання насіння, 

але і для подальшого процесу формування проростка. Більше того, в ці 

періоди насіння особливо чуттєве до нестачі кисню. Вона виникає тоді, коли 

насіння проростає в анаеробних умовах. На практиці це відбувається при 

глибокій заробці насіння, виникненні ґрунтової кірки, затяжних рясних 

дощах. Але потреба в кисні у різного насіння неоднакова. Також 

неодинаково реагує на кисень насіння, що знаходиться на різних фазах 

набухання. Навіть короткочасне перебування набухлого насіння в умовах, де 

обмаль кисню, призводить до різкого зниження його схожості [18]. 

Обмежування доступу кисню в зародок може бути безпосередньою 



 20 

причиною стану спокою насіння, спровокованого самою насіннєвою 

шкіркою. З іншого боку, було встановлено, що при дозріванні насіння на 

холоді потреба в кисні порівняно невелика.  

Надто високий рівень СО₂ може дуже уповільнювати і навіть повністю 

затримати ріст відразу після накльовування корінця [14]. Нормальна 

діяльність кореневої системи, в тому числі поглинання нею води, залежить 

від доступу повітря до коренів і забезпечення їх необхідною кількістю 

кисню.  

 

1.3. Показники та методи оцінки якості (схожості) насіння  

 

У системі насінництва будь-якої культури, у тому числі і кукурудзи, 

обов’язковим є проведення контролю якості насіння. Відповідно до Закону 

України «Про насіння і садивний матеріал» насіннєвий контроль може бути 

державним (обов’язковим) та внутрішньогосподарським (рекомендованим). 

Державний контроль – це діяльність уповноважених органів 

державного нагляду, що передбачає визначення сортових і посівних якостей 

насіння шляхом використання єдиних методів та лабораторно-технічних 

засобів, єдиної термінології і нормативної документації. У процесі 

державного контролю визначаються обов’язкові показники, встановлені 

чинним ДСТУ 2240-93 залежно від конктерної культури [62]. Для кукурудзи 

встановлені такі показники: сортова чистота (типовість), вміст ксенійних 

зерен, фізична чистота (вміст насіння основної культури), схожість, вологість 

в межах передбачених нормами стандарту (табл. 1.1, 1.2). Крім того, 

обмежується ступінь ураження хворобами і заселення шкідниками.  

Внутрішньогосподарський контроль – це діяльність спеціалістів 

господарств (підприємств) на різних ланках виробництва насіння, в процесі 

його вирощування, збирання, обробки та зберігання. У зв’язку з чим 

контроль може бути вхідним (на стадіях вирощування, дозрівання та 

збирання насіннєвого матеріалу), технологічним (у процесі обробки),  
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систематичним (на стадії зберігання посівного матеріалу). 

Таблиця 1.1 

Сортові якості насіння кукурудзи за ДСТУ 2240-93 [62] 

Насіння Категорія 

Типовість, % 

мінімум 

Кількість ксенійних 

зерен, шт. на 100 

качанів, максимум 

за даними апробації 

польової комірної польової комірної 

Самозапилені 

лінії 

добазове 99,6 100 20 0 

б
аз

о
в
е 

супереліта, 

еліта 
99,6 100 20 10 

Р-1, 2, 3 98,0 99 50 30 

Гібриди – 

батьківські 

форми 

F₁ 98,0 99 50 30 

Гібриди 

товарного 

призначення 

сертифіковане 

(F₁) 
- 98 - 600 

 

Таблиця 1.2 

Посівні якості насіння кукурудзи за ДСТУ 2240-93 [62] 

Насіння Категорія 

Вміст насіння 

Схо-

жість, 

% 

мінімум 

Воло-

гість, 

% 

макси-

мум 

основної 

культури, 

% 

мінімум 

інших 

культурних 

рослин, 

шт./кг 

максимум 

Само-

запилені 

лінії 

добазове 99 0 92 14 

б
аз

о
в
е 

супереліта, 

еліта 
98 0 92 14 

Р-1, 2, 3 98 5 87 14 

Гібриди – 

батьківські 

форми 

F₁ 98 0 92 14 

Гібриди 

товарного 

призначення 

сертифіковане 

(F₁) 
98 5 92 14 
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При внутрішньогосподарському контролі визначають як обов’язкові 

показники, так і додаткові – енергія проростання і сила росту насіння, його 

схожість при холодному пророщуванні, ступінь і характер травмування. За 

даними М. Я. Кирпи ці показники значним чином пов’язані з продуктивністю 

і врожайністю гібридів кукурудзи [63, 64]. Особливо великий звʼязок 

отримано при визначенні сили росту та схожості при холодному 

пророщуванні насіння. 

До інших додаткових показників визначення якості та продуктивності 

насіння слід віднести крупність (маса 1000 насінин, лінійний розмір 

насінини), інтенсивність росту проростків, активність накльовування 

насінини. 

Вплив крупності насіння досить детально досліджено И. Г. Строною. 

Було встановлено, що вищу якість має помірно крупне насіння, яке складає 

основну частину від його маси. Надто крупне як і дрібне характеризується 

нижчою якістю, має тривалий період дозрівання. При цьому И. Г. Строна 

відмічає виключно важливе значення такого показника як питома маса 

насінини [29]. 

Інтенсивність росту проростків вивчались у дослідах іншого 

представника Харківської школи насіннєзнавства – Л. В. Матющенко. Нею 

встановлено високий рівень кореляції між цим показником, польовою 

схожістю і продуктивністю насіння кукурудзи [65, 66].  

Важливі розробки з визначення додаткових показників якості і 

прогнозування схожості насіння проведено М. М. Макрушиним та його 

учнями [67]. Зокрема, це розроблення експрес-методу на основі активності 

накльовування насінини. Встановлено, що активність накльовування є 

параметром посівних властивостей і схожості насіння, оскільки дозволяє її 

оцінити вже на ранньому етапі пророщування (за 1-4 доби у різних видів 

рослин). Під керівництвом М. М. Макрушина розроблено інші показники 

оцінки посівних якостей і схожості насіння – це оптимальний розмір насіння 

за співвідношенням «довжина  – ширина – товщина»,   також індекс  
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проростання насіння. 

Іншим  фізичним  показником  оцінки  схожості  насіння є його 

електропровідність. Виявлено, що насіння із різною схожістю має різну 

електропровідність, між ними існує певна закономірність [30]. 

Обовʼязкові та додаткові показники якості визначаються за різними 

методами, які мають чинний та рекомендаційний характер. Зокрема, основні 

показники визначаються за такими методиками: 

- маса 1000 насінин, вологість, енергія проростання і схожість, 

ураженість хворобами – методи ДСТУ 4138-2002 [68]; 

- сила росту, кількість сильних ростків, маса паростків – метод 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва [69]; 

- схожість при холодному пророщуванні; 

- травмованість механічна і теплова – методи розроблені в Інституті 

сільського господарства степової зони НААН України [70, 71]. 

У зарубіжній практиці при визначенні якості насіння, у тому числі їх 

проростків, користуються методами ISTA (Міжнародна асоціація з 

насіннєвого конторолю), проф. П. С. Велінгтоном було складено «Методику 

оцінки проростків насіння», яка містить основні правила і рекомендації в 

процесі аналізування ряду культур [72]. 

Оцінка якості і схожості насіння кукурудзи має свої методичні 

особливості. Наприклад, кондиційним вважається насіння з лабораторною 

схожістю 92-100 %. Але норма у відсотках є досить широкою градацією. 

Тому Б. В. Дзюбецький, М. Я. Кирпа відмічають, що кондиційним може 

вважатися насіння з надто різним рівнем якості [73]. Наприклад, схожість 

насіння гібридів кукурудзи має бути не нижче 92 %, проте при схожості 96 % 

і вище воно відзначається кращими врожайними показниками, в результаті 

чого врожайність зростає на 18-20 %. У дослідах цих авторів при сівбі 

кондиційним насінням,  схожість при холодному пророщуванні складала 60-

99 %, польова 69-94 %, а приріст врожаю становив 0,47-0,60 т/га (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3 

Якість кондиційного насіння гібридів кукурудзи, підготовленого до сівби 

(1996-2005 рр., за Б. В. Дзюбецьким, М. Я. Кирпою) 

Схожість, % Сила росту Врожай-

ність 

зерна, 

т/га 

лабора-

торна 

холодне 

пророщування 
польова повнота 

сходів, 

% 

маса 100 

проростків, 

г інтервал середня інтервал середня 

92–100 

60-75 71,4 69-83 76,8 82 25,4 4,12 

80-89 85,6 80-92 86,2 90 31,5 4,59 

94-99 96,0 90-94 92,0 93 33,2 4,72 

НІР05        1,3-1,6               0,21-0,29 

 

Отже, лабораторна схожість, визначена методом ДСТУ, далеко не 

повною мірою характеризує якість насіння кукурудзи. Причиною чого, на 

нашу думку, є недосконалість методу та його методики. Так, під схожістю 

розуміється відсотковий вміст схожих насінин, визначений в лабораторних 

чи польових умовах. Під схожістю розуміється здатність насіння давати 

нормальні проростки, за певний період часу для кожної культури, але 

залежно від конкретних умов пророщування. Під лабораторною розуміють 

вміст у відсотках схожих насінин, визначеною у оптимальних умовах, а під 

польовою – відношення схожих насінин до кількості висіяних в ґрунт [74]. 

Звʼязок між лабораторною і польовою схожістю може бути різним, 

залежно від умов проростання насіння, його якості, а також сортових 

особливостей. Наприклад, насіння самозапилених ліній кукурудзи більше 

знижує польову схожість порівняно з гібридами. Але все ж певний звʼязок 

має існувати, на що постійно вказував Н. Н. Кулешов [42]. Проведено ряд 

дослідів, у яких підвищення лабораторної схожості супроводжувалось 

покращенням польової [75-82]. При цьому лабораторна схожість визначалась 

стандартизованими методами.  

Але визначення лабораторної схожості іншими методами може бути 

значно ефективнішим [83, 84]. Досліди, проведені у різний час, показують, 
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що результати, які отримують при пророщуванні насіння в лабораторних 

умовах за методами ДСТУ (ГОСТ), за оптимального гідротермічного 

режиму, не завжди співпадають з показниками польової схожості. У дослідах 

ВНДІ кукурудзи різниця між лабораторною і польовою схожістю насіння 

гібридів кукурудзи становила 10-20 % [85]. Це є результатом того, що 

пророщування насіння в лабораторії виконують в умовах, які дуже 

відрізняються від польових. У зв’язку з цим рекомендується застосовувати 

так зване холодне пророщування насіння у лабораторних умовах за знижених 

температур. Результати такого методу більшою мірою пов’язані з польовою 

схожістю і врожайністю, особливо такої культури, як кукурудза.  

Методика холодного пророщування передбачає використання ґрунту як 

субстрату для ложе насіння з метою максимальної імітації польових 

умов [86]. 

Загалом вважається, що чим нижча лабораторна схожість, тим буде 

нижчий врожай, одержаний від сівби таким насінням. Але невирішеним 

зостається те, з якого рівня пониження схожості починається суттєве 

зниження врожайності. Деякі автори за таку межу беруть схожість на рівні 

від 90 до 85 % [28, 87-98]. Ряд авторів такої межі не виявили [43, 75, 99]. 

B. I. Harrison після проведення дослідів на салаті виявив падіння врожайності 

при схожості насіння менше 50 % [100]. Зниження врожайності було 

пояснено тим, що знизилася «сила проростків», або – «інтенсивність 

проростання проростків». 

Досить важливим показником, який супроводжує процес визначення 

лабораторної схожості, є енергія проростання насіння. Він характеризує 

здатність насіння швидко і дружно проростати. Це виражена у відсотках 

кількість пророслого насіння до загальної його кількості, зазвичай її 

підраховують на прийнятий день (час), який майже вдвічі коротший за 

загальний термін визначення лабораторної схожості.  

И. Г. Строна відмічає показник енергії, як головний, що надає уяву про 

біологічну повноцінність насіння. Ним приводяться дані, що насіння 
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кукурудзи, яке повністю проросло на час визначення енергії, дало врожай на 

30 % вищий, ніж насіння, повністю проросле лише в кінці дати визначення 

схожості [29]. 

Енергія проростання має високий ступінь кореляції з польовою 

схожістю. Від насіння з вищою енергією проростання були отримані рослини 

більш розвинені і продуктивні [101]. 

Сила росту також належать до важливих показників і свідчить про 

спроможність насіння утворювати нормальні проростки, здатні давати 

повноцінні сходи і розвинутись у плідні рослини. Визначається шляхом 

підрахунку кількості ростків, що вийшли з шару посівного матеріалу, який 

чинив опір проросткам. Сила росту виражається у відсотках до кількості 

висіяного насіння. Визначається двома показниками – кількістю та масою 

ростків, що з’являються за певний період  пророщування (для кукурудзи 

через 10 днів). Вага ростків і корінців перераховується на біологічну 

одиницю (100 штук), останні добре корелюють з урожайними властивостями 

насіння, завдяки чому можливо спрогнозувати його потенційну 

продуктивність [102-109]. Сила росту має високий рівень кореляції з 

польовою  схожістю  і  врожайністю  насіння,  що  дає  можливість 

встановлювати його посівну придатність ще до початку сівби. 

Деякими авторами сила росту розуміється як термін «інтенсивність 

початкового росту» [110, 111]. 

У практиці насінництва використовують ще показник «життєздатність 

насіння», який характеризується кількістю всього живого насіння, як 

схожого, так і того, що знаходиться в стані спокою. При визначенні цього 

показника визначають кількість живого насіння в зразку, вираженого в 

відсотках, незалежно від того, проросте воно чи ні при чинній методиці 

пророщування насіння.  

Чинний метод визначення життєздатності насіння базується на 

використанні тетразолу. Дія тетразолу полягає у здатності дегідрогенази 

зародків живих клітин відновлювати безбарвний розчин хлористого 
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(бромистого) трифенілформазана – сполуки, наявність якої в живих клітинах 

дозволяє їх відрізнити від мертвих, які не забарвлюються. 

До життєздатного відносять насіння у якого повністю забарвлені 

зародки, а також з частково незабарвленими тканинами (окрім щитка, 

бруньки та зачатку корінців). Показник стандартизовано ДСТУ 4138-2002, а 

метод можна використовувати як експрес-метод визначення життєздатного 

насіння, яке ще не пройшло післязбиральне дозрівання або проростає 

протягом тривалого часу [68].  

Показник посівної придатності – відсотковий вміст схожих насінин 

основної культури в насіннєвій партії. Для визначення посівної придатності 

(П) необхідно знати лабораторну схожість (А) і фізичну чистоту насіння (Б), 

розрахунок виконують за формулою: 

 

П = А х Б / 100, % 

 

Цей показник має практичне значення при визначенні вагової норми 

висіву, особливо у тому випадку, коли схожість і чистота насіння 

знаходяться на найнижчому рівні нормування. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Схожість насіння кукурудзи відноситься до основних показників 

якості, які обов’язково визначаються в ході державного та 

внутрішньогосподарського контролю і характеризують рівень підготовки, а 

також конкурентоспроможність посівного матеріалу. Фізіологічні основи 

проростання насіння цієї культури досліджено досить повно, але 

залишаються нез’ясованими ряд питань, пов’язаних з формуванням схожості 

в період дозрівання, збирання та післязбиральної обробки насіннєвого 

матеріалу залежно від фізико-механічних і біологічних властивостей та 

асортименту гібридів кукурудзи.  



 28 

2. Насіння кукурудзи має значну різноякісність та мінливість 

схожості залежно від дії біотично-абіотичних факторів. До основних слід 

віднести динаміку вологовіддачі і накопичення сухої речовини насіниною, 

збиральну вологість і стиглість, температуру у режимах нагріву і 

проморожування насінини, які значним чином впливають на її схожість. 

3. Схожість насіння оцінюється за допомогою різних методів, які 

мають обов’язковий та додатковий характер. Обов’язковим є метод 

лабораторного пророщування, який упроваджується нормативними 

документами ДСТУ, ГОСТ, ISTA. Метод не завжди забезпечує об’єктивну 

оцінку якості насіння і може давати результат відмінний від польової 

схожості.  

4. Виходячи з аналізу літературних джерел і відомих результатів, 

намічено напрямки проведення досліджень, які є актуальними і вирішують 

важливе наукове завдання щодо виявлення факторів формування схожості 

насіння гібридів кукурудзи та розроблення методів підвищення його якості. 

До напрямів досліджень із поставленого завдання належать: 

- дослідження процесу насіннєутворення та формування схожості 

насіння гібридів кукурудзи в процесі дозрівання; 

- вплив температурного фактору на формування схожості насіння 

гібридів кукурудзи в процесі сушіння; 

- вплив умов проморожування на формування схожості насіння в 

процесі збирання та обробки гібридів кукурудзи; 

- методи оцінки схожості насіння гібридів кукурудзи; 

- економічна ефективність оптимізованих способів збирання і 

сушіння насіння гібридів кукурудзи та методів оцінки його 

схожості. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

МЕТОДИКА, МАТЕРІАЛ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ 

 

Експериментальні дані у роботі отримані шляхом проведення 

лабораторних і польових дослідів, в яких вивчали якість насіння гібридів 

кукурудзи, його посівні і врожайні властивості залежно від факторів 

формування схожості насіння. Досліди проводились протягом 2011-2014 рр. 

в лабораторії післязбиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації в 

дослідному господарстві ДП ДГ «Дніпро» ДУ Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України. Отримані результати 

досліджень, біометричні характеристики, техніко-технологічні параметри і 

показники, аналізувались з урахуванням біологічних властивостей гібридів 

кукурудзи, а також проходили статистичну обробку та виробничу перевірку, 

що забезпечувало об’єктивність і достовірність висновків та можливість 

широкого впровадження розробок. 

 

2.1. Методика лабораторних дослідів 

 

Якість насіння гібридів кукурудзи є неодмінною умовою його 

вирощування і отримання високого врожаю. Рівень якості насіння 

характеризується показниками сортових, посівних і врожайних властивостей, 

до яких, у першу чергу, належать сортова і фізична чистота, енергія 

проростання, схожість, сила росту і маса насіння, продуктивність рослин та 

врожай з одиниці площі. 

Але на час проведення досліджень була відсутня ефективна методика 

визначення якостей насіння гібридів кукурудзи, яка б давала уяву про їх 

посівну придатність і рівень продуктивності. Як вже зазначалось (розділ 1) 

існуючі методи визначення якості, встановлені чинними стандартами 
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(ДСТУ 2240-93, ДСТУ 4138-2002), характеризують максимально можливу 

життєздатність насіння в оптимальних умовах, тому мають слабкий 

корелятивний звʼязок з практичними результатами вирощування кукурудзи. 

Більший звʼязок, зокрема з польовою схожістю, забезпечував метод 

холодного пророщування, але він також виявився недостатнім для повної 

оцінки якості насіння [72, 112]. 

Показники якості насіння гібридів кукурудзи в дослідах визначали 

згідно вимог та методів чинних стандартів ДСТУ 2240-93 і ДСТУ 4138-2002 

[62, 68, 113]. Досліджувались показники якості насіння: вологість зерна, 

вологість стрижня качанів, маса 1000 насінин, життєздатність, схожість, сила 

росту за методом холодного пророщування із визначенням повноти сходів і 

маси 1000 паростків.  

Силу росту досліджували на основі модифікованого методу холодного 

пророщування за методикою, розробленою лабораторією [114]. Модифікація 

полягала у тривалості проростання насіння при різній температурі. У процесі 

пророщування відмічали структурні елементи проростання насіння – 

нормально проросле, аномально проросле, тверде, здорове, непроросле. 

Визначали також ступінь ураження хворобами. 

Дослідження нових методів пророщування проводили на зерні гібридів 

кукурудзи селекції ДУ Інститут сільського господарства степової зони 

НААН України. Були підібрані різні режими та ложе для холодного 

пророщування. Вивчався оптимальний період пророщування, градація 

температур, вплив ложа, які будуть сприяти скороченню часу пророщування. 

Одночасно проводилось контрольне холодне пророщування за стандартним 

методом [85]. 

Досліди по сушінню виконували на насінні та качанах кукурудзи, 

зібраних при вологості 50 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %. Сушили в 

лабораторних сушарках, при температурі нагріву зерна 30 ºС, 40 ºС, 50 ºС, 

60 ºС та примусовій вентиляції. Контролем слугувало природне сушіння в 

умовах приміщення за температури 20-25 ˚C. У процесі сушіння визначали 
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швидкість вологовіддачі зерна в динаміці через певні проміжки часу, а також 

нагрів насіння за допомогою хромель-копелевих термопар та дистанційних 

термометрів, з’єднаних з вологометрами та мілівольтиметрами.  

Особливу увагу надавали методу визначення вологості зерна 

кукурудзи, її визначали за допомогою висушування у сушильній шафі   

СЕШ-3М.  

Робочі наважки масою 50 г виділяли з середньої проби після 

ретельного її перемішування і струшування посуду. Зерно кукурудзи 

розмелювали на електричному лабораторному млинку протягом 60 секунд. Із 

розмелених зерен відважували в алюмінієві бюкси дві наважки по 5 г кожна. 

Бюкси з наважками ставили у сушильну шафу, підігріту попередньо до 

130 ˚C, на 40 хвилин. 

Після висушування зерна протягом зазначеного часу бюкси виймали з 

сушильної шафи тигельними щипцями і ставили на охолодження, за 

допомогою металевого вентилятора, протягом 5-10 хвилин. Охолоджені 

бюкси зважували і вираховували вологість зерна (W) за формулою: 

 

W =  ˟100 , де: 

 

m₁ – маса порожнього бюкса (з накривкою), г; 

m₂ – маса бюкса з наважкою до сушіння, г; 

m₃ – маса бюкса з наважкою після сушіння, г. 

Для зерна кукурудзи з вологістю понад 20 % застосовували 

двоступеневе сушіння, що включає в себе попереднє й основне висушування. 

Для цього відважували 20 г насіння, поміщали у сітчастий бюкс і 

підсушували при температурі 105 ˚C протягом 30 хвилин. Після охолодження 

насіння зважували, фіксували вагу. Далі, зважений зразок розмелювали і 

аналіз проводили так, як і без попереднього підсушування. 

При двоступеневому висушуванні вологість (W) визначали за 

формулою: 
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W = 100˟(1 – ), де: 

m₁ – маса 20 грамової наважки після підсушування, г; 

m₂ – маса 5 грамової наважки після висушування, г; 

m₃ – маса наважки (20 г) до висушування, г; 

m₄ – маса наважки (5 г) до висушування, г. 

Аналіз вважається закінченим, якщо розбіжності між паралельними 

визначеннями не перевищували 0,2 % при одноступеневому висушуванні й 

0,4 % – при двоступеневому. 

Масу 1000 насінин визначали за модифікованим лабораторією 

методом. Для цього від насіння основної культури відбирали дві проби по 

500 насінин у кожній, які зважували з точністю до 0,01 г. Масу кожної проби 

перераховували на масу 1000 насінин і визначали її середню масу (г). 

Розходження маси двох проб може бути не більше 3 % від середньої маси 

1000 насінин. 

У дослідах по проморожуванню досліджували вплив мінусових 

температур на схожість насіння. Дослід виконували на качанах, зібраних з 

різною вологістю (30-20 %). Качани завантажували у морозильну шафу, в 

якій витримували температуру -5 ˚C та -10 ˚C. Тривалість проморожування 

складала 6, 12 і 24 години. Після вказаних режимів проморожування качани 

досушували при 40 ˚C та природним сушінням. Обрані режими 

проморожування встановлювали виходячи із раніше проведених досліджень 

у ВНДІ кукурудзи [51]. 

 

2.2. Методика польових дослідів 

 

Польові досліди були проведені відповідно з методиками проведення 

досліджень і агротехніки робіт по кукурудзі [115-117]. 

У дослідах виконували такі роботи і спостереження: визначали польову  

схожість   насіння,     показники   росту  та  розвитку    рослин,     їх  
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передзбиральну густоту, врожайність зерна і структуру врожаю.  

Досліди розміщували в ДП ДГ «Дніпро» на ділянках з обліковою 

площею 15,7 м², у 4-разовому повторенні з рендомізованим розташуванням 

ділянок.  

Кукурудзу висівали в ланці сівозміни господарства із чергуванням: пар 

зайнятий; озима пшениця; кукурудза. Мінеральні добрива вносили 

розкидачем під основний обробіток ґрунту з розрахунку діючої речовини 

N60 Р60 К60 кг/га. Система обробітку ґрунту включала дворазове лущиння 

стерні дисковими лущильниками ЛДГ-15 на глибину 6-8 і 8-10 см, зяблеву 

оранку плугом ПН-4-35 в середині жовтня на глибину 27-30 см. У весняний 

період проводили ранньовесняне боронування важкими зубовими боронами. 

Для боротьби з бур’янами застосовували гербіцид Харнес (2,5 л/га), який 

вносили під передпосівну культивацію із заробкою в шар ґрунту глибиною 6-

8 см. Сівбу гібридів кукурудзи проводили в оптимальні строки, для зони 

північного Степу при прогрівані посівного шару ґрунту до температури 8-

10 ˚C. 

Оскільки сівба виконувалась ручним способом, поле для цього 

ретельно готували: спочатку його коткували, а далі маркирували у двох 

напрямках, перехресно, з нанесенням міжрядь шириною 0,7 м. Після 

завершення сівби поле негайно боронували або ж коткували, залежно від 

стану ґрунту і погодних умов. 

Насіння висівали ручними саджалками, пунктирним способом, з метою 

визначення польової схожості на кожному варіанті. Норма висіву насіння 

залежала від оптимальної передзбиральної густоти стояння рослин у 

перерахунку на 1 га. Глибина заробки насіння складала 6 см. 

Двічі проводили міжрядний обробіток: перший у фазі 3-5 листків на 

невеликій швидкості з постійним контролюванням якості обробітку, другий – 

у фазі 13-15 листків, не допускаючи виламування рослин. 

Облік польової схожості розпочинали тоді, коли сходи були ще у стані 

«шилець», і їх на ділянці з’являлося не менше ніж 10-15 %. У перші три дні 
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підрахунок вели щоденно, далі з інтервалом 1-3 доби, залежно від 

інтенсивності наростання. Одночасно візуально оцінювали стан рослин, їх 

ріст і розвиток.  

Висоту рослин вимірювали двічі: перший раз – у фазі 7-8 листків, 

другий – після завершення лінійного приросту (після викидання волоті), 

вимір виконували на двох несуміжних повтореннях ділянки на перших 20 

типових рослинах. Вимірювали мірною рейкою, починаючи від поверхні 

ґрунту до верхівки довгого (витягнутого) листка – за першим разом, від 

поверхні ґрунту до верхівки волоті – за другим разом. 

Перед збиранням врожаю проводили підрахунок фактичної густоти 

стояння рослин кукурудзи, визначали загальну і продуктивну кількість 

стебел. 

Збирання врожаю проводили вручну з усіх ділянок. Для визначення 

врожаю та його структури відбирали проби качанів масою 5 кг з першого та 

третього повторення ділянки, зібрані качани кожного повторення зважували 

окремо. Качани підсушували, обмолочували, зерно зважували та відбирали 

проби зерна для визначення його вологості, для перерахунку врожаю зерна 

на 14 %-ву вологість. 

Дані польової схожості насіння, густоти стояння рослин, врожайності 

зерна обробляли математичним та статистичним методами згідно з 

методикою, а також комп’ютерними програмами для встановлення 

найменшої істотної різниці та похибки в дослідах [118-121]. 

 

2.3. Ґрунтово-кліматичні умови місця досліджень 

 

Територія дослідного господарства розташована на правому березі 

р. Дніпро, прилягає до південної околиці м. Дніпропетровська і відноситься 

до північної підзони Степу України в південно-східній частині 

Придніпровської височини (130-140 м над рівнем моря) [122]. Його 

географічне положення визначається такими координатами: 40°27' північної 
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широти і 35°03' східної довготи. Ця зона характеризується помірно-

континентальним кліматом [123]. 

Ґрунти дослідного господарства представлені чорноземами 

звичайними, малогумусними повнопрофільними та слабоеродованими, з 

вмістом гумусу в орному шарі повнопрофільних чорноземів від 3,0 до 3,5 %. 

Потужність гумусового горизонту в таких чорноземах змінюється в межах 

75-85 см, слабоеродованих – 55-65 см. У поєднанні з м’яким кліматом і 

рівнинною поверхнею вони створюють сприятливі умови для розвитку 

сільського господарства. Ґрунти вказаної території утворилися в умовах 

помірно-сухого клімату і степової рослинності на карбонатному лесі [122]. 

Вміст валового азоту в орному шарі невисокий (N) 0,18-0,23 %. 

Важливими факторами також є наявність достатньої кількості рухомого 

фосфору (P2O5) 100-150 мг/кг, обмінного калію (К2О) 60-120 мг/кг сухого 

ґрунту (за Чириковим). Нітрофікаційна здатність чорноземів господарства 

максимальних значень досягає в орному шарі до 17-20 мг/кг. У підорному 

шарі (30-40 см) вона в більшості випадків різко зменшується (до 4-6 мг/кг). 

Слід зауважити, що цей показник доволі динамічний і багато в чому 

залежить від вихідного вмісту нітратів у ґрунті, культури, що вирощується і 

часу визначення. 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту – нейтральна (рН 

водної суспензії 6,75-7,29), перехідного – слаболужна (7,30-7,97), з глибиною 

значення рН поступово збільшується і з 200-300 см реакція ґрунтового 

розчину стає лужною. Поглинені основи представлені здебільш кальцієм і 

магнієм.  

Ґрунтові води залягають на глибині 8-12 м, тому зволоження ґрунту 

здійснюється тільки за рахунок атмосферних опадів. Стійке вʼянення  рослин 

(ВВ) починається при ґрунтовій вологості по всьому профілю (до 150 см) 9,9-

11,2 %. Запаси продуктивної вологи, в середньому становлять 210,7 мм – в 

1,5-метровому шарі та 62,9 мм – 0-50 см шарі.  

Звичайні  чорноземи  дослідного  господарства  мають  достатню  
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потужність гумусових горизонтів, порівняно неважкий склад, сприятливу для 

більшості польових культур реакцію ґрунтового розчину і склад 

поглинаючих основ, а також середній і підвищений вміст рухомих форм 

фосфору і калію.  

Особливістю клімату території є зміна помірно-вологих років різко 

посушливими, а посуха нерідко підсилюється дією суховіїв. Середня 

швидкість вітру 3-3,5 м/с. Переважають південно-східні вітри. 

Взагалі клімат характеризується прохолодною зимою та жарким літом. 

Характерною ознакою весни для Степу є досить стрімке підвищення 

температури. У літній період в основному спостерігається, малохмарна, 

спочатку тепла, а потім жарка погода з температурою повітря 23-26 °C і 

низькою його відносною вологістю. Максимальна температура повітря в 

окремі роки в червні – серпні досягає 37-39 °C і навіть 40 °C. Найважливішим 

чинником, що обмежує одержання високих і стійких врожаїв кукурудзи в цій 

зоні є наявність достатнього запасу вологи в ґрунті. За багаторічними даними 

Дніпропетровської метеостанції, середньорічна температура повітря складає 

7,9 °C, а середньорічна сума атмосферних опадів дорівнює 472 мм. Біля 2/3 із 

них випадає в теплі місяці року (квітень-вересень). Опади випадають 

здебільшого у вигляді злив або короткочасних дощів. Разом із цим, влітку 

нерідко мають місце досить посушливі тривалі періоди, які призводять до 

різкого зниження урожайності кукурудзи [122]. 

Сума активних річних температур у районі Дослідного господарства в 

середньому становить 2900-3000 °C.  

Період інтенсивної вегетації обумовлений переходом середньодобової 

температури через 10 °C, настає наприкінці другої – початку третьої декади 

квітня і продовжується 165-170 діб. Останні весняні заморозки 

припиняються, в середньому, в третій декаді квітня, а перші осінні 

починаються в першій декаді жовтня. 

Характеристика     погодних  умов  в  дослідному   господарстві  

ДП ДГ «Дніпро» ДУ  Інститут  сільського  господарства  степової  зони  
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НААН України проводиться за даними Дніпропетровської метеостанції. 

Погодні умови 2011 р. можна охарактеризувати як сприятливі, 

протягом всього періоду вегетації кукурудзи. Достатня кількість тепла та 

вологи в ґрунті сприяли проростанню зерна та появі дружних сходів, які 

з’явилися через 9-12 діб, звичайно це буває через 14-18 діб. Але в деяких 

декадах було перевищення норми (середніх багаторічних даних). Так, 

наприклад, в кінці квітня, досить тепла погода без опадів спричинила 

пересихання ґрунту. Агрометеорологічні умови в першій декаді червня, через 

суху, жарку погоду для росту і розвитку кукурудзи, були складні. 

Максимальна температура повітря досягала 31-33 ˚C. Протягом 5-9 діб 

відносна вологість повітря знижувалась до 30 % і менше. Але, у подальшому, 

з випадінням істотних опадів та зниженням температури в другій декаді 

червня умови для росту та розвитку кукурудзи поліпшились. У середньому 

сума опадів за останні дві декади червня та першу декаду липня склала 130 

мм, або 200 % норми.  

Ріст та розвиток кукурудзи протягом липня відбувався при достатній 

тепло- та вологозабезпеченості, в строки, близькі до середніх багаторічних. У 

2011 р. протягом вегетаційного періоду опади мали зливовий характер і 

розподілились нерівномірно. Максимальна кількість їх припала на третю 

декаду червня (рис. 2.1, 2.2, додоток А).  

Умови, що склались у 2012 р., були надто жорсткими для вирощування 

кукурудзи тому, що температура повітря значно перевищувала норму 

протягом всього вегетаційного періоду. З кінця квітня і до початку другої 

декади серпня переважала аномально жарка, зі значним недобором опадів та 

суховійними явищами, погода. 23-24 квітня, на два-три тижні раніше 

встановилися температури, які характерні для літа. Середньодобові 

температури повітря значно (на 5-11 ˚C) перевищували норму і знаходились 

у межах 20-31 ˚C. Максимальні температури повітря досягали 31-39 ˚C. 

Опадів випало менше норми, рослини кукурудзи проходили фази свого 

початкового росту за недостатньої кількості вологи, яка за вказаний період 
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склала 97 мм, або 52 % норми. Слід відмітити, що опади мали зливовий 

характер і випадали на фоні високих температур повітря та ґрунту, тому 

ефективність їх була мінімальна. У найспекотніші періоди опадів майже не 

було. Тому велика кількість рослин загинула, не маючи змоги добре 

розвинутись, спостерігалась також зрідженість та нерівномірність посівів, на 

ряді площ сходи навіть не зʼявилась. Високий температурний режим сприяв 

прискореному   розвитку  та  скороченню   міжфазних    періодів,  вегетація 

закінчилась на півтора-два тижні раніше. 

Агрометеорологічні умови внаслідок сухої, спекотної погоди та 

суховійних явищ у весняно-літній період року були несприятливі для 

вегетації і формування повноцінного врожаю кукурудзи. На більшості 

посівних площ кукурудзи на рослинах відмічалась втрата тургору, 

передчасне пожовтіння листя, слабке формування репродуктивних органів, 

уповільнення утворення качанів, стерилізація пилку кукурудзи та 

виникнення череззерниці (рис. 2.1, 2.2, додоток А). 

 

Рис. 2.1 Температура повітря за вегетаційний період 2011-2014 рр. 

 

У 2013 р., на початку вегетація кукурудзи відбувалася за підвищеної 

температури та достатньої вологозабезпеченості. Середні добові температури 



 39 

повітря здебільшого на 3-9 ˚C перевищували норму і знаходились у межах 

17-22 ˚C. Максимальні температури повітря досягали 28-30 ˚C. У травні 

опади були частими, різної інтенсивності, місцями з сильними зливами та 

шквалами. У середньому за цей період випало 29 мм опадів або 62 % 

місячної норми. Сума опадів за червень – липень склала 124 мм, або 106 % 

норми, відмічались сильні зливи у супроводі шквалистого вітру та граду. 

Висока температура сприяла прискореному розвитку та скороченню 

міжфазних періодів рослин на початкових фазах розвитку, фази розвитку 

рослин наступали на півтора-два тижні раніше. Для достигання кукурудзи 

погодні умови були сприятливі. А в період збирання кукурудзи, навпаки, 

погодні умови склалися несприятливі, в результаті дощової погоди, яка 

тривала з кінця серпня і весь вересень. У середньому, сума опадів склала 139 

мм або 210 % норми, нараховувалось 40 діб з дощами. Тому насіння, яке вже 

було майже сухим, зволожувалось і проростало, у тому числі на качанах в 

полі (рис. 2.1, 2.2, додоток А). 

 

Рис. 2.2 Кількість опадів за вегетаційний період 2011-2014 рр. 

 

Погодні умови 2014 р. виявились досить сприятливим для появи сходів 

кукурудзи та початкової вегетації, чому сприяла достатня кількість тепла та 

вологи в ґрунті. Висока температура сприяла прискореному розвитку та 
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скороченню міжфазних періодів, вегетація яких відбувалася на півтора-два 

тижні раніше агрокліматичних строків. До кінця червня – початку липня 

рослини кукурудзи завершили свій ріст. У липні спостерігалось підвищення 

температури вище норми, тому умови для формування врожаю насіння 

кукурудзи були несприятливі. Насіння кукурудзи втрачало вологу з надто 

високою швидкістю, що в подальшому негативно позначилось на вазі зерна 

та схожості (рис. 2.1, 2.2, додоток А). 

Рівень гідротермічного коефіцієнту (ГТК)  по роках мав різне значення. 

Так, у 2011 р., в період формування й достигання зерна, він був нижче норми. 

Достигання зерна відбувалося поступово, втрата вологи велася повільно. 

Вологості 14-16 % ранньостиглі гібриди кукурудзи досягали в середині 

вересня (рис. 2.3, додаток А). 

У 2012 р. ГТК в період наливу й достигання зерна (серпень) сприяв 

його підсиханню, мав завищенний рівень. Тому відбувалась швидка 

вологовіддача і насіння ранньостиглих гібридів кукурудзи на початок 

вересня вже мало придатну вологість для збирання. 

 

Рис. 2.3 Показники ГТК за період 2011-2014 рр. 

 

У 2013 р. ГТК мав найнижчий показник за роки досліджень. Різко 

виражені засушливі умови були в період з середини квітня до першої декади 
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травня. За вегетацію спостерігалась поступова втрата вологи зерном 

кукурудзи. Ранньостиглі гібриди кукурудзи мали кондиційну вологість вже в 

першій декаді вересня.   

У 2014 р. показники ГТК були на рівні норми. Але у вересні показник 

збільшувався, що затримувало дозрівання гібридів кукурудзи. 

 

2.4. Матеріал для досліджень 

 

У дослідах використовували насіння гібридів кукурудзи селекції 

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України [124-130]. 

Вивчались гібриди кукурудзи різних груп стиглості: ранньостиглий – 

Дніпровський 181 СВ, середньоранній – Кремінь 200 СВ, середньоранній – 

Любава 279 МВ, середньостиглий – Розівський 311 СВ, середньостиглий – 

Збруч. 

Дніпровський 181 СВ. Простий модифікований ранньостиглий 

гібрид (ФАО 180).  

Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні (надалі Реєстр сортів) з 2002 р.  

Напрям використання – зерно. 

Рослина висотою 230-240 см, не кущиться, дуже стійка до вилягання і 

ламкості стебла. Качан довжиною до 20 см, слабо конусоподібної форми. 

Кількість рядів зерен – 16, у ряду – 34-36 зерен. Стрижень – червоний. 

Зерно жовто-оранжеве, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 260-

280 г.  

Гібрид стабільний за врожаєм, відносно посухо- і холодостійкий, дуже 

стійкий до ураження основними хворобами і пошкодження шкідниками. Має 

низьку збиральну вологість зерна. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу – 50-

55 тис./га, Лісостепу – 70-80 тис./га, Полісся – 80-90 тис./га. 
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Потенційна врожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 

Кремінь 200 СВ. Трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 210).  

У Реєстрі сортів України з 2003 р. 

Напрям використання – зерно, силос, на круп’яні цілі. 

Рослина висотою 250-270 см, слабко кущиться, стійка до вилягання і 

ламкості стебла. 

Качан довжиною до 23-24 см, майже циліндричної форми. Рядів зерен 

близько 12-14, у ряду – 37-40 зерен, стрижень – білий. 

Зерно жовте, округле, кременисте. Маса 1000 зерен – 260-280 г. 

Гібрид порівняно посухостійкий. Високостійкий до пухирчатої сажки 

та стеблових гнилей.  

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота рослин в Степу – 50-55 тис./га, 

Лісостепу – 70-80 тис./га, Поліссі – 80-85 тис./га. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га. 

Любава 279 МВ. Трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 270).  

Занесений до Реєстру сортів з 2007 р. 

Напрям використання – зерно, силос. 

Рослина порівняно високоросла 250-260 см, не кущиться. Качан 

кріпиться на висоті 100-105 см. 

Качан циліндричної форми, довжиною 22-23 см. Число рядів зерен – 

16, зерен в ряду – 40-42, стрижень червоний. Вихід зерна 80-85 %. 

Зерно жовте, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 290-300 г. 

Гібрид стійкий до вилягання, ураження основними хворобами та 

пошкодження шкідниками. Добре реагує на покращення умов вирощування. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу – 45-

50 тис./га, Лісостепу – 70-75 тис./га, Полісся – 70-80 тис./га. 

Потенційна врожайність зерна 12,0-12,5 т/га, силосу 50,0-65,0 т/га. 

Розівський 311 СВ. Трилінійний середньостиглий гібрид (ФАО 310).  
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Занесений до Реєстру сортів з 2008 р.  

Напрям використання – зерно, силос. 

Рослина висотою 200-240 см, стійка до вилягання, не кущиться. 

Вирівняність по висоті середня. Висота прикріплення качана 90-100 см. 

Качан циліндричної форми, довжиною 16-20 см, число рядів зерен – 16, 

зерен в ряду – 36-40, стрижень червоного кольору, тонкий. 

Зерно оранжеве, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 280-300 г. 

Гібрид стійкий до пухирчатої сажки та стеблових гнилей. Відрізняється 

доброю жаро- та посухостійкістю. Стійкий до загущення посівів. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп. 

Густота стояння рослин в зоні Степу – 40-45 тис./га, Лісостепу – 55-

60 тис./га. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га, силосу – 48,0-76,0 т/га. 

Збруч. Простий середньостиглий гібрид (ФАО 310).  

Занесений до Реєстру сортів з 2008 р. 

Напрям використання – зерно. 

Рослина порівняно середньоросла, 210-220 см, не кущиться. Качани 

кріпляться на висоті 70-80 см. 

Качан циліндричної форми, довжиною 20-22 см, число рядів зерен на 

качані – 14-16, зерен в ряду – 38-40, стрижень червоний. Вихід зерна – 82-

85 %. 

Зерно жовте, зубовидне. Маса 1000 зерен 280-290 г. 

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами і 

шкідниками. Характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращення умов вирощування. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп. 

Густота стояння рослин в зоні Степу – 50-55 тис./га, Лісостепу – 75-

80 тис./га. 

Потенційна врожайність зерна – 11,0-13,0 т/га. 

Техніко-технологічні показники і їх параметри досліджуваних гібридів,  
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як об’єктів збирання і сушіння, наведені у додатку (додаток Б). 

 

Висновки до розділу 2 

1. У роки досліджень спостерігались різні погодно-кліматичні умови 

під час сівби, вегетації та дозрівання рослин кукурудзи, які впливали на 

проростання та формування схожості насіння. Дослідження за різних 

погодних умов значно розширило наукове уявлення про дію досліджуваних 

факторів, що вивчались, виявило закономірності формування схожості 

насіння кукурудзи залежно від гібридів. 

2. Методи лабораторних і польових дослідів вибрано виходячи з 

діючих вимог, нормативів, стандартів ДСТУ, чинних методичних 

рекомендацій, інструкцій, що забезпечує достовірність результатів 

досліджень. Для обрахунку експериментальних даних використано 

апробовані статистичні методики і комп’ютерні програми. 

3. Матеріал досліджень – насіння гібридів кукурудзи, які 

рекомендовані для вирощування в зоні Степу та внесені в Реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні. Тобто дані дослідження є 

актуальними і можуть широко використовуватись в насінництві та 

господарствах (підприємствах), які займаються вирощуванням та 

підготовкою посівного матеріалу районованих гібридів кукурудзи. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄУТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 

СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ПРОЦЕСІ 

ДОЗРІВАННЯ 

 

3.1. Вологість і вологовіддача насіння гібридів кукурудзи в процесі 

дозрівання 

 

Насіння під час дозрівання знижує вологу при проходженні 

фізіологічних процесів, пов’язаних із перетворенням низькомолекулярних і 

синтезом високомолекулярних речовин у запасні сполуки [31]. Враховуючи 

особливості фізико-біохімічних процесів та характер зневоднення було 

запропоновано розділити дозрівання на три основні етапи (фази): перший 

етап – молочна стиглість, коли вологість насіння становить 65-70 %, у цей 

період ще спостерігається нормальний водообмін у клітинах насінини; 

другий етап – фаза наливу насіння, його вологість знижується до 40-30 %, 

відбувається приріст сухої речовини; на третьому етапі – насіння швидко 

зневоднюється і повністю завершується притік пластичних речовин, це вже 

сформована насінина, яка може повністю самостійно існувати [42, 131]. 

Висихання насіння можна розглядати як процес, що забезпечує перехід 

органів відновлення в анабіотичний стан. 

Р. Б. Остин відмічає, що сімʼядолі, ендосперм і зародкова ось не 

висихають до тих пір, поки не достигнуть стадії, які забезпечують 

повноцінну життєздатність зародків [132]. 

Фізіолого-біологічні та фізичні зміни постійно супроводжують процеси 

зерно- і насіннєутворення. Між цими процесами є різниця: зерноутворення 

характеризується показниками вологості і маси зернини; насіннєутворення – 

показниками вологості і максимальної життєздатності (схожості). Тому 
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Ю. В. Вовченко, Г. К. Фурсова відмічають, що процес зерноутворення і 

насіннєутворення може не співпадати за показниками вологості [133]. Цим і 

пояснюється поняття «фізіологічної стиглості», коли насіння може підлягати 

збиранню ще за високої вологості. Для практичного насінництва вкрай 

важливим є встановлення таких термінів збирання за вологістю, коли 

відбулося максимальне накопичення сухої речовини та сформувалось 

високоякісне насіння. 

Вологовіддача в процесі дозрівання може відбуватись різним шляхом: 

метаболітичним (на ранніх етапах дозрівання), а потім фізичним (за рахунок 

випаровування) [31]. 

Н. Н. Кулешов відмічає, що до фізіологічної вологи, при якій ідуть 

процеси, повязані з рухом поживних, фізично активних і інших речовин з 

вегетативних органів у насіння, слід віднести ту, яка присутня в зерні з 

вологістю від 80 до 35 % [42]. 

И. Г. Строна встановив, що до періоду воскової стиглості в зерні 

накопичуються в достатній кількості всі життєво необхідні речовини для 

забезпечення нормальної схожості насіння [29]. Ним же відмічено, що 

насіння, зібране у фазу воскової стиглості, може мати кращі посівні якості 

ніж повністю дозріле насіння. 

У дослідах різних авторів виявлено, що в процесі дозрівання зерно 

кукурудзи підсихає з різною швидкістю, яка поступово знижується. Тому, 

при визначенні термінів збирання потрібно знати середньодобову 

вологовіддачу, яка деякою мірою пов’язана зі стадією зрілості та вологістю 

зерна [134-137]. Так, процес підсихання зерна до вологості 42-45 % 

супроводжується досить високою середньодобовою швидкістю 

вологовіддачі. Після досягнення вологості 35-37 % і нижче наступає помітне 

зниження темпів вологовіддачі. У подальшому вона залежить від 

особливостей підсихання качанів і його окремих елементів, їх фізико-

механічних і теплофізичних особливостей. Рівень вологовіддачі зерна також 

залежить від ботанічного типу кукурудзи. 
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Насіння по-різному  втрачає вологу не тільки в процесі дозрівання. 

Різна вологовіддача спостерігається і при термічному сушінні, у тому 

числі як зерна, так і стрижня [52, 138-140].  

За даними ІСГСЗ НААН, вологовіддача кукурудзи при вологості зерна 

35-40 %, 30-35 % і 25-30 % складає, відповідно 0,8-1,2 %, 0,5-0,7 % і 0,3-

0,4 %. Інтенсивна вологовіддача зерна кукурудзи практично припиняється 

при зниженні середньодобової температури повітря до 5-6 ºС та підвищені 

його відносної вологості до 80-90 %. Отже, коли такі умови настають, 

потрібно проводити збирання кукурудзи, оскільки вологість зерна суттєво не 

знижується і не буде досягати норми [54]. 

Питання прискореної вологовіддачі зерном кукурудзи при дозріванні 

вивчали також: Ю. А. Асыка, В. А. Трофимов [141], Б. П. Гурьев, 

А. Л. Зозуля [142], С. И. Мустяца, С. И. Мистрец [135]. Нами встановлено, 

що окремі види (форми) кукурудзи можуть суттєво різнитись за вологістю 

зерна після досягнення фізіологічної стиглості. 

У дослідах Н. Я. Кирпи встановлено, що зерно зубовидних гібридів 

кукурузи швидше втрачає вологу ніж кременистих [143]. Також 

Б. В. Дзюбецьким відмічено, що передзбиральна вологість зубовидних 

сортозразків була нижчою в порівнянні з кременистими, незважаючи на те, 

що вони мали одну групу стиглості [144]. 

Фактори, що впливають на інтенсивність вологовіддачі і збиральну 

вологість діють комплексно – це температурний режим протягом вегетації, 

група і фаза стиглості гібридів, тип і особливості будови зерна і качанів. 

При дослідженні збиральної вологості особливу увагу привертали 

питання, пов’язані з раннім збиранням ще не повністю дозрілого насіння. Для 

кукурудзи це завжди було актуальним у зв’язку з пізньостиглістю культури 

та вирощування її у зонах з недостатньою кількістю тепла. У деяких дослідах 

встановлено, що зерно кукурудзи, яке достигло воскової і навіть молочно-

воскової стиглості, можна використовувати для сівби після правильного 
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сушіння і зберігання качанів [16]. Інші вважали, що повноцінне насіння 

можна отримати тільки з кукурудзи, зібраної у фазу повної стиглості [145]. 

У наших дослідах вологість зерна кукурудзи виявили на прикладі 

різних гібридів у процесі їх дозрівання і підсихання у різні за умовами роки. 

Для цього качани кукурудзи регулярно відбирали з поля і визначали 

вологість зерна методом висушування.  

Виявлено, що в 2011 р., внаслідок особливих гідротермічних умов, у 

першу чергу, підвищеної температури і низької вологості повітря, в першій 

декаді серпня кукурудза ранньостиглих гібридів досягала молочної стиглості, 

а у другій декаді серпня – воскової стиглості, на тиждень раніше звичайного. 

Вологовіддача зерна на заключних стадіях дозрівання складала 1,22-1,33 % за 

добу станом на 06.09.2011 р., що значно більше показників минулих років і 

характерної для гібридів вологовіддачі. Визрівання кукурудзи тривало до 

середини вересня (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Вологість (%) зерна та стрижня гібридів кукурудзи в процесі їх 

дозрівання і підсихання, 2011 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

11.08 16.08 20.08 30.08 06.09 20.09 

Дніпровський 181СВ 
2,52

*0,49
 

0,48

0,44
 

4,43

3,39
 

8,33

0,25
 

9,25

3,17
 

- 

Кремінь 200 СВ 
2,57

6,51
 

7,51

5,44
 

4,46

4,39
 

4,41

2,27
 

1,35

7,19
 

- 

Любава 279 МВ 
2,55

7,55
 

0,50

1,50
 

6,47

7,42
 

7,45

5,30
 

3,42

2,21
 

8,36

0,20
 

Розівський 311СВ 
2,58

4,61
 

2,54

3,53
 

3,50

2,44
 

2,45

6,32
 

9,36

3,27
 

2,28

8,20
 

* Примітка: чисельник – вологість зерна, % 

  знаменник – вологість стрижня, % 

 

Вологовіддача у 2011 році також залежала від середньодобової 

температури повітря, при її зниженні до 5-6 
о
С вологовіддача, практично, 
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призупинялась. Внаслідок опадів, які випадали наприкінці збирання, 

вологість зерна ранньостиглих і середньоранніх гібридів  кукурудзи  

підвищувалась на 0,8-1,5 %.  

У 2012 р. підсихання зерна кукурудзи розпочалось значно раніше  

зазвичай прийнятих термінів, у середині липня на початку серпня кукурудза 

ранньостиглих гібридів досягла молочної стиглості, що на півтора-два тижні 

раніше звичайного. Цьому сприяли:  підвищена температура і низька 

відносна вологість повітря, вологовіддача зерна на заключних стадіях 

дозрівання складала 0,57-1,09 % за добу станом на 21.08.2012 р., залежно від 

гібридів. Гібриди Дніпровський 181 СВ та Кремінь 200 СВ на вказаний час 

були вже досить сухі, у зв’язку з цим їх вологовіддача мала найнижчий 

показник. Визрівання кукурудзи тривало до середини вересня (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Вологість (%) зерна та стрижня гібридів кукурудзи в процесі їх 

дозрівання і підсихання, 2012 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

16.07 24.07 31.07 06.08 16.08 21.08 03.09 

Дніпровський 

181 СВ 9,57

*6,60
 

0,52

5,53
 

6,46

9,45
 

8,40

9,30
 - 

4,34

4,20
 - 

Кремінь 200 СВ - 
8,66

8,57
 

0,60

2,49
 

7,50

7,31
 - 

2,51

6,22
 - 

Любава 279 МВ - 
0,65

9,60
 

4,59

3,51
 

4,51

0,39
 

3,48

0,30
 

0,45

7,22
 - 

Розівський 

311 СВ 
- 

0,59

0,67
 

0,57

1,56
 

8,51

2,47
 

4,54

1,35
 

2,44

8,29
 

9,37

3,21
 

* Примітка: чисельник – вологість зерна, % 

  знаменник – вологість стрижня, % 

 

У 2013 р. склалися позитивні гідротермічні умови для росту та 

розвитку рослин, особливо на заключних стадіях формування зерна. У третій 

декаді липня кукурудза ранньостиглих гібридів досягла молочної стиглості, а 

в першій декаді серпня – воскової стиглості, на тиждень раніше звичайного. 

Визрівання кукурудзи тривало майже до кінця серпня. Погодні умови для 
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достигання були сприятливі Вологовіддача зерна на заключних стадіях 

дозрівання складала 0,65-1,08 % за добу станом на 03.09.2013 р., що 

характерно для вологовіддачі даних гібридів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Вологість (%) зерна та стрижня гібридів кукурудзи в процесі їх 

дозрівання і підсихання, 2013 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

29.07 05.08 16.08 22.08 29.08 03.09 13.08 

Дніпровський 181 СВ 
8,48

*7,50
 

8,46

0,41
 

4,37

8,32
 - 

6,29

5,19
 - - 

Кремінь 200 СВ 
6,53

4,49
 

4,47

3,42
 

8,38

4,31
 - 

2,30

0,19
 - - 

Любава 279 МВ 
0,53

7,50
 

0,50

9,42
 - 

2,39

8,32
 - 

0,27

9,20
 - 

Розівський 311 СВ - 
6,60

0,51
 

6,51

2,41
 - - 

2,35

0,30
 

8,33

2,23
 

* Примітка: чисельник – вологість зерна, % 

  знаменник – вологість стрижня, % 

 

2014 рік виявився доволі особливим у період дозрівання зерна. За 

досить короткий проміжок часу зерно втрачало вологу з великою швидкістю. 

У третій декаді липня кукурудза ранньостиглих гібридів досягала молочної 

стиглості, а в першій декаді серпня – воскової. Визрівання кукурудзи тривало 

майже до кінця другої декади серпня. Вологовіддача зерна складала на 

заключних стадіях дозрівання 0,8-2,2 % за добу, що значно перевищувало 

показники попередніх років (табл. 3.4).  

На основі досліджень виявлено ті закономірності періоду дозрівання і 

підсихання гібридів кукурудзи, які значним чином можуть впливати на 

процес насіннєутворення і формування схожості насіння. До таких 

закономірностей належать показники вологовіддачі, які характеризують 

швидкість зневоднення насіння залежно від умов періоду дозрівання –

підсихання та особливостей гібридів. 
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Таблиця 3.4 

Вологість (%) зерна та стрижня гібридів кукурудзи в процесі їх 

дозрівання і підсихання, 2014 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

05.08 07.08 11.08 12.08 15.08 20.08 25.08 03.09 

Дніпровський 

181СВ 9,51

*2,45
 

2,47

5,41
 - - 

0,44

8,30
 

0,26

8,19
 - - 

Кремінь 200СВ 
3,50

0,47
 - 

2,41

3,39
 - - 

2,32

7,29
 

4,29

3,20
 - 

Любава 279МВ 
3,52

6,51
 - - 

0,45

2,40
 - 

4,40

4,30
 

0,37

7,22
 - 

Розівський 

311СВ 
- 

8,56

0,49
 - - 

2,48

8,41
 

6,39

8,31
 - 

0,34

8,21
 

Збруч - 
4,53

9,51
 - - 

4,48

4,41
 

6,42

8,31
 - 

2,28

8,19
 

* Примітка: чисельник – вологість зерна, % 

  знаменник – вологість стрижня, % 

 

Нами виявлено, що в умовах потепління клімату північного Степу 

вологовіддача може значно збільшуватись порівняно із відомими 

показниками (табл. 3.5). Якщо раніше вологовіддачу отримували на рівні 0,5-

0,8 % за добу, то в роки досліджень (2011-2014 рр.) вона складалась в межах 

0,8-1,5 % і вище. 

Таблиця 3.5 

Вологовіддача зерна гібридами кукурудзи за період дозрівання-

підсихання, % за добу, 2011-2014 рр. 

Гібрид 

Вологість зерна, % Тривалість 

періоду, діб 

(середнє) 

Вологовіддача 

зерна, % за 

добу 
Початок 

періоду 

Кінець 

періоду 

Дніпровський 181 СВ 45-50 17-20 27 0,93-1,00 

Кремінь 200 СВ 47-57 19-22 26 0,80-1,88 

Любава 279 МВ 50-60 20-23 31 0,90-1,85 

Розівський 311 СВ 51-64 20-23 36 0,86-2,27 
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Збільшені темпи вологовіддачі впливають на збиральну вологість і 

терміни збирання гібридів кукурудзи. Виходячи зі встановлених показників 

вологовіддачі, нами спрогнозовані орієнтовні терміни початку збирання 

насіннєвого матеріалу із різною вологістю (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Орієнтовні терміни початку збирання гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від вологості зерна та його вологовіддачі,  

2012-2014 рр. 

Гібрид 
Група 

стиглості 

Вологість зерна,% Вологовіддача 

зерна, 

% за добу 
38-40 30-32 22-24 

Дніпровський 181 СВ 
ранньо-

стигла 
07.08 15.08 24.08 0,94 

Кремінь 200 СВ 

Любава 279 МВ 

середньо-

рання 
10.08 18.08 28.08 0,89 

Розівський 311 СВ 
середньо-

стигла 
18.08 28.08 10.09 0,73 

 

3.2. Маса 1000 насінин і динаміка накопичення сухої речовини в 

процесі дозрівання насіння гібридів кукурудзи 

 

Доведено, що продуктивність рослин збільшується відносно розміру 

(крупності) насіння [146]. 

Ще П. А. Костичев на основі фундаментального аналізу різних робіт 

дійшов висновку, що сівба крупним насінням є важливим агрономічним 

прийомом підвищення врожайності більшості культурних рослин [147]. 

Ф. Габерландт зробив такий же висновок і довів, що з крупного насіння 

завжди формуються більш продуктивні рослини [148]. Цей науково-

практичний тезис було підтверджено в багатьох подальших роботах [149-

158]. 

Н. Н. Кулешов,  який є фундатором   вітчизняної  школи  насінників, 

провів дослідження з вивчення впливу крупності насіння кукурудзи. Ним 

встановлено, що насіння із середини і нижньої частини качана кукурудзи має 
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найбільшу енергію проростання і дає більш розвинені і врожайні 

рослини [42]. Енергія проростання у крупного насіння була вище на 20-30 %, 

схожість – на 6-7 %. Як відомо, насіння із середини качана і нижньої частини 

є більшим не тільки за вагою, а й за розмірами. Це пояснюється 

неодночасністю формування насіння в межах качана, що призводить до його 

значної різноякісності. 

За даними М. С. Савицького [159] та А. А. Станкевича [160], крупне 

насіння пшениці має добре розвинені крупні зародки, завдяки чому 

проростки з такого насіння характеризуються більш розвиненими 

анатоморфологічними елементами. Інші автори [161-163] висловлюють 

думку, що крупне насіння проростає більшою кількістю первинних 

зародкових корінців, завдяки чому у рослин формується потужніша  коренева 

система, що сприяє кращому забезпеченню їх вологою і поживними 

речовинами.  

У дослідах А. И. Задонцева і В. И. Бондаренка [164] проростки з 

крупного насіння озимої пшениці, висіяного в посушливих умовах на 

глибину 12 см, краще долали опір верхнього шару ґрунту і виходили на 

поверхню, ніж проростки від менш крупного насіння. 

Як вже зазначалось, під крупністю мається на увазі лінійний розмір і 

маса насінини. У деяких випадках маса є більш значимим фактором, який 

характеризує силу насіння, оскільки точніше відображає запаси поживних 

речовин, що використовуються при проростанні. 

Н. Н. Кулешов, А. П. Писанский, А. Н. Ивахненко, А. И. Науменко, 

Н. Я. Кирпа, M. Tollenaar встановили, що при зниженні вологості зернівки 

кукурудзи до 40 % припиняється надходження до неї пластичних речовин і 

збільшення маси [165-170]. Насіння досягає також своїх фізико-механічних 

показників, але залежно від оптимальних агрокліматичних показників [171-

173]. 

Фундаментальні досліди щодо вивчення впливу крупності насіння 

кукурудзи проведено у ВНДІ кукурудзи (ДУ Інститут сільського 
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господарства степової зони НААН України) Н. Я. Трегубенком, 

И. Г. Фаюстовим, В. Ф. Омельянец, А. І. Задонцевим [174-176], 

С. М. Шевченко [177] та ін. встановили, що при збиранні кукурудзи у фазі 

воскової стиглості з вологістю 30-35 % в зернівці практично завершується 

накопичення сухої речовини, а також формування посівних та врожайних 

властивостей. Аналогічні результати отримано в дослідах A. J. Cavalieri, 

O. S. Smiht [178]. 

У наших дослідах динаміку накопичення сухої речовини та вплив 

крупності насіння вивчали одночасно з динамікою вологовіддачі зерна. 

Визначали, як фактичну масу 1000 насінин, так і в перерахунку на 

вологість 14 %. 

Виявлено, що основна маса сухої речовини досліджуваних гібридів 

накопичувалась при досягненні зерном вологості 25-30 %. У подальшому 

можлива навіть втрата сухої речовини внаслідок інтенсивного дихання 

вологого зерна в умовах підвищеної температури зовнішнього середовища та 

опадів (табл. 3.7). 

         Таблиця 3.7 

Маса 1000 насінин та їх абсолютно суха маса (г) в процесі дозрівання і 

підсихання гібридів кукурудзи, 2011 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

11.08 16.08 20.08 30.08 06.09 20.09 

Дніпровський 181 СВ 
1,205

*2,228
 

6,230

8,256
 

9,251

0,282
 

0,290

3,330
 

0,263

0,292
 

- 

Кремінь 200 СВ 
9,208

8,237
 

2,243

3,278
 

5,273

1,316
 

2,288

7,330
 

1,280

0,322
 

- 

Любава 279 МВ 
2,176

1,202
 

1,216

4,248
 

8,245

0,280
 

5,267

9,308
 

5,306

5,354
 

7,312

3,357
 

Розівський 311 СВ 
5,184

1,213
 

7,217

7,251
 

0,252

7,281
 

3,278

0,324
 

2,322

3,374
 

3,336

8,392
 

* Примітка: чисельник – маса 1000 насінин, г 

  знаменник – абсолютно суха маса, г 

 

Наприклад, у 2011 р. отримали  зростання  маси  1000  насінин та  
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збільшення кількості накопиченої сухої речовини в зерні кукурудзи в процесі 

їх дозрівання та підсихання до певного значення. Цьому сприяла суха погода 

та опади. Загалом  маса 1000 насінин відповідає і дещо перевищує показники, 

характерні для досліджуваних гібридів. Проте, при перестої кукурудзи, 

значному підсиханні і випаданні опадів окремі гібриди знижували масу 1000 

насінин і абсолютно суху масу. Так, у гібридів Дніпровський 181 СВ 

(вологість 17,3 %) і Кремінь 200 СВ (вологість 19,7 %) було зафіксовано 

після 06.09 зменшення показників маси на 3-9 %. 

У 2012 р. прослідковується зростання маси 1000 насінин та збільшення 

кількості накопиченої сухої речовини в зерні кукурудзи при дозріванні та 

підсиханні, знову залежно  від гібридів та їх перебування в полі. Починаючи 

з 6 серпня у гібрида Дніпровський 181 СВ та з 16 серпня – у гібрида 

Розівський 311 СВ після великих опадів, збільшення вологості 

навколишнього середовища та підвищення інтенсивності дихання 

спостерігалась втрата сухої маси до 3 % від маси 1000 абсолютно сухих 

насінин (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Маса 1000 насінин та їх абсолютно суха маса (г) в процесі дозрівання і 

підсихання гібридів кукурудзи, 2012 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

16.07 24.07 31.07 06.08 16.08 21.08 03.09 

Дніпровський 181 СВ 7,125

*2,137

 
2,120

5,156
 

2,160

1,182
 

0,216

6,261
 - 

9,227

3,258
 - 

Кремінь 200 СВ - 
9,119

9,135
 

5,166

2,186
 

4,244

1,277
 - 

9,232

6,269
 - 

Любава 279 МВ - 
7,118

2,134
 

8,163

4,182
 

3,237

9,275
 - 

5,248

7,285
 - 

Розівський 311 СВ - 
1,118

2,134
 

1,142

7,159
 

5,207

3,241
 

0,290

9,334
 

6,281

2,325
 

5,251

5,284
 

* Примітка: чисельник – маса 1000 насінин, г 

  знаменник – абсолютно суха маса, г 
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У 2013 р. спостерігається накопичення сухої речовини в результаті 

дозрівання насіння кукурудзи до вологості 25-30 %. Внаслідок дощової 

погоди, яка тривала з останньої п’ятиденки серпня до кінця другої декади 

жовтня (нараховувалось 40 діб з дощами), відбувалась втрата маси врожаю в 

результаті інтенсивного дихання насіння зволоженого атмосферними 

опадами гібридами – Дніпровський 181 СВ, Кремінь 200 СВ, 

Любава 279 МВ, Розівський 311 СВ. Проте, найбільше маса зерна 

зменшувалась у гібридів Дніпровський 181 СВ і Кремінь 200 МВ – на 6-15 % 

(табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Маса 1000 насінин та їх абсолютно суха маса (г) в процесі дозрівання і 

підсихання гібридів кукурудзи, 2013 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

29.07 05.08 16.08 22.08 29.08 03.09 13.08 

Дніпровський 181 СВ 7,208

*4,232

 
2,236

9,265
 

2,277

3,322
 - 

4,232

1,272
 - - 

Кремінь 200 СВ 
3,228

6,257
 

1,275

0,314
 

0,323

1,379
 - 

9,305

1,354
 - - 

Любава 279 МВ 
8,267

9,302
 

5,240

0,279
 - 

7,320

7,358
 - 

7,307

1,352
 - 

Розівський 311 СВ - 
4,231

0,263
 

4,330

9,385
 - - 

4,324

8,367
 

2,330

1,366
 

* Примітка: чисельник – маса 1000 насінин, г 

  знаменник – абсолютно суха маса, г 

 

2014 р. виявився досить несприятливим для накопичення сухої маси 

насінням гібридів кукурудзи. Через занадто високу температуру повітря з 

початку серпня, рослини, що сформували крупні генеративні органи, 

опинилися в досить скрутному становищі. Висока температура та відсутність 

опадів були причиною передчасного висихання рослин, що не дало 

можливості для повноцінного накопичення маси зерна, особливо в 
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середньостиглої кукурудзи. Тому, насіння було щуплим, його маса не 

досягала характерної для даних гібридів ваги (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Маса 1000 насінин та їх абсолютно суха маса (г) в процесі дозрівання і 

підсихання гібридів кукурудзи, 2014 р. 

Гібрид 
Дата відбору 

05.08 07.08 11.08 12.08 15.08 20.08 20.08 03.09 

Дніпровський 

181 СВ 
0,199

*8,230

 
7,195

5,247
 - - 

2,223

5,252
 

2,217

0,248
 - - 

Кремінь 200 СВ 
0,204

2,229
 - 

3,211

7,245
 - - 

9,248

4,287
 

1,206

3,235
 - 

Любава 279 МВ 
3,208

8,242
 - - 

0,234

9,270
 - 

1,242

1,284
 

2,181

1,218
 - 

Розівський 

311 СВ 
- 

4,185

3,209
 - - 

8,260

5,300
 

0,249

2,301
 - 

2,262

8,302
 

Збруч - 
4,215

4,246
 - - 

7,251

9,289
 

1,200

3,294
 - 

7,260

9,294
 

* Примітка: чисельник – маса 1000 насінин, г 

  знаменник – абсолютно суха маса, г 

 

Зменшення маси 1000 насінин, через перестій, становило: 

- гібрид Дніпровський 181 СВ – 1,0 %; 

- гібрид Кремінь 200 СВ – 8,0 % 

- гібрид Любава 279 МВ – 23,0 %. 

 

3.3. Схожість насіння та динаміка її зростання в процесі 

дозрівання гібридів кукурудзи  

 

Насіння може бути життєздатним ще за досить високої збиральної 

вологості. Підтвердження цьому є досліди А. И. Науменка та Н. Я. Кирпи, які 
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отримали лабораторну схожість насіння гібридів кукурудзи 50-91 % та 

енергію  проростання 37-57 % за вологості 60-80 % на час  збирання [179].  

У той же час раннє збирання може впливати на проростання насіння. 

Наприклад, воно нерідко уражується пліснявою, таке явище спостерігав 

Н. М. Макрушин у пшениці [180]. Інтенсивний розвиток плісняви при 

пророщуванні незрілого насіння автор пояснив підвищеним вмістом в них 

простих цукрів, порівняно з нормально дозрілим насінням. Цукри є 

сприятливим субстратом для розвитку грибів.  

За даними Н. Я. Кирпи [181], насіннєвий матеріал, який надходить на 

кукурудзообробні заводи у вересні-жовтні, повною мірою відповідає 

кондиціям посівного стандарту (табл. 3.11). При більш пізньому надходженні 

якість насіннєвої кукурудзи помітно погіршується – знижується польова 

схожість і відповідно врожайність [182].  

Таблиця 3.11 

Вплив термінів збирання та обробки на якість насіння кукурудзи 

(2001 р., за даними М. Я. Кирпи) 

Термін 

обробки 

Вихід насіння, % Схожість, % 
Врожайність, 

т/га конди-

ційне 

неконди-

ційне 

Лабора-

торна 

Холодний 

тест 
Польова 

Вересень 100 - 98 93 88 4,83 

Жовтень 89 11 96 90 81 4,19 

Листопад 65 35 92 82 76 3,93 

 

Ще раніше Л. А. Трисвятский також дійшов висновку, що насіння 

кукурудзи, зібране в молочній і молочно-восковій стиглості, має низьку 

енергію проростання і схожість. Але, якщо качани відразу після збирання 

просушити, то насіння набуває високих посівних якостей [183].  

У дослідах А. И. Науменка, Н. Я. Кирпи  було встановлено способи і 

режими сушіння насіння гібридів кукурудзи за  вологості 35-45 % [184]. 

Ними відмічено, що потрібно обовʼязково враховувати стиглість і вологість  
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зернівки для встановлення оптимального режиму сушіння. 

Для виявлення сигнальної вологості, яка характеризує закінчення 

насіннєутворення та досягнення якості (схожості) насіння, збирання гібридів, 

що досліджували,  розпочинали з надто високої вологості – від 57,8-67,0 % 

(табл. 3.12). У зібраному насінні визначали масу (фактичну і абсолютну) та 

енергію проростання і схожість за методами ДСТУ. При цьому слід 

відзначити, що методи пророщування базувались на ідеальних для 

пророщування умовах, як того вимагає методика ДСТУ [62]. 

Таблиця 3.12 

Схожість та маса 1000 насінин гібридів кукурудзи залежно від їх 

збиральної вологості, 2012 р. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Проростання, % Маса 1000 насінин, г 

енергія схожість фактична абсолютна 

Дніпровський 

181 СВ 

60,6 77 77 137,22 125,69 

56,5 86 87 140,06 121,01 

53,5 88 92 157,63 140,29 

48,9 94 96 179,54 155,84 

Кремінь  

200 СВ 

57,8 63 63 130,45 116,10 

51,4 99 99 184,51 166,05 

49,2 97 97 194,39 167,17 

Любава 

 279 МВ 

60,9 69 76 97,03 87,71 

58,4 73 76 151,68 135,60 

51,3 94 96 187,07 162,00 

Розівський 

311 СВ 

67,0 57 59 106,71 96,03 

64,3 71 74 137,26 125,18 

47,2 95 95 267,63 231,76 

 

Виходячи з даних табл. 3.12 можна константувати, що процес 

насіннєутворення досліджуваних гібридів в основному закінчувався при 

вологості 47,2-53,5 %, оскільки схожість насіння досягала норми (не нижче 

92 %). Проте, процес зерноутворення, відносно, ще тривав, оскільки маса  

насіння фіксувалась у наростаючому режимі. 

Тому подальше дослідження і збирання гібридів кукурудзи 

розпочинали з вологості 47,2-53,5 %. Зібрані качани витримували у мʼякому 

режимі при температурі 30 ˚C та обмолочували. Насіння пророщували як за 
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стандартним, так і за холодним методами, а також досліджували його 

польову схожість і врожайність. 

За результатами досліджень встановлено особливості формування 

якості насіння гібридів кукурудзи (табл 3.13, додоток В).  

Таблиця 3.13 

Якість насіння гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної вологості, 

2012-2013 рр. 

Гібрид 
Вологість 

зерна,% 

Схожість насіння,% 
Врожайність 

насіння, т/га 
Стандарт 

метод 

Холодний 

тест 
Польова 

Дніпровський 

181 СВ 

53,5 91 41 57 3,81 

45,9 99 90 83 6,38 

30,9 98 90 85 6,03 

20,4 98 93 85 6,53 

НІР05                                                                           3,2               0,21 

Кремінь  

200 СВ 

51,4 99 41 65 5,34 

45,2 100 56 80 6,32 

31,7 98 85 84 6,90 

22,6 98 88 84 7,09 

НІР05                                                                          2,8               0,42 

Любава  

279 МВ 

51,3 96 43 63 5,87 

40,0 95 75 75 5,78 

32,3 96 78 78 7,56 

22,7 95 80 81 7,51 

НІР05                                                                          2,1               0,32 

Розівський 

311 СВ 

47,2 95 78 80 6,92 

40,5 98 86 81 6,85 

29,8 98 84 81 6,63 

21,3 98 86 82 6,72 

НІР05                                                                          2,7               0,22 

 

По-перше, при стандартному пророщуванні насіння було, практично, 

різноякісне за схожістю в межах збиральної вологості 20,4-53,5 %. По-друге, 

при холодному пророщуванні схожість була більш диференційованою і 

залежною від гібридів. Для гібридів Дніпровський 181 СВ і 

Розівський 311 СВ висока схожість проявлялась вже при збиранні з 

вологістю 45,9 і 40,5 % відповідно, для гібридів Кремінь 200 СВ і 
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Любава 279 МВ – 31,7 і 32,3 %. Аналогічним чином складалась також 

польова схожість та врожайність насіння. 

Отже, аналіз експериментальних даних за всі роки досліджень дав 

можливість встановити градації збиральної вологості і схожості 

насіння (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної вологості, 

2012-2014 рр. 

Вологість зерна 

при збиранні, % 

Схожість насіння, % 

Стандарт-метод Холодний тест Польова 

50-52 90-92 52-70 60-72 

38-40 92-98 80-84 80-81 

30-32 92-98 84-86 81-83 

20-22 92-98 84-86 82-83 

 

Результати досліджень опубліковані в збірниках і журналах та 

висвітлені на міжнародних науково-практичних конференціях [185-191, 

додаток Ґ]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Процес насіннєутворення та формування якості гібридів кукурудзи 

характеризується такими основними показниками: вологістю (%), швидкістю 

вологовіддачі (% за добу), схожістю насіння (%).  

2. Збиральна вологість і швидкість вологовіддачі знаходяться у 

прямій залежності від погодно-кліматичних умов вирощування і дозрівання, 

а також фізіолого-фізичних властивостей насіння гібридів кукурудзи. В 

умовах суттєвого потепління клімату північного Степу вологовіддача значно 

зросла і складає 0,8-1,5 % за добу і більше. Виходячи зі швидкості 

вологовіддачі спрогнозовано орієнтовні строки початку збирання гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості за такими інтервалами: 38-40 %, 30-32 %, 28-

24 %. 

3. Маса 1000 насінин (фактична і абсолютна) є супутнім показником  
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зерноутворення, який супроводжує процес насіннєутворення. Виявлено, що 

за особливих умов дозрівання і збирання (високі температури і часті опади) 

маса зерна може знижуватись залежно від гібридів у середньому на 3-8 %. 

4. У процесі дозрівання схожість насіння закономірно збільшується 

залежно від строків збирання і сортових особливостей досліджуваних 

гібридів. Лабораторна схожість, визначена стандартним методом, набуває 

кондиційної норми (за ДСТУ 4138) починаючи від вологості 47,2-53,5 %. 

Схожість при холодному пророщуванні (сила росту) є більш 

диференційованим показником залежно від гібридів, і досягає високих 

значень при вологості 38-40 %. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРУ НА ФОРМУВАННЯ 

СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ПРИ СУШІННІ 

 

Кукурудза відноситься до пізньостиглих культур, тому збирається з 

підвищеною вологістю зерна. Навіть в умовах суттєвого потепління клімату, 

як це спостерігається останнім часом, вологість кукурудзи при збиранні 

значно перевищує допустиму норму. У зв’язку з цим зібране зерно підлягає 

обов’язковому сушінню і якнайскорішому доведенню до сухого стану. 

  

4.1. Техніко-технологічні параметри сушіння та прийоми 

енергозбереження у типових кукурудзосушарках 

 

У технології післязбиральної обробки особливе значення має процес 

термічного сушіння, який повинен повʼязуватись з індивідуальними 

властивостями форм і типів кукурудзи. Зерно кукурудзи за своїм хімічним 

складом, фізико-механічними і теплофізичними властивостями відноситься 

до капілярно-шпаруватих колоїдних тіл. Згідно існуючої теорії сушіння, 

волога із таких фізичних об’єктів випаровується з різною швидкістю, 

залежно від умов тепло- і масообміну [192-204]. Швидкість випаровування 

фізично і механічно зв’язаної вологи є важливим показником технології 

сушіння, що впливає на продуктивність роботи сушарок і витрати 

енергоресурсів. 

Перші досліди по сушінню насіння кукурудзи свого часу були 

проведені С. И. Машурою [205], А. М. Репіним [206-209], М. Е. Рябовим 

[210], Е. А. Агрономовим [211]. Автори чітко визначили, що термічне 

сушіння впливає позитивно на якість насіння кукурудзи, але температурні 

режими, розроблені ними, були неоднозначними залежно від технічних 



 64 

засобів і особливостей процесу. Зокрема, у подальших дослідженнях 

виявлено звʼязок між тепловим режимом і умовами тепло- 

масопереносу [212]. 

А. И. Науменко, Е. Г. Галай, А. Н. Репин [213] у своїх дослідах по 

вивченню способів і режимів сушіння кукурудзи спостерігали зниження 

врожайності на 6,1-7,5 % у насіння, що було зібране і просушене у фазу 

молочно-воскової стиглості. Ними зроблено висновок, що насіння за різної 

вологості потребує диференційованих температурних режимів сушіння. 

Після проведених дослідів А. И. Науменко, Е. Г. Галай, А. Н. Репин 

[213], Н. Я. Трегубенко, В. Ф. Омельянец [214] прийшли до висновку, що 

дозрівання кукурудзи в умовах підвищених температур прискорює 

проходження фізіолого-біохімічних процесів у насінні, та що в цьому 

випадку доцільно проводити повільне сушіння. Інтенсивне термічне сушіння 

рекомендується для насіння, зібраного при недостатніх температурах, за 

прохолодної дощової погоди та підвищеної вологості, особливо при 

небезпеці ушкодження патогенною мікрофлорою. 

Найбільш повно дослідження з технології сушіння виконані у 

Весоюзному НДІ кукурудзи (ВНДІК). На основі цих дослідів розроблено 

комплекс прийомів, які оптимізували режими і підвищували ефективність 

сушіння – послідовне зростання температур, реверсивний рух теплоносія по 

каналах, попереднє нагрівання качанів до температури 50 ˚C протягом 

перших 6 годин сушіння, диференційовані режими залежно від стиглості 

насіння [215-218]. Встановлено також температурні режими сушіння різних 

форм кукурудзи та виявлено їх вплив на якість насіння [171, 212, 219]. 

Подальший розвиток досліджень з технології сушіння кукурудзи 

включав напрямки оптимізації процесу, а саме підвищення якості насіння та 

енергозбереження. Було розроблено способи сушіння, які скорочують 

енерговитрати на 20-30 %, зберігають високу якість насіння кукурудзи [172, 

173, 182].  

Відомі й інші техніко-технологічні способи сушіння, залежно від яких  
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змінюється рівень і структура енерговитрат. До таких способів слід віднести 

двохстадійне сушіння качанів із досушуванням у зерні, імпульсний режим 

сушіння із чергуванням нагріву і охолодження, сушіння при максимально 

допустимій температурі. До прийомів, які побічно сприяють зниженню 

енерговитрат, відносяться ще й герметизація сушарок, більше завантаження 

їхніх камер. Однак не всі способи, які спрямовані на енергозаощадження, 

забезпечують водночас основну техніко-технологічну умову сушіння – 

збереження високої якості і схожості насіння [203, 220-223].  

Основний спосіб сушіння насіння гібридів кукурудзи в типових 

камерних сушарках теж є енерговитратним у зв’язку з особливими умовами 

виконання. Його техніко-технологічні параметри повинні відповідати такому 

температурному режиму: t –35-50 °С залежно від вологості зерна, послідовне 

включення камер у роботу, безциклічний графік сушіння, реверсування, 

тобто зміна напрямку продувки камер [224, 225]. З урахуванням відмічених 

параметрів було встановлено норму споживання умовного палива, яке 

складає до 3,36 кг на один тонно-процент вологи, або ж до 20 кг на одну 

планову тонну. Наші розрахунки показують, що при такій нормі техніко-

експлуатаційні показники роботи камерної сушарки будуть наступними: 

витрата енергії, яка потрібна на випаровування 1 кг вологи становить 

8,56 МДж, а тепловий коефіцієнт корисної дії складає 30-35 % від теоретично 

можливого і 55-60 % по відношенню до кращих зразків шахтних 

зерносушарок. 

На відміну від гібридів, насіння батьківських форм потребує інших 

техніко-технологічних параметрів. Термостійкість такого насіння є низькою, 

особливо у самозапилених ліній. При їх сушінні мають витримуватись 

особливі умови: м’які температурні режими, повільне вологовипаровування, 

що підвищує витрату енергоматеріалів, але вони необхідні для збереження 

якості насіння. 

До енергоекономних способів, які вивчали в дослідах, відносились 

попереднє прогрівання качанів, диференційований тепловий режим і 



 66 

максимально допустима температура, реверсування і рециркуляція агента 

сушіння, в тому числі відпрацьованого.  

Попереднє прогрівання базується на використанні підвищеної 

температури агента сушіння в початковий період, оскільки зерно, що 

знаходиться в качані, в цей час ще нагрівається повільно. Дослідами 

встановлено, що прогрівання при температурі 50 
о
С упродовж 6 годин 

скорочує час сушіння на 5 годин, збільшує швидкість вологовіддачі зерном 

на 10,5 %, підвищує продуктивність сушарки на 22,5 % порівняно з 

контролем – типовою технологією у звичайному режимі (табл. 4.1). Витрата 

теплової енергії знижується на 9,9 % порівняно з контроль-сушінням. 

Таблиця 4.1 

Вплив прогріву качанів при сушінні кукурудзи на техніко-технологічні 

показники сушарки і якість насіння, сушарка СКПМ-18 

(ДП ДГ «Дніпро», 2011-2012 рр.) 

Показники 
Одиниця 

вимірювання 

Способи сушіння качанів 

контроль* з прогрівом 

Технічно-експлуатаційні: 

- вологість зерна 

- температура агента сушіння 

- експозиція сушіння 

- швидкість сушіння 

- продуктивність однієї камери 

- витрата тепла 

Якість насіння: 

- схожість лабораторна 

- сила росту 

- схожість польова 

 

% 

о
С 

год. 

% за год. 

т-% за год. 

МДж на 1 т-% 

 

% 

% 

% 

 

24,3 

44,0 

54 

0,209 

15,1 

87,9 

 

98 

95 

88 

 

24,3 

46,0 

49 

0,231 

18,5 

79,2 

 

98 

98 

89 

Примітка: * сушіння у звичайному режимі без прогріву качанів у сушарці 

 

Також виявлено, що при прогріванні температура качанів у насипу не 
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перевищувала 39 
о
С, а нагрів зерна – 35 

о
С. Тому якість насіння була 

високою – показники його лабораторної і польової схожості, а також сили 

росту були, практично, на рівні контролю.  

У сушарках зі збільшеним числом камер прогрівання може 

застосовуватись лише тоді, коли застосовується циклічний графік роботи, 

тобто завантажуються і включаються одночасно у роботу всі камери. Після 

прогрівання сушарка з усіма камерами переводиться на оптимальний 

тепловий режим. Циклічний графік є найбільш ефективним у разі відносно 

невеликих обсягів сушіння, а також сушіння качанів з однорідною вологістю 

зерна. Такі умови в наших дослідах складались при сушінні качанів 

кукурудзи в сушарці СКПМ-18. 

Основною умовою сушіння насіння кукурудзи є температурний режим, 

який складається в масі качанів, завантажених у сушарку. Особливо важливе 

значення має температура нагріву зернівки в качані, яка залежить від його 

термостійкості. Свого часу температура для камерних кукурудзосушарок 

була теоретично вирахувана, виходячи, насамперед, зі статичної і динамічної 

характеристики термостійкості качанів [226]. 

Однак аналіз показує, що умови теоретичного розрахунку не завжди 

співпадають з особливостями сушіння качанів на практиці. На нашу думку, 

температурний режим має враховувати не тільки закономірності тепло-

масопереносу, а й особливості об’єкту сушіння – фізико-механічні, 

гігроскопічні, ботанічно-біологічні властивості насіння, а також технічно-

експлуатаційні характеристики сушарки та режим її роботи. 

Тому в Одеській національній академії харчових технологій та ВНДІ 

кукурудзи були розпочаті досліди, спрямовані на уточнення температурних 

режимів для камерних кукурудзосушарок, у тому числі застосування 

максимально допустимих температур за умови збереження якості (схожості) 

насіння. Дослідження показали, що температуру агента сушіння в камерних 

кукурудзосушарках можна підвищити до 50-55 
о
С, але за умови 

реверсування, тобто  зміни напрямку руху теплоносія в камерах через 30  
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хвилин [227].  

У наших дослідах виявлено, що застосування інтенсивних теплових 

режимів збільшувало середню швидкість сушіння насіння кукурудзи на 20-

27 %, продуктивність сушильної камери – на 15-21 %, знижувало питому 

витрату тепла на 14,3 %, забезпечувало високі посівні і врожайні властивості 

насіння порівняно з типовим режимом. Однак слід відмітити, що режим 

інтенсифікації можна застосовувати лише для насіння гібридів кукурудзи 

(виключаючи їх батьківські форми), як більш теплостійкі, із збиральною 

вологістю зерна до 30-32 % (табл. 4.2). Режим теплової інтенсифікації 

включав температуру агента сушіння 48-53 ˚C, частоту реверсування через 

кожні 30 хвилин. 

Таблиця 4.2 

Вплив інтенсивних теплових режимів сушіння на техніко-економічні 

показники роботи сушарки і якість насіння кукурудзи,  

сушарка СКПМ-18  

(ДП ДГ «Дніпро», 2011-2012 рр.) 

Режим 

сушіння 

Техніко-економічні показники 
Схожість 

насіння, % 

Врожай-

ність, 

т/га 

швидкість 

сушіння, 

% вологи 

за год. 

продук-

тивність 

камери, 

т-% за 

год. 

витрата 

тепла, 

МДж 

на  

1 т-% 

Лабора-

торна 

Польо-

ва 

Типовий 0,30 15,1 87,9 96 80,9 4,54 

Інтенсивний 0,38 18,3 75,3 96 83,1 4,60 

НІР05                                                                                      3,8          0,16 

 

Суттєвим резервом зниження енергоспоживання є також рециркуляція 

відпрацьованого агента, тобто його повернення в зону сушіння. Обсяги 

повернення можуть бути як повними, так і частковими, залежно від вологості 

качанів у камерах. Для здійснення рециркуляції сушарка має бути оснащена 

системою каналів для руху робочого і відпрацьованого агента сушіння. У 
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наших дослідах найбільш ефективною виявилася двоканальна система з 

перекидним клапаном, яка дозволяла як повертати відпрацьований агент, так 

і змінювати напрямок продувки. Режим рециркуляції вивчали за різних 

графіків роботи сушарки: циклічного – із зупинкою на завантаження–

вивантаження усіх камер і безциклічного – у режимі постійної роботи. 

Встановлено, що за циклічної роботи на початку  перших 20-30 год. 

сушіння, відпрацьований агент активно зволожується, його відносна 

вологість становила 75-100 %, температура 15-30 
о
С за температури на подачі 

40-45 
о
С. Після проходження вказаного часу відносна вологість знижувалася 

до 40-60 %, температура підвищувалася до 30-35 
о
С, тому агент можна було 

вже використовувати для рециркуляції. 

За безциклічної роботи кожне включення камери змінювало показники 

відпрацьованого агента сушіння – його температура знижувалася на 5-8 
о
С, 

відносна вологість підвищувалася на 12-18 %, залежно від стану качанів у 

камерах. Цей період був тимчасовим і займав 5-8 год., після чого 

відпрацьований агент сушіння був придатним для рециркуляції з такими 

значеннями: відносна вологість 50-58 %, температура 31-33 
о
С. 

Режим рециркуляції випробували в процесі роботи багатокамерної 

сушарки СКПМ-18, у паливному відділенні якої використовували 

газоподібне паливо. Вологість зерна гібридів кукурудзи, а також їх 

батьківських форм становила 30-35 %, контролем слугував режим сушіння з 

вільним виходом відпрацьованого теплоносія. Об’єм  відпрацьованого агента 

сушіння, який повертали на рециркуляцію, залежно від вологості зерна, 

дорівнював 30-70 %. 

Сушіння в режимі рециркуляції суттєво зменшувало споживання 

енергоматеріалів (табл. 4.3).  

Наприклад, витрати палива знижувалися на 26 %, електроенергії – на 

5 % порівняно з даними контрольного режиму сушіння. Повторне 

використання відпрацьованого агента сушіння не погіршувало якість 

насіння – його схожість і врожайність залишалися на високому рівні. 
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Таблиця 4.3 

Техніко-економічні показники роботи сушарки СКПМ-18 і якість 

насіння кукурудзи за різних систем сушіння 

(ДП ДГ «Дніпро», 2011-2012 рр.) 

Система сушіння 

Техніко-економічні показники 
Схожість насіння, 

% Врожай-

ність 

зерна, 

т/га 

швидкість 

сушіння,  

% за год 

витрати на 1 т-% 

Лабора-

торна 

Польо-

ва 
паливо, 

МДж 

електро-

енергія, 

кВт/год 

Контроль, без 

рециркуляції 
0,28 87,9 1,50 96 82,3 7,20 

Енерго- 

заощаджувальна, 

рециркуляція 

0,27 65,1 1,43 96 86,0 7,21 

НІР05                                                                                                           2,0            0,13 

 

4.2. Вплив способів і температурних режимів сушіння на 

лабораторну схожість і силу росту насіння гібридів кукурудзи 

 

Як уже зазначалось, основною техніко-технологічною умовою сушіння 

є температурний режим, який складається із температури теплоносія і 

температури нагріву насіння. Першочергову роль у цій комбінації відіграє 

температура нагріву насінини, оскільки теплоносій має її забезпечувати, але 

залежно від конструктивних особливостей сушарки. 

Аналіз роботи відомих сушарок показує, що між температурами 

нагріву насінини і теплоносієм може бути різниця 4-15 ˚C, причому ця 

різниця закономірно змінюється в процесі сушіння. На початку, коли 

проходить стадія обігріву завантажених качанів, різниця є найбільшою, по 

мірі підсихання качанів вона постійно зменшується. 

Незважаючи на відмічену особливість, майже всі рекомендовані 

температурні режими подаються на температури теплоносія. Деякою мірою 

це, практично, виправдано, оскільки кукурудзосушарки налічують різне 

число робочих камер із неоднаковим тепловим режимом. Але вже 
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поширюються сушарки із паливним блоком, розрахованим лише на 2 камери, 

де регулювання теплового режиму за температурою нагріву насінини стає 

реальним. Крім того, розвиток електроніки дозволяє фіксувати температуру, 

у тому числі насінини, у будь-якій частині сушарки. 

Однак повні дані щодо впливу температури нагріву саме насінини на її 

схожість, відсутні, особливо для гібридів нового покоління, які 

рекомендовано до вирощування. 

Відсутні також принципово нові рішення щодо енергозбереження в 

процесі сушіння насіння кукурудзи, як наприклад, прямий спосіб. Він 

передбачає сушіння насіння кукурудзи в зерні після обмолоту качанів 

комбайном, або ж на стаціонарі – на обмолочувальних лініях. Навіть 

теоретично цей спосіб забезпечує економію енергоресурсів не менше ніж 

30 %, оскільки виключає сушіння стрижнів та досягається підвищення 

швидкості вологовіддачі. 

Звичайно, що постає ряд питань пов’язаних із дотриманням сортової 

чистоти та рівня травмування насіння, а також термінами збирання і 

збиральною вологістю залежно від сортових особливостей гібридів. 

Необхідні також нові технічні рішення щодо конструкції обмолочувальних 

агрегатів та сушильних апаратів, які зможуть забезпечувати вимоги якості 

для насіння кукурудзи. Проте, насамперед, необхідно встановити 

першочергову можливість прямого сушіння, віднайти фізіологічне 

обгрунтування збиральної вологості та її впливу на схожість насіння 

кукурудзи.  

Тому в дослідах вивчали вплив способів і температури нагріву 

насінини гібридів кукурудзи, що займають значні посівні площі в різних 

регіонах України.  

Встановлено складну залежність між схожістю і термостійкістю 

насіння зібраного при різній вологості (табл. 4.4, 4.5, 4.6). 
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          Таблиця 4.4 

Лабораторна схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

збиральної вологості і температури сушіння, 2011 р. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура нагріву насінини, ˚C 

30 40 50 60 

Дніпровський 181 СВ 

47,0 98/93* 92/69 0/0 0/0 

36,3 100/97 97/82 38/5 0/0 

30,0 100/98 100/94 48/35 23/10 

17,3 100/99 100/99 100/96 98/97 

Кремінь 200 СВ 

44,5 99/83 90/23 1/0 0/0 

37,5 99/93 94/59 26/3 3/0 

27,2 98/94 98/74 62/22 18/5 

19,7 100/99 100/96 98/92 63/38 

Любава 279 МВ 

50,1 99/87 95/17 1/0 0/0 

37,3 99/96 95/69 72/3 4/0 

26,5 99/95 100/87 78/48 36/11 

21,2 100/97 100/98 94/85 90/75 

Розівський 311 СВ 

53,3 99/94 91/6 0/0 0/0 

41,9 100/94 90/58 9/0 0/0 

32,6 97/95 93/81 42/1 3/0 

27,3 100/97 99/82 90/77 88/75 

Примітка* : чисельник – схожість насіння за стандарт-методом; 

   знаменник – схожість насіння при холодному пророщуванні 

 

Вологість та температура  нагріву зерна були визначальними 

факторами під впливом яких формується схожість насіння гібридів 

кукурудзи в період їх дозрівання – збирання – обробки. Фактори між собою 

пов’язані оберненою залежністю і характеризують теплостійкість насіння або 

ж його максимально допустиму температуру нагріву. Оберненість була 
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такою – при вищій вологості знижувалась температура нагріву насінини і, 

навпаки. 

          Таблиця 4.5 

Лабораторна схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

збиральної вологості і температури сушіння, 2012 р. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура нагріву насінини, ˚C 

30 40 50 60 

Дніпровський 181 СВ 

45,9 96/88* 96/43 5/0 0/0 

30,9 96/95 94/89 41/17 2/1 

20,4 99/96 100/92 99/84 78/63 

Кремінь 200 СВ 

45,2 98/74 89/30 5/0 0/0 

31,7 99/75 100/58 30/0 0/0 

22,6 99/94 100/84 97/69 60/31 

Любава 279 МВ 

39,0 99/81 98/38 36/0 0/0 

32,3 97/86 98/79 66/22 27/10 

22,7 99/87 99/87 87/53 67/41 

Розівський 311 СВ 

40,5 100/93 99/91 26/1 0/0 

29,8 100/96 99/90 74/66 61/31 

21,3 98/96 100/93 95/75 96/70 

Примітка* : чисельник – схожість насіння за стандарт-методом; 

     знаменник – схожість насіння при холодному пророщуванні 

 

Наприклад, при температурі нагріву 30-40 ˚C і вологості до 50 % 

насіння більшості гібридів характеризується високою теплостійкістю і має 

кондиційну схожість 93-100 %. При підвищенні температури до 50 ˚C 

схожість залишається кондиційною лише при вологості 17,3-22,6 %. 

Схожість при холодному пророщуванні, або ж сила росту, була 

високою при температурі нагріву насіння 30 ˚C. Підвищення температури до 

40 ˚C призводило до зниження сили росту насіння із вологістю понад 30 %. 

Встановлена теплостійкість і особливості формування схожості насіння 

залежно від сортових особливостей гібридів. Із усіх досліджуваних гібридів 

Кремінь 200 СВ характеризувався  порівняно низькою термостійкістю при 

однакових значеннях вологості і температури нагріву насіння. 
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          Таблиця 4.6 

Лабораторна схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

збиральної вологості і температури сушіння, 2013 р. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура нагріву насінини, ˚C 

30 40 50 60 

Дніпровський 181 СВ 

50,7 100/79* 92/2 2/0 0/0 

41,0 100/88 100/76 11/0 0/0 

32,8 100/88 99/82 55/17 7/3 

19,5 99/98 100/98 99/95 69/64 

Кремінь 200 СВ 

49,4 99/22 88/0 0/0 0/0 

42,3 100/86 96/61 4/0 0/0 

31,4 98/98 96/88 43/18 24/8 

19,0 100/97 99/96 100/90 68/57 

Любава 279 МВ 

50,7 97/20 95/0 0/0 0/0 

42,9 100/93 100/44 2/0 0/0 

32,8 99/95 100/85 85/58 0/0 

20,9 100/99 99/96 100/95 81/63 

Розівський 311 СВ 

51,0 100/94 99/30 1/0 0/0 

41,2 96/94 100/91 18/6 0/0 

30,0 99/95 98/94 99/90 52/37 

23,2 100/97 100/94 100/92 88/71 

Примітка* : чисельник – схожість насіння за стандарт-методом; 

     знаменник – схожість насіння при холодному пророщуванні 

 

Аналіз даних по температурі, збиральній вологості і лабораторній 

схожості насіння досліджуваних гібридів за роки досліджень (2011-2013 рр.) 

дав можливість виявити чіткі закономірності (табл. 4.7).  

По-перше, виявлена висока схожість насіння, просушеного при 

температурі 30 °С навіть при високій вологості зерна, як за стандартним так і 

холодним методом пророщування. По-друге, починаючи з температури 40 °С 

схожість починає знижуватись залежно від вологості зерна. При температурі 

50 °С схожість насіння різко коливається залежно від вологості зерна – від 0 

до 100 % (стандартне пророщування) та від 0 до 96 % (холодне 

пророщування). По-третє, виявлено сортові особливості пророщування 
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насіння залежно від його температури і вологості, а саме при одній і тій же 

температурі і вологості схожість була різною залежно від гібридів. По-

четверте, температурний режим, який передбачає температуру 60 ˚C є 

абсолютно недопустимим навіть для ранньостиглих гібридів, які збираються 

з низькою вологістю. 

Таблиця 4.7 

Лабораторна схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

збиральної вологості і температури нагріву насінини, 2011-2013 рр. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура нагріву насінини, ˚C 

30 40 50 60 

Дніпровський 181 СВ 

45,9-0,7 98/87* 93/38 2/0 0/0 

36,3-41,0 100/93 99/79 25/3 0/0 

30,0-32,8 99/97 98/88 48/23 11/5 

17,3-20,4 99/98 100/96 99/92 82/75 

Кремінь 200 СВ 

44,5-49,4 99/60 89/18 2/0 0/0 

37,5-42,3 100/90 95/60 15/2 2/0 

27,2-31,7 98/95 99/73 45/13 14/4 

19,0-22,6 100/97 100/92 98/84 64/42 

Любава 279 МВ 

50,1-50,7 98/54 95/9 1/0 0/0 

37,3-42,9 99/90 98/50 37/1 1/0 

26,5-32,8 98/92 99/84 76/43 15/7 

20,9-22,7 100/93 99/94 94/78 79/60 

Розівський 311 СВ 

51,0-53,3 100/94 95/18 1/0 0/0 

40,5-41,9 99/94 96/80 9/2 0/0 

27,3-32,6 99/95 97/88 72/52 39/23 

21,3-23,2 99/96 100/99 95/81 91/72 

Примітка* : чисельник – схожість насіння за стандарт-методом; 

     знаменник – схожість насіння при холодному пророщуванні 

 

У дослідах із прямого сушіння встановлено умови, які по-різному 

впливали на схожість, до основної належала збиральна вологість. На 

прикладі гібрида Розівський 311 СВ виявлено вплив вологості в межах 21,3-

41,2 % на схожість насіння за стандартним методом та при холодному 

пророщуванні (табл. 4.8, 4.9, додатки Д, Е). Результати отримано у 
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модельному досліді, при штучному обмолоті качанів та сушінні зерна в 

нерухомому тонкому шарі. 

Таблиця 4.8 

Схожість насіння гібриду Розівський 311 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2011-2012 рр. 

Вологість, 

% 

Спосіб сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

умови об’єкт 

1* 2 1 2 

ен
ер

гі
я
  

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

40,5 

контроль 

(природне) 

качани 

1 5 34 41 

99 99 80 86 

зерно 90 90 50 67 

термічне, 

40 ˚C 

качани 99 99 85 91 

зерно 90 90 21 42 

29,8 

контроль 

(природне) 

качани 

5 26 35 55 

95 98 83 90 

зерно 100 100 80 90 

термічне, 

40 ˚C 

качани 99 99 92 95 

зерно 99 99 87 92 

21,3 

контроль 

(природне) 

качани 

54 98 65 90 

94 98 87 93 

зерно 100 100 99 99 

термічне, 

40 ˚C 

качани 100 100 92 93 

зерно 98 98 92 95 

Примітка*:  1 – стандарт метод; 

 2 – холодне пророщування 

 

Встановлено, що при прямому сушінні  зерна з вологістю 21,3-23,2 % 

схожість насіння гібрида Розівський 311 СВ не знижувалась порівняно із 

сушінням качанів. При сушінні із вологістю 29,8-30,0 % дещо знижувалась 

енергія проростання – на 3-5 %, схожість – на 3 %. При цьому зниження 

енергії і схожості фіксувалось лише при холодному пророщуванні насіння. 

При вологості 40,5-41,2 % і прямому сушінні проростання значно 

погіршувалось: за стандартним методом енергія проростання  знижувалась на 
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9-12 %, схожість – на 9-10 %; за холодним пророщуванням на 20-64 і 11-49 % 

відповідно. 

Таблиця 4.9 

Схожість насіння гібриду Розівський 311 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2012-2013 рр. 

Вологість, 

% 

Спосіб сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

умови об’єкт 

1* 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

41,2 

контроль 

(природне) 

качани 

0 4 15 22 

100 100 98 98 

зерно 90 91 72 84 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 89 91 

зерно 88 90 69 80 

30,0 

контроль 

(природне) 

качани 

15 28 61 80 

99 99 100 100 

зерно 100 100 98 98 

термічне, 

40˚C 

качани 98 98 93 94 

зерно 99 99 90 94 

23,2 

контроль 

(природне) 

качани 

78 94 74 90 

100 100 94 97 

зерно 98 98 99 99 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 94 94 

зерно 97 97 98 98 

Примітка*: 1 – стандарт метод; 

           2 – холодне пророщування 

 

У дослідах виявлена фізіологічна ступінь впливу прямого сушіння на 

формування схожості насіння кукурудзи. Позитивним вплив був тоді, коли у 

свіжозібраного насіння, яке підлягало прямому сушінню, в основному 

закінчувався процес насіннєутворення і період дозрівання. Цей стан 

визначається лабораторною схожістю як за стандартним методом так і при 

холодному пророщуванні. У наших дослідах схожість була на рівні 94-98 % і 

92 % відповідно. 



 78 

Можливість прямого сушіння підтверджувалась у подальших дослідах. 

Гібриди Дніпровський 181 СВ, Кремінь 200 СВ, Любава 279 МВ, 

Розівський 311 СВ, Збруч, зібрані з вологістю 19,8-31,8 % і просушені 

прямим способом, зберігали лабораторну схожість на рівні висушених у 

качанах. 

 

4.3. Вплив способів і температурних режимів сушіння на польову 

схожість насіння, ріст і розвиток рослин 

 

Кондиційне насіння гібридів кукурудзи зі схожістю 92-100 % 

пророщували в полі, де досліджували польову схожість, ріст і розвиток 

рослин. 

У дослідах по вивченню впливу температури сушіння встановлено 

залежність польової схожості від збиральної вологості і температури нагріву 

насіння (табл. 4.10). Виявлено, що при збиранні з вологістю 36,3-41,9 % 

(2011-2012 рр.) і 41,0-41,2 % (2013-2014 рр.) і температури 30 ˚C схожість 

вже досягала найвищих  значень  у досліді і становила за вказані роки 89-

93 % і 90-93 % відповідно. Температура 40 ˚C забезпечувала високу польову 

схожість лише при збиранні насіння з вологістю 17,3-32,6 %, залежно від 

гібридів. 

Виявлено також особливості сушіння окремих гібридів, наприклад, 

Кремінь 200 СВ. Цей гібрид характеризувався найнижчою термостійкістю 

при підвищенні температури нагріву насіння до 40 ˚C. Зниження схожості 

цього гібрида при такій температурі складало від 5 до 55 % порівняно з 

температурою 30 ˚C. Зниження можна пояснити надто швидким сушінням, 

що призводить до мікротравм і теплової тріщинуватості, характерної для 

кременистих гібридів. Також для цього гібрида недопустиме і надто пізнє 

збирання. 
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Таблиця 4.10  

Польова схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної 

вологості і температури сушіння, %, 2011-2014 рр. 

Гібрид 

2011-2012 рр. 2013-2014 рр. 

Вологість 

зерна, % 

Температура 

сушіння, ºC Вологість 

зерна, % 

Температура 

сушіння, ºC 

35 40 35 40 

Дніпровський 

181 СВ 

47,0 82 76 50,7 83 45 

36,3 93 86 41,0 90 50 

30,0 93 88 32,8 90 88 

17,3 90 91 19,5 88 88 

НІР05 2,2 2,1  2,7 2,1 

Кремінь  

200 СВ 

44,5 86 57 49,4 60 35 

37,5 90 69 42,3 90 45 

27,2 90 76 31,4 93 80 

19,7 83 71 19,0 83 78 

НІР05 3,4 2,2  2,1 2,0 

Любава 

279 МВ 

50,1 87 55 50,7 58 48 

37,3 89 83 42,9 88 68 

26,5 91 89 32,8 93 83 

21,2 90 91 20,9 93 83 

НІР05 1,4 2,3  1,8 1,3 

Розівський 

311 СВ 

53,3 87 54 51,0 75 55 

47,0 88 74 41,2 90 80 

41,9 90 81 30,0 90 88 

32,6 92 84 23,2 90 90 

НІР05 1,5 2,4  1,3 1,7 

 

Спосіб сушіння також впливав на польову схожість насіння. При 

прямому сушінні гібрида Розівський 311 СВ схожість не знижувалась, якщо 

сушіння проводили при вологості 21,3-23,2 % (табл. 4.11).  
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Таблиця 4.11 

Польова схожість насіння гібриду Розівський 311 СВ залежно від 

збиральної вологості і способу сушіння, 2012-2013 рр. 

Вологість, 

% 

Спосіб сушіння Насіння свіжозібране, % 
Польова, 

% 

(насіння 

після 

сушіння) 

умови об’єкт 

1* 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о

ж
іс

ть
 

ен
ер

гі
я
 

сх
о

ж
іс

ть
 

29,8-30,0 

контроль 

(природне) 

качани 

10 27 48 68 

87 

зерно 83 

термічне, 

40 ˚C 

качани 88 

зерно 85 

НІР05               А – спосіб сушіння 

                   В – об’єкт сушіння 

                   АВ 

1,2 

1,2 

1,7 

21,3-23,2 

контроль 

(природне) 

качани 

66 96 70 90 

85 

зерно 89 

термічне, 

40 ˚C 

качани 85 

зерно 87 

НІР05               А – спосіб сушіння 

                   В – об’єкт сушіння 

                   АВ    

1,7 

1,7 

2,4 

Примітка* : 1 – стандарт метод; 

          2– холодне пророщування 

 

Дослід по прямому сушінню було розширено в 2013-2014 рр., до нього 

були включені різні гібриди (табл. 4.12). Виявлено, що ряд гібридів 

(Любава 279 МВ, Розівський 311 СВ, Збруч) можуть підлягати прямому 

сушінню з дещо вищою вологістю, в межах 21,8-24,8 %. Для гібридів 

Дніпровський 181 СВ і Кремінь 200 СВ оптимальною була вологість 19,8-

20,3 %. 
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Таблиця 4.12 

Вплив способів сушіння на схожість насіння гібридів кукурудзи,  

2013-2014 рр. 

Гібрид 
Вологість, 

% 

Об’єкт  

сушіння 

Схожість, % 

Стандарт 

метод 

Холодний 

метод 
Польова 

Дніпровський  

181 СВ 

30,8 
качани 98 81 79 

зерно 95 76 77 

19,8 
качани 98 82 79 

зерно 99 84 88 

Кремінь 200 СВ 

29,7 
качани 96 82 84 

зерно 94 78 80 

20,3 
качани 96 82 81 

зерно 96 80 80 

Любава 279 МВ 

30,4 
качани 97 75 64 

зерно 96 74 60 

22,7 
качани 98 76 73 

зерно 98 77 78 

Розівський 311 СВ 

31,3 
качани 98 82 72 

зерно 98 84 70 

21,8 
качани 99 83 81 

зерно 99 85 89 

Збруч 

31,8 
качани 96 81 73 

зерно 97 80 70 

24,8 
качани 97 82 72 

зерно 98 85 78 

 

Поряд з польовою схожістю визначали також показники росту і 

розвитку рослин. Помітного впливу температурних режимів на ріст рослин 



 82 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30˚C 40˚C 30˚C 40˚C 30˚C 40˚C

Дніпровський 181       Кремінь 200 СВ       Любава 279 МВ

вологість збиральна 36,3-37,5% і нижче вологість збиральна, 44,5-53,3%
В

и
со

та
 р

о
сл

и
н

, с
м

Т е м п е р а т у р а  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

30˚C 40˚C 30˚C 40˚C 30˚C 40˚C

Дніпровський 181    Кремінь 200 СВ     Любава 279 МВ

вологість збиральна 36,3-37,5% і нижче вологість збиральна, 44,5-53,3%

В
и

со
та

 р
о

сл
и

н
, с

м

Т е м п е р а т у р а  

не виявлено, але все ж проявляються певні закономірності (рис. 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, додатки Ж і З). 

Рис. 4.1 Висота рослин залежно від збиральної вологості і температур 

сушіння насіння (фаза 7-8 листків), 2011-2012 рр. 

Рис. 4.2 Висота рослин залежно від збиральної вологості і температур 

сушіння насіння (фаза повного цвітіння), 2011-2012 рр. 
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Так, по-перше, за температури 30 ˚C на всих варіантах рослини в 

середньому були вищими на 4,3 см у фазі 7-8 листків і на 0,2 см – у фазі – 

повного цвітіння  (2011-2012 рр.) порівняно з температурою 40 ˚C. За період 

2013-2014 рр. показники становили 6,6 см і 1,7 см відповідно. 

Рис. 4.3 Висота рослин гібрида Розівський 311 СВ залежно збиральної 

вологості і температур сушіння насіння, 2011-2012 рр. 

 

Рис. 4.4 Висота рослин залежно від збиральної вологості і температур 

сушіння насіння (фаза 7-8 листків), 2013-2014 рр. 
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По-друге, при надто ранньому збиранні і сушінні насіння висота 

рослин знижувалась. Зниження становило у фазі 7-8 листків 1,9-8,7 см, при 

повному цвітінні – 2,2-4,5 см (2011-2012 рр.). У 2013-2014 рр. показники 

складали 5,8-10,3 см і 3,2-9,3 см відповідно. 

Рис.4.5 Висота рослин залежно від збиральної вологості і температур 

сушіння насіння (фаза повного цвітіння), 2013-2014 рр. 

 

Рис.4.6 Висота рослин гібрида Розівський 311 СВ залежно від збиральної 

вологості і температур сушіння насіння, 2013-2014 рр. 
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Показники росту і розвитку рослин, практично, не залежали від 

способу сушіння (додаток И). Проте, при збиранні з вологістю 21,3-23,2 % і 

подальшому сушінні насіння рослини  були вищими порівняно зі збиранням 

за вологості 29,8-30,0 %. 

 

4.4. Вплив способів і температурних режимів сушіння на 

врожайність насіння гібридів кукурудзи 

 

Із врожайністю польова схожість повʼязана не абсолютним звʼязком, а 

відносним. Тобто, від насіння з однаковою схожістю в різні роки 

отримується різний врожай, але в одному і тому ж році кореляція між 

схожістю і врожайністю може бути досить високою. 

Тому в наших дослідах дані по врожайності слугували додатковим і 

досить важливим показником оцінки впливу і формування схожості насіння 

залежно від вологості і температури нагріву насінини досліджуваних гібридів 

у процесі їх сушіння. Врожай визначали на тих ділянках, де підраховували 

польову схожість насіння. Качани збирали вручну, обмолочували на 

лабораторній молотарці, масу зерна перераховували на 14 % вологість. 

Дані врожайності підтвержують раніше встановлені закономірності і 

залежність між факторами вологості, способу і температурою режиму 

сушіння (табл. 4.13, 4.14). 

Зокрема, температура нагріву насінини 30 ˚C  забезпечувала вищий 

врожай в дослідах уже при вологості 36,3-37,5 % (2011-2012 рр.) та 30,0-

32,8 % (2013-2014 рр.). При температурі 40 ˚C показники вологості становили 

26,5-32,6 % і 19,5-23,2 % відповідно. Порівняння результатів за дві групи 

років свідчить, що термостійкість насіння, зібраного у різні роки, неоднакова. 

Тобто, температурний режим має враховувати умови і фізіологічні 

особливості дозрівання, наприклад, проходження післязбирального періоду, 

який визначається схожістю і силою росту свіжозібраного насіння. 
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Таблиця 4.13 

Врожайність насіння гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної 

вологості і температури сушіння, т/га, 2011-2014 рр. 

Гібрид 

2011-2012 рр. 2013-2014 рр. 

Вологість 

зерна, % 

Температура 

сушіння, ºC Вологість 

зерна, % 

Температура 

сушіння, ºC 

35 40 35 40 

Дніпровський 

181 СВ 

47,0 5,50 4,50 50,7 4,63 3,01 

36,3 5,91 5,43 41,0 5,51 3,41 

30,0 6,16 5,72 32,8 5,67 5,53 

17,3 6,10 5,80 19,5 5,61 5,57 

НІР05 0,27 0,25  0,12 0,10 

Кремінь  

200 СВ 

44,5 5,84 4,67 49,4 3,54 3,13 

37,5 6,13 5,16 42,3 5,37 4,40 

27,2 6,39 6,05 31,4 5,71 5,10 

19,7 6,22 5,67 19,0 5,69 4,59 

НІР05 0,29 0,11  0,27 0,15 

Любава  

279 МВ 

50,1 5,66 4,96 50,7 3,79 3,57 

37,3 6,96 5,38 42,9 4,88 4,32 

26,5 6,73 6,43 32,8 7,01 6,02 

21,2 6,80 6,42 20,9 6,74 6,22 

НІР05 0,22 0,12  0,28 0,16 

Розівський 

311 СВ 

53,3 6,05 4,35 51,0 4,91 4,23 

47,0 6,94 5,62 41,2 6,97 4,81 

41,9 8,47 5,99 30,0 7,19 5,77 

32,6 8,52 7,31 23,2 7,17 6,90 

НІР05 0,31 0,11  0,21 0,17 

 

Дані врожайності також підтвержують встановлені закономірності між 

факторами вологості і прямого способу сушіння. На прикладі гібрида   
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Розівський 311 СВ, виявлено, що врожайні   властивості насіння, зібраного 

при вологості 21,3-23,2 % і просушеного прямим способом, не погіршились. 

Враховуючи важливість і новизну прямого сушіння, його значний 

економічний ефект, досліди в даному напрямку планується продовжити. 

Таблиця 4.14 

Врожайність насіння гібриду Розівський 311СВ залежно від збиральної 

вологості і способів сушіння, 2012-2013 рр. 

Вологість, 

% 

Спосіб сушіння Польова схожість, % 

(насіння після 

сушіння) 

Врожайність,  

т/га умови об’єкт 

29,8-30,0 

контроль 

(природне) 

качани 87 6,19 

зерно 83 5,61 

термічне, 

40 ˚C 

качани 88 6,18 

зерно 85 5,05 

НІР05               А – спосіб сушіння 

                   В – об’єкт сушіння 

                   АВ 

2,7 0,14 

2,7 0,14 

3,9 0,16 

21,3-23,2 

контроль 

(природне) 

качани 85 5,91 

зерно 89 6,03 

термічне, 

40 ˚C 

качани 85 6,10 

зерно 87 6,23 

НІР05               А – спосіб сушіння 

                   В – об’єкт сушіння 

                   АВ 

1,7 0,16 

1,7 0,16 

2,4 0,19 

 

Результати досліджень використані при розробці способу сушіння 

насіння кукурудзи, а також опубліковані в збірниках і журналах та висвітлені 

на міжнародних науково-практичних конференціях [228-235], (додоток К). 

 

Висновки до розділу 4 

1. Чинні способи та техніко-технологічні параметри сушіння насіння 

кукурудзи передбачають значні теплові витрати, які складають  80-

90 МДж/т-%. За нашої участі запропоновано ряд заходів (попереднє 
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прогрівання качанів, інтенсивний температурний режим, рециркуляція і 

рекуперація теплоносія), які знижують енерговитрати на 10-26 % у типових 

кукурудзосушарках. 

2. Оптимізацію температурного режиму сушіння кукурудзи доцільно 

вести в напрямку уточнення температури нагріву насінини залежно від його 

вологості, оскільки між температурою теплоносія і насіння складається 

досить велика різниця. 

3. У процесі сушіння до факторів, які впливають на формування 

схожості насіння, слід віднести спосіб сушіння, температуру нагріву 

насінини і вологість. Температура і вологість пов’язані наступним чином: 

при вологості 30-40 % допустима температура має бути 30-35 ˚C, за вологості 

20-30 % – до 40 ˚C. Окремі гібриди (Кремінь 200 СВ) мають особливу 

термостійкість і потребують диференційованих режимів. 

4. Спосіб прямого сушіння насіннєвої кукурудзи (в зерні) залежить 

від факторів збиральної вологості і сортових особливостей гібридів. Для 

більшості гібридів вологість повинна бути 20-23 %. Фізіологічною ознакою 

придатності гібрида до прямого сушіння є висока (кондиційна) схожість 

свіжозібраного насіння. 

5. Закономірності формування схожості насіння гібридів 

підтверджувалися показниками росту і розвитку (висоти) рослин та 

врожайності зерна. Висота рослин і врожайність були найвищими від насіння 

з високою схожістю (лабораторною по стандарт-методу і при холодному 

пророщуванні). 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ВПЛИВ ПРОМОРОЖУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СХОЖОСТІ 

НАСІННЯ В ПРОЦЕСІ ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКИ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ 

 

5.1. Вплив проморожування на енергію проростання і лабораторну 

схожість насіння  

 

Кукурудза відрізняється тривалим періодом дозрівання, який 

змінюється залежно від групи стиглості та конкретних погодно-кліматичних 

умов. Біологічна стиглість більшості гібридів наступає при вологості зерна 

30-40 %. При такій вологості насіннєва кукурудза повністю придатна для 

збирання, оскільки в ній завершуються процеси, пов’язані з 

насіннєутворенням, формуванням посівних якостей і врожайних 

властивостей насіння. 

Дозрівання насіння кукурудзи, збір та післязбиральна обробка нерідко 

супроводжуються тимчасовими пониженими (мінусовими) температурами. 

Останнім часом, незважаючи на потепління, мінусові температури бувають і 

в зоні Степу. Насіння середньо- і пізньостиглих гібридів, в результаті дії на 

них заморозків, може втратити схожість. При цьому, внаслідок швидкого 

замерзання вільної вологи значно пошкоджується зародок, який складає 9-

13 % всієї насінини [59, 60]. У дослідах А. И. Задонцева, Б. Д. Макарова  

встановлено, що коли температура повітря досягала -3 ºС, то частина 

кукурудзи мала понижену схожість насіння [51]. 

У першу чергу, негативна дія заморозків відчувається на польовій 

схожості насіння. Проте, незважаючи на науково-практичну важливість, 

вплив заморозків на формування схожості досліджено недостатньо. 
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При сівбі насінням, навіть частково пошкодженим мінусовими 

температурами, не дивлячись на задовільну лабораторну схожість 85-90 %, 

сходи отримуються зрідженими, рослини слабкі і хворобливі, що призводить 

до різкого зниження врожаю. 

Тому, з метою оптимізації строків збирання та післязбиральної обробки 

гібридів кукурудзи, нами досліджено вплив проморожування на якість 

насіння, зібраного при різній вологості. Проморожували свіжозібрані качани 

гібридів Любава 279 МВ і Розівський 311 СВ без обгорток при температурі -5 

і -10 ˚C, із експозицією 6, 12 і 24 години.  

Вибір таких параметрів був невипадковим, вони випливають із раніше 

проведених досліджень [51]. Дослідженнями  виявлено, що найбільш помітне 

погіршення життєздатності насіння гібридів кукурудзи розпочинається з 

температури -5 ˚C, незважаючи на вологість зерна на час  дії заморозків 

(табл. 5.1). Навіть при вологості 20-22 % насіння втрачало кондиційність. 

Таблиця 5.1 

Вплив вологості і низької температури зерна на життєздатність насіння 

гібридів кукурудзи, %, (за М. Я. Кирпою, 2012 р.) 

Вологість зерна, 

% 

Контроль – до 

заморозків 

Температура, ˚C 

-3 -5 -7 -9 

20-22 98 95 93 90 84 

28-30 97 92 90 88 79 

36-38 97 88 86 81 68 

 

Вплив проморожування на схожість насіння залежить від його 

вологості, температури та тривалості проморожування. При температурі        

-5 ˚C та вологості 36,2-40,5 % схожість знижується за тривалості 

проморожування від 6 до 24 годин. За  вологості 29,6-32,3 % схожість 

промороженого насіння дещо підвищується, але все ж є нижчою порівняно з 

контролем. При вологості 20,4-22,7 % проморожування, практично, не 

впливає на лабораторну схожість насіння при експозиції 6-12 годин (табл. 

5.2). Збільшення тривалості проморожування до 24 годин призвело до 
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зниження лабораторної схожості за стандартним методом пророщування на 

3 %, при холодному пророщуванні – на 6-12 % порівняно з контролем. 

Таблиця 5.2 

Енергія проростання і схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

умов проморожування (t -5 ˚С), сушіння і збиральної вологості,  

2011-2012 рр. 

Вологість 

гібридів, 

узагальнена, 

% 

Експозиція 

проморо-

жування, 

год 

Температура 

сушіння,  

˚С  

Стандартний 

метод, % 

Холодне 

пророщування, 

% 

енергія 
схо-

жість 
енергія 

схо-

жість 

36,2-40,5 

6 
30 98 98 80 80 

40 99 99 54 70 

12 
30 93 93 73 77 

40 92 92 51 60 

24 
30 72 75 62 64 

40 59 59 26 31 

29,6-32,3 

6 
30 98 98 83 86 

40 98 98 76 80 

12 
30 89 93 74 78 

40 93 95 73 78 

24 
30 79 80 69 72 

40 68 73 60 67 

20,4-22,7 

6 
30 95 96 86 90 

40 98 98 82 89 

12 
30 94 94 87 89 

40 95 98 86 89 

24 
30 93 93 79 84 

40 83 93 71 78 

Контроль (без проморожування) 95 96 86 90 
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Проморожування при температурі -10 ˚C суттєво знижувало схожість 

за вологості 29,8-33,9 % – насіння було некондиційним із низькою силою 

росту 28-75 %. Підсихання до вологості 18,3-22,7 % дещо підвищувало 

стійкість до проморожування лише за умови, що тривалість низької 

температури не перевищувала 6 годин (табл. 5.3 ). 

Таблиця 5.3 

Енергія проростання і схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від 

умов проморожування (t -10 ˚С), сушіння і збиральної вологості,  

2011-2012 рр. 

Вологість 

гібридів, 

узагальнена, 

% 

Експозиція 

проморо-

жування, 

год. 

Температура 

сушіння, ˚С 

Стандартний 

метод, % 

Холодне 

пророщування, 

% 

енергія 
схо-

жість 
енергія 

схо-

жість 

29,8-33,9 

6 
30 87 87 72 75 

40 83 83 70 74 

12 
30 65 65 48 49 

40 61 64 48 50 

24 
30 51 51 29 38 

40 36 36 27 28 

18,3-22,7 

6 
30 96 97 89 87 

40 92 94 84 87 

12 
30 9 90 76 79 

40 89 90 75 80 

24 
30 80 80 71 72 

40 80 80 65 68 

Контроль (без проморожування) 95 96 86 90 

 

Важливе практичне значення має також питання про те, яким чином 

проводили сушіння проморожуваних качанів. Із даних табл. 5.2-5.3 випливає, 

що їх сушіння має вестись повільно, при температурі нагріву насінини не 
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вище 30 ˚C. Температура може підвищуватись до 40 ˚C лише за умови 

збирання насіння при вологості не вище 25,0 % і тривалості проморожування 

6-12 годин. Очевидно, що швидке сушіння надто вологих проморожених 

качанів діє негативно на процес післязбирального дозрівання і формування 

схожості насіння. 

 

5.2. Вплив проморожування на польову схожість насіння, ріст і 

розвиток рослин 

 

Виходячи з лабораторної схожості промороженого насіння можна 

зробити попередній висновок про те, що критична дія низьких (мінусових) 

температур розпочинається при вологості 18-25 % залежно від умов 

промороження. Приблизно цей же рівень вологості зафіксовано в дослідах 

А. И. Задонцева, Б. Д. Макарова, які детально вивчали вплив приморозків на 

життєздатність насіння кукурудзи (табл. 5.4) [51]. 

Таблиця 5.4 

Умови збереження життєздатності (схожості) насіння кукурудзи в 

процесі їх промороження (за А. И. Задонцевым, Б. Д. Макаровым, 1971) 

Температура 

охолодження, ˚C 
Вологість насіння, % Експозиція, год 

-2 – -3 51,2; 31,5; 26,5 24; 120; 240 

-5 – -6 24,6; 20,1 24; 240 

-8 – -9 20,1; 16,9 24; 240 

-11 – -12 20,1; 16,9 6; 240 

 

У звʼязку з цим, враховуючи практичну сторону питання, для вивчення 

польової схожості відбирали насіння гібридів Любава 279 МВ і 

Розівський 311 СВ, проморожене при вологості 22-30 %. На прикладі гібрида 

Любава 279 МВ установлено, що при вологості до 26 % польова схожість 
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залишається на рівні контролю (насіння не проморожуване) лише за умови, 

якщо температура -5 ˚C триває не більше 6-12 годин (табл. 5.5, 5.6). 

При підвищенні вологості до 28-30 % (гібрид Розівський 311 СВ) 

польова схожість, практично, не знижувалась лише за тривалості 

проморожування не більше 6 годин. При проморожуванні протягом 12 і 

24 годин, схожість знижувалась на 8-11 % і 24-41 % відповідно з контролем. 

Таблиця 5.5 

Схожість насіння гібрида Любава 279 МВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 

Проморожування Темпе-

ратура 

сушіння, 

˚C 

Схожість,% 

Вологість 

зерна, 

% 

Темпе-

ратура, 

˚C 

Експо-

зиція, 

год 

Стандарт-

метод 

Холодне 

пророщу-

вання 

Польова 

Контроль (без проморожування) 99 91 89 

22-26 

-5 

6 
30 99 91 88 

40 99 90 87 

12 
30 97 92 87 

40 98 90 88 

24 
30 95 73 80 

40 92 70 75 

-10 

6 
30 98 81 82 

40 97 80 80 

12 
30 95 77 80 

40 89 74 78 

24 
30 90 67 67 

40 86 55 54 

НІР05               А – температура проморожування,˚C 

                   В – експозиція проморожування, год 

                   С – температура сушіння, ˚C  

0,9 

1,1 

0,9 
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Проморожування  при  температурі  -10 ˚C  призводило до зниження 

польової схожості насіння гібрида Любава 279 МВ залежно від тривалості 

охолодження: протягом 6 годин на 7-9 %; 12 годин – на 9-11 %; 24 годин – на 

22-35 % порівняно з контролем.  

Таблиця 5.6 

Схожість насіння гібрида Розівський 311 СВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 

Проморожування Темпе-

ратура 

сушіння, 

˚C 

Схожість, % 

Вологість 

зерна, 

% 

Темпе-

ратура, 

˚C 

Експо-

зиція, 

год 

Стандарт-

метод 

Холодне 

пророщу-

вання 

Польова 

Контроль (без проморожування) 98 90 88 

28-30 -5 

6 
30 98 88 87 

40 98 88 87 

12 
30 95 78 80 

40 82 70 77 

24 
30 74 66 64 

40 58 40 47 

НІР05               А – експозиція проморожування, год  

                   В – температура сушіння, ˚ С 

1,5 

1,2 

 

Дані польової схожості свідчать про те, що при більш тривалому 

проморожуванні (12 і 24 години) насіння краще висушувати у мʼякому 

режимі за 30 ˚C, ніж при температурі 40 ˚C. 

Також у дослідах було досліджено вплив умов проморожування на ріст 

і розвиток рослин гібридів кукурудзи (рис. 5.1, 5.2, додатки Л, М). 

Встановлено, що рослини, отримані із насіння зі значним ступенем 

проморожування, мали  нижчу висоту, як в першому варіанті (фаза 7-8 

листків) так і другому (фаза повного цвітіння). Наприклад, висота рослин 

гібрида Любава 279 МВ на варіантах: температура -5 ˚C, тривалість 6 годин 
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становила в середньому 49,2 см; температура -5 ˚C, тривалість 24 години – 

47,0 см. Висота рослин гібрида Розівський 311 СВ на цих варіантах складала 

відповідно 46,5 см і 44,9 см. 

Рис. 5.1 Ріст і розвиток гібрида Любава 279 МВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 

 

Рис. 5.2 Ріст і розвиток гібрида Розівський 311 СВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 
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5.3. Вплив проморожування на врожайність насіння гібридів 

кукурудзи 

 

На прикладі гібридів Любава 279 МВ і Розівський 311 СВ у польових 

дослідах встановлено залежність між вологістю зерна, температурою та 

експозицією проморожування, під впливом якої формувалась якість насіння – 

його схожість і продуктивність (табл. 5.7, 5.8).  

Таблиця 5.7  

Врожайність зерна гібрида Любава 279 МВ залежно від умов 

проморожування і сушіння качанів, 2012-2013 рр. 

Вологість 

зерна, % 

Проморожування 
Температура 

сушіння, ˚C 

Врожайність, 

т/га 
Температура, 

˚C 

Експозиція, 

год. 

22-26 

Конторль (без проморожування) 5,80 

-5 

6 
30 5,77 

40 5,79 

12 
30 5,74 

40 5,72 

24 
30 5,28 

40 5,18 

-10 

6 
30 5,52 

40 5,50 

12 
30 5,30 

40 5,24 

24 
30 5,27 

40 5,19 

НІР05 ,т/га              А – температура проморожування, ˚ С 

       В – експозиція проморожування, год. 

                       С – температура  сушіння, ˚C 

0,17 

0,18 

0,17 

 

Виявлено значний вплив проморожування на врожайні властивості 

досліджуваних гібридів залежно від співвідношення факторів. При вологості 

22-26 %, температурі -5 ˚C, експозиції проморожування 6-12 годин 

врожайність гібридів Любава 279 МВ і Розівський 311 СВ була, практично, 

на рівні контролю. При тій же вологості, але температурі -10 ˚C врожайність  
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математично доказово знижувалась наступним чином: при експозиції 

6 годин – на 0,29 т/га; експозиції 12 годин – на 0,53 т/га; експозиції 

24 години – на 0,57 т/га порівняно із контролем. 

Таблиця 5.8 

Врожайність зерна гібрида Розівський 311 СВ залежно від умов 

проморожування качанів 2012-2013 рр. (природне сушіння качанів) 

Вологість зерна, 

% 

Проморожування Врожайність,  

т/га Температура, ˚C Експозиція, год. 

29,8 

Контроль – без проморожування 6,92 

-5 

6 6,83 

12 6,45 

24 6,40 

-10 

6 5,71 

12 5,36 

24 3,93 

НІР05, т/га               А – температура проморожування, ˚ С  

                        В – експозиція проморожування, год 

0,17 

0,18 

21,3 

Контроль – без проморожування 6,93 

-5 

6 6,90 

12 6,90 

24 6,49 

-10 

6 5,70 

12 5,23 

24 4,10 

НІР05, т/га               А – температура проморожування, ˚ С  

                        В – експозиція проморожування, год. 

0,19 

0,21 

 

Підвищення вологості на момент проморожування насіння до 30 % 

дещо змінювало характер його впливу. Врожайність на рівні контролю 

залишалась лише у разі проморожування протягом 6 годин за температури     

-5 ˚C. При температурі -10 ˚C врожайність гібрида Розівський 311 СВ 

знижувалась наступним чином: при експозиції 6 годин – на 0,3 т/га; 

12 годин – на 0,84 т/га; 24 години – на 2,28 т/га. 
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Встановлено також, що у разі незначного проморожування 

(температура  -5 ˚C протягом 6 і 12 годин) сушіння качанів можна вести за 

температури нагріву насінини до 40 ˚C, при значному проморожувані слід 

температуру знижувати до 30 ˚C. 

 

5.4. Особливості проморожування насіння кукурудзи у природних 

умовах 

 

Як вже відзначалось, вплив проморожування на посівні якості та 

врожайні властивості насіння кукурудзи вивчали у лабораторних умовах. Для 

цього свіжозібрані качани негайно звільняли від обгорток, з них формували 

проби за типовістю і однаковою вологістю, які далі розміщували у 

морозильну шафу і проморожували при певній температурі і експозиції. 

У природних умовах на проморожування, окрім факторів температури, 

вологості і експозиції може впливати ряд супутніх обставин. У полі, при 

знаходженні качанів на рослині, впливає обгортка, її стан та ступінь вкриття 

качана. Після збирання качани по-різному сприймають дію низьких 

температур, залежно від розташування в бурті, його вкриття. Крім того, 

заморозки можуть чергуватися з відлигою, характеризуватись коливанням 

температури повітря. 

Тому досліди включали спостереження за проморожуванням качанів, 

які знаходились на рослинах, а також були зібрані і знаходились на 

майданчиках до сушіння. Було виявлено ряд особливостей, які слід 

враховувати у разі підпадання качанів під заморозки у природних умовах 

(табл. 5.9). Умови природного проморожування були такими: вологість зерна 

24,7 %; температура повітря – -4 – -5 ˚C, тривалість заморозку 20 годин.  

Із даних табл. 5.9 витікає ряд важливих науково-практичних обставин. 

По-перше, обгортки качана при вказаній вологості не захищають насіння від 

негативної дії заморозку, схожість при холодному пророщуванні і польова 

була на рівні з качанами без обгорток. По-друге, прослідковується особливий  
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вплив обгортки на період «заморозок –  відлига». Помічено, що при такому 

чергуванні між обгорткою і качаном з’являється конденсат, який призводить 

до зволоження насіння і є осередком для розвитку патогенної мікрофлори, 

що додатково погіршує якість. По-третє, завчасне, до заморозків, збирання 

качанів і їх зберігання навіть без вкриття насипу підвищує схожість насіння 

на 4% порівняно із тими, які залишені в полі. Вкриття насипу на період дії 

заморозків, такі були у дослідах (-4 – -5 ˚C), повністю захищає насіння і 

зберігає його схожість на рівні контролю. Враховуючи важливість і науково-

практичну значимість отриманих результатів,  дослідження у цьому 

напрямку будуть продовжені. 

Таблиця 5.9 

Вплив природних умов проморожування на схожість насіння гібрида 

Розівський 311 СВ, 2012-2013 рр., (листопад) 

Умови проморожування 

Схожість, % 

Стандарт-

метод 

Холодне 

пророщування 
Польова 

Контроль (качани зібрані до 

заморозку) 

Поле, на рослині: 

- качани в обгортках 

- качани без обгорток 

Тік, на майданчику: 

- качани не вкриті 

- качани вкриті 

 

98 

 

95 

95 

 

96 

98 

 

90 

 

80 

80 

 

84 

89 

 

89 

 

79 

78 

 

83 

88 

 

Результати досліджень доповідались на науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів [236]. 

 

Висновки до розділу 5 

1.   За даними раніше проведених досліджень стосовно впливу умов 

проморожування на якість насіння кукурудзи, критичною вважалась 

температура на рівні -3 – -5 ˚C і більше, залежно від вологості зерна і 
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тривалості мінусових температур. Нами встановлено закономірності 

формування якості (схожості і продуктивності) в інтервалі вологості 18-40 %,  

температури -5 і -10 ˚C, експозиції 6, 12 і 24 години. 

2.   Лабораторна схожість насіння досліджуваних гібридів кукурудзи 

(Любава 279 МВ і Розівський 311 СВ), а також польова, практично, не 

знижується внаслідок проморожування при вологості 20-26 %, температурі    

-5 ˚C і тривалості 6 і 12 годин. При пониженні температури до -10 ˚C 

схожість (при стандартному і холодному пророщуванні, польова) достовірно 

знижується при всіх значеннях вологості і експозиції. 

3.  Показники росту і розвитку рослин мають звʼязок з умовами 

проморожування насіння. Помітне зниження висоти рослин спостерігається 

за  температури -10 ˚C і збільшення  тривалості експозиції до 12 і 24 годин. 

4.    Врожайність досліджуваних гібридів складалась залежно від умов 

проморожування насіння, при вологості 20-26 %, температурі -5 ˚C, 

експозиції 6 і 12 годин гібридів Любава 279 МВ і Розівський 311 СВ була 

практично, на рівні контролю. 

5.  Виявлено особливості сушіння промороженого насіння гібридів 

кукурудзи. У разі незначного проморожування – температури -5 ˚C, протягом 

6-12 годин, сушіння качанів можна вести при температурі нагріву насінини 

до 40 ˚C, при значному проморожуванні температуру слід знижувати до 

30 ˚C. 

6. У природних умовах, поряд з основними факторами 

проморожування (вологість, температура, експозиція) слід враховувати 

додаткові, наприклад, вплив обгорток качанів, їх стан та вкриття. Повне 

збереження якості (схожості) забезпечується при завчасному збиранні, 

буртуванні та вкритті насипу у разі прогнозування заморозків. 



 102 

РОЗДІЛ 6 

 

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

 

Відомі різні методи оцінки схожості насіння, які включають певні 

умови його пророщування. До основних умов належать температура, 

вологість, експозиція пророщування, субстрат (ложе, на якому розміщують 

насіння). Параметри умов значним чином залежать від особливостей 

культури та стану насіння. 

Для визначення схожості насіння кукурудзи користуються чинним 

методом, упровадженим стандартом ДСТУ 4138 [68]. Згідно з цим методом 

насіння пророщують за таких умов – при постійній температурі 25 ˚C, або ж 

перемінній 20-30 ˚C протягом 7 діб, насінини вкладають між шарами 

фільтрувального паперу чи на вологий пісок. Метод є доволі простим і 

зручним, але результати нерідко не співпадають із польовою схожістю. За 

даними М. Я. Кирпи, Н. О. Пащенко розбіжність між схожістю гібридів 

кукурудзи, визначеною лабораторним методом і отриманою в полі, 

становила 7-31 % [237]. У дослідах Д. М. Манжос розходження між 

лабораторною і польовою схожістю складало від 6 до 16 % [77]. 

Особливо зростає розбіжність, коли насіння збирається недостиглим, 

ушкоджується низькими температурами, травмується. Таке насіння в умовах, 

ідеальних для проростання, формує нормальну схожість, але висіяне в полі 

різко її знижує. 

Відомі й інші лабораторні методи визначення схожості:  на основі 

забарвлення живого зародку насінини; ступеня її електропровідності; 

активності накльовування; пророщування в осмотичних розчинах; за 

допомогою рентгенфотографії. Їх ефективність, як показали випробовування, 

значною мірою залежить від особливостей певної культури, її фізіолого-

біохімічного стану. 
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Для теплолюбних культур ефективним виявився метод так званого 

холодного пророщування, який полягає в тому, що створюються умови, 

наближені до польових [238-242]. Умови включають пророщування насіння в 

ґрунті при перемінних понижених температурах, які звичайно складаються у 

період сівби. Метод в основному рекомендується для кукурудзи, він 

передбачає спочатку пророщування насіння при температурі близько 10 ˚C, а 

потім при температурі 20-30 ˚C. За різними повідомленнями результати 

холодного пророщування у більшості випадків наближаються до польової 

схожості у тому випадку, коли режим пророщування співпадає із 

біологічними особливостями культури. 

У зв’язку з цим у дослідах проводили пророщування насіння гібридів 

кукурудзи за різними методами та порівнювали їх результати з даними 

польової схожості. 

Схожість насіння гібридів кукурудзи в дослідах змінювалась залежно 

від методу пророщування (табл. 6.1). При стандартному пророщуванні 

схожість була високою, 93-99 %, тобто за цим методом гібриди  майже не 

відрізнялись. 

Таблиця 6.1 

Схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від методу 

пророщування, %, 2011-2014 рр. 

Гібрид 

2011-2012 рр. 2013-2014 рр. 

1* 2 3 1 2 3 

Дніпровський 181СВ 99 86 85,2 99 89 84,0 

Кремінь 200СВ 96 68 73,3 99 78 80,3 

Любава 279МВ 97 78 79,5 99 77 78,5 

Розівський 311СВ 93 62 63,2 99 85 81,8 

Примітка*: 1 – стандартне пророщування (ДСТУ 4138);  

 2 – холодне пророщування;  

 3 – польова схожість 

 



 104 

Але польова схожість насіння гібридів виявилась значно іншою, 

порівняно з лабораторною вона знижувалась на 14-30 % – у 2011-2012 рр. і  

на 15-21 % – у 2013-2014 рр. При цьому, якщо в 2011-2012 рр. була деяка 

закономірність у зниженні, то в 2013-2014 рр. закономірності у зниженні не 

було. Натомість,  схожість при холодному пророщуванні тісно пов’язувалась 

із польовою в усі роки досліджень, наприклад, різниця між схожістю 

становила 0,8-5,3 % – у 2011-2012 рр. і 1,5-5,0 % – у 2013-2014 рр. 

У дослідах виявлено, що за допомогою методу холодного 

пророщування можна провести додатковий відбір насіння вже 

підготовленого для сівби, спрогнозувати не тільки його польову схожість, а й 

продуктивність. Так, за цим методом із насіння кожного гібрида, 

підготовленого до сівби і кондиційного за схожістю (92-100 %), були 

відібрані по дві партії, які показали вищу польову схожість і забезпечували 

більший врожай (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Схожість і врожайність кондиційного насіння гібридів кукурудзи 

залежно від його різноякісності, 2011-2012 рр. 

Гібрид 
Партії 

насіння 

Схожість,% 
Врожайність, 

т/га 
Холодне 

пророщуння 
Польова 

Дніпровський 181СВ 
перша 68-80 68-85 4,63-5,10 

друга 80-91 80-93 5,07-5,63 

Любава 279МВ 
перша 67-80 68-81 5,11-5,93 

друга 80-90 78-88 5,52-6,49 

Розівський 311СВ 
перша 65-80 68-85 5,25-6,04 

друга 80-90 79-90 5,87-7,05 

НІР05 1,8-2,5 0,15-0,24 

 

Перша партія була зі схожістю при холодному пророщуванні 65-80 %, 

друга –  80-91 %. У результаті від насіння другої партії отримували польову 

схожість вищу на 5-11 %, врожайність – на 0,44-1,01 т/га. Особливо значним 

був приріст врожаю гібрида Розівський 311 СВ – на 0,62-1,01 т/га (1,4 %). 
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Отже, метод холодного пророщування є надійним критерієм оцінки 

посівної якості і врожайних властивостей гібридів кукурудзи. Але його 

широке упровадження у систему чинної сертифікації стримується двома 

факторами: по-перше – тривалістю методу (14 діб) і по-друге – 

пророщуванням насіння у ґрунті. Тому нами вивчались модифікації методу із 

скороченим терміном та пророщуванням у піску і на фільтрувальному папері. 

Вивчались різні модифікації методу із пророщуванням насіння у три 

стадії: перша – холодний тест при температурі 8-10 ˚C; друга – обігрів 

(стимуляція) при температурі 25 ˚C; третя – основне дорощування за 

температури 18-20 ˚C. Тривалість стадій різна, варіанти були такі: №1 

(двостадійне) – температура 8-10 ˚C протягом 7 діб, 18-20 ˚C – 7 діб; №2 

(тристадійне) – температура 8-10 ˚C протягом 7 діб, 25 ˚C – 2 доби, 18-20 ˚C 

– 5діб; №3 (тристадійне) – температура 8-10 ˚C протягом 5 діб, 25 ˚C – 2 

доби, 18-20 ˚C – 5 діб; №4 (тристадійне) – температура 8-10 ˚C протягом 3 

діб, 25 ˚C – 2 доби, 18-20 ˚C – 5 діб. Перший варіант був контрольним і 

включав двостадійне пророщування за рекомендованою методикою. 

Модифікація методу холодного пророщування передбачала скорочення 

стадії холодного тесту до 3-5 діб, введення проміжної стадії обігріву – 

стимуляції. У підсумку загальна тривалість модифікованого методу 

становила 10-12 діб, результати пророщування були, практично, на рівні 

контролю (табл. 6.3). 

Випробовування показало, що температурний режим, особливо на 

стадії стимуляції, краще забезпечувати перернесенням насіння з одного 

термостата в інший, який налаштовано на температуру 25 ˚C. У цьому ж 

термостаті можна проводити стадію дорощування насіння шляхом 

переключення на температуру 18-20 ˚C. 

Іншим фактором, який значно стримує сертифікацію методу холодного 

пророщування, є застосування ґрунту у якості субстрату. Його використання 

порушує принцип стандартизації, який передбачає відтворення методу   

будь-де і за рівних умов. Ґрунти є різними у ґрунтово-кліматичних зонах, а 
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також всередині їхніх меж, що може істотно впливати на кінцевий результат. 

Також застосування ґрунту переобтяжує метод, роблячи його трудомістким. 

Таблиця 6.3 

Схожість насіння кукурудзи залежно від методу і стадії 

пророщування, %, 2012-2014рр. 

Варіант 

методу 

Характеристика методу 
Схожість на стадіях пророщування, 

% 

температура, 

˚C 

експозиція, 

год 

холодний 

тест 
стимуляція 

дорощу-

вання 

І 
8-10, 18-20 

(контроль) 
14 14 - 84 

ІІ 8-10, 25, 18-20 14 14 82 89 

ІІІ 8-10, 25, 18-20 12 12 77 83 

ІV 8-10, 25, 18-20 10 6 62 82 

 

З метою полегшення методу рекомендують спосіб рулонів [243]. У 

такому випадку між двома листами фільтрувального паперу насипають 

землю, яку зволожують до 60 % вологоємкості. На підготовлений таким 

чином субстрат розкладають насіння, листи разом із землею і насінням 

згортають у рулони. Проте, практично, спосіб виявився непридатним через 

складність підрахунку схожості і оцінки стану насінини. 

Слід також зважати на те, що за Міжнародними правилами визначення 

якості насіння субстратом при пророщуванні може бути все ж 

фільтрувальний папір, або пісок [244]. 

Відмічається, що втрата відтворення і неможливість отримувати 

порівняльні дані для різних партій насіння знижують ефективність методу, 

заснованого на пророщуванні в ґрунті. 

Тому в дослідах вивчали різний субстрат для модифікованого методу 

холодного пророщування. Встановлено також, що схожість насіння при 

пророщуванні в піску та на фільтрувальному папері була близькою до 

пророщування в ґрунті, різниця між цими варіантами становила 2-3 %. Як 
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правило, схожість при пророщуванні в піску та на папері була вищою 

порівняно з пророщуванням насіння в ґрунті (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4  

Схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від методу пророщування, 

2011-2012 рр. 

Умови  пророщування Ложе пророщування 
Схожість, % 

заключна до контролю 

Контроль – холодне  

пророщування 

фільтрувальний папір 82-86 - 

пісок 80-86 - 

ґрунт 80-84 - 

7 діб при 8-10 ˚C, 

2 доби прогріву, 

5 діб дорощування 

фільтрувальний папір 81-89 +0,1 

пісок 80-88 +0,1 

ґрунт 80-85 +0,5 

5 діб при 8-10 ˚C, 

2 доби прогріву, 

5 діб дорощування 

фільтрувальний папір 80-91 +1,5 

пісок 78-88 0 

ґрунт 79-87 +1,0 

3 доби при 8-10 ˚C, 

2 доби прогріву, 

5 діб дорощування 

фільтрувальний папір 80-92 +2,0 

пісок 79-91 +2,0 

ґрунт 78-89 +1,5 

 

Різні, у тому числі модифіковані методи холодного пророщування 

насіння, порівнювали між собою та із польовою схожістю. Всього за період 

2011-2013 рр. було оцінено близько 360 зразків насіння різних гібридів 

кукурудзи, які були задіяні у наших дослідах. 

Встановлено, що схожість, яка визначається холодним пророщуванням, 

є набагато ближчою до польової (табл. 6.5). Різниця між польовою і 

лабораторною  за методом холодного пророщування становила 4,5-6,5 %. 

Для більшої точності модифікованого методу його результати слід 

зменшувати на поправочний коефіцієнт 2. 
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Таблиця 6.5 

Схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від методів її визначення, 

2011-2013 рр. 

Метод 

Тривалість 

аналізу, 

діб 

Схожість, % 

лабораторна польова 

лабораторна 

до польової, 

(±) 

Чинний (за ДСТУ 4138) 7 93-98 76-87 +14,0 

Холодне пророщування: 

- відомий 

- модифікований 

 

14 

10 

 

80-90 

82-92 

 

76-87 

76-87 

 

+4,5 

+6,5 

 

Результати досліджень використані при розробці способів визначення 

схожості насіння кукурудзи, а також опубліковані в збірниках і журналах та 

висвітлені на міжнародних науково-практичних конференціях [114, 245-248, 

додатки Н, П]. 

 

Висновки до розділу 6 

1. Оцінка лабораторної схожості  насіння гібридів кукурудзи 

значним чином залежить від методів їх пророщування. Основний чинний 

метод за стандартом ДСТУ 4138  характеризує більшою мірою максимально 

можливу життєздатність і схожість, яку може мати насіння в ідеальних 

умовах пророщування. 

2. До найбільш поширеного додаткового методу оцінки схожості 

насіння кукурудзи належить холодне пророщування (холодний тест), який 

має значно вищий рівень кореляції з польовою схожістю. Проте, метод має 

недоліки – не піддається стандартизації, трудомісткий, потребує багато часу. 

3. Розроблений модифікований метод холодного пророщування, 

який включає три стадії пророщування за певних температур і тривалості 

процесу. При застосуванні модифікованого методу скорочується тривалість 

аналізу на 2-4 доби, знижуються енерговитрати. 
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4. При холодному пророщуванні можливо замінити вид субстрату – 

землю для проростання насіння. Натомість пропонується фільтрувальний 

папір, який підлягає сертифікації і, практично, не змінює результати 

пророщування. Для більшої точності рекомендується поправочний 

коефіцієнт (2), на який потрібно зменшувати результати модифікованого 

методу. 

На розроблені нами модифіковані методи холодного пророщування 

насіння кукурудзи отримано патенти на корисну модель: 

-  «Спосіб холодного пророщування насіння кукурудзи» №86617; 

-  «Спосіб визначення схожості насіння кукурудзи» №86727. 
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РОЗДІЛ 7 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗОВАНИХ СПОСОБІВ 

ЗБИРАННЯ І СУШІННЯ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТА 

МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЙОГО СХОЖОСТІ 

 

У сучасних умовах господарювання, отримання конкурентоспроможної 

тієї чи іншої насінницької продукції на вітчизняному аграрному ринку є 

економічно необхідною умовою у виборі стратегій і основних напрямів 

ведення наукових досліджень [249]. Наукова новизна та доцільність будь-

якої наукової розробки має бути підтверджена її практичною значимістю та 

обов’язково економічно доцільною ефективністю. Така умова була 

поставлена і в процесі виконання даної дисертаційної роботи, вона 

спрямована на вирішення конкретного науково-практичного завдання зі 

створення та оптимізації економічно ефективних технологічних процесів по 

підготовці насіння гібридів кукурудзи до сівби, а також розроблення нових 

методів визначення схожості насіння і відбору високоякісного посівного 

матеріалу. 

Кожне виробництво націлене на збільшення валової продукції, 

особливо на сучасному етапі розвитку сільського господарства, що має 

досягатись не будь-якою ціною, а за рахунок мінімальних затрат трудових і 

матеріальних ресурсів. В умовах сучасного виробництва збільшення врожаю 

повинне не тільки відшкодовувати витрати, але й забезпечувати отримання 

чистого прибутку, тобто відтворення виробничої діяльності. 

Валовий збір зерна товарної кукурудзи в Україні має задовольняти 

внутрішні потреби держави для продовольчих цілей, зміцнення і якісного 

поліпшення кормової бази для тваринництва, поповнення стратегічних 

запасів. Для цього потрібно, перш за все, підвищувати врожайність цієї 

культури. Тому пріоритетним завданням стає впровадження заходів щодо 
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підвищення якості посівного матеріалу кукурудзи шляхом використання 

оптимальних способів післязбиральної обробки, оцінки та відбору 

високоякісного насіння гібридів кукурудзи. 

Впровадження у виробництво удосконалених методів підготовки 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи та його відбору з високими 

посівними і врожайними властивостями дає можливість не тільки 

збільшувати продуктивність рослин гібридів кукурудзи, але й певною мірою 

дозволяє скоротити виробничі витрати, зменшити собівартість продукції, 

підвищити її конкурентоспроможність. 

Виходячи із цих обставин нами була проведена економічна оцінка 

ефективності нових методів по підготовці насіння кукурудзи до сівби, оцінки 

та відбору високоякісного посівного матеріалу, що встановлювалось у 

процесі виробничої перевірки та впровадження у виробничих умовах. 

Економічна оцінка результатів, отриманих у польових дослідах і в ході 

виробничої перевірки, проведена нами згідно з загальноприйнятими 

методиками, які були розроблені в ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН, Інституті аграрної економіки НААН та інших науково-

дослідницьких установах НААН. У ході перевірки та впровадження нових 

методів визначався економічний ефект за допомогою таких економічних 

показників як рівень собівартості продукції, рівень рентабельності або 

окупність матеріально-грошових витрат на вирощування. Витрати 

виробництва були розраховані згідно з нормативами і розцінками, які 

рекомендуються у виробничих умовах степової зони [250]. Економічні 

показники встановлювались на основі одержаних фактичних результатів та 

відповідних методів економічного аналізу [251, 252]. 

Перевірку і впровадження нових методів підготовки насіння до сівби, 

оцінки та відбору високоякісного посівного матеріалу проводили в умовах 

ДУ Інститут сільського господарства степової зони та дослідному 

господарстві ДП ДГ «Дніпро», де зосереджено процеси вирощування і 

післязбиральної обробки насіння тих гібридів кукурудзи, які були включені в 
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програму наших досліджень. Крім того, розроблений нами новий спосіб 

сушіння насіння кукурудзи (патент на корисну модель № 94335) 

випробовувався безпосередньо у господарствах, які вирощують, обробляють 

і готують посівний матеріал гібридів кукурудзи. 

Перевірка і впровадження включали 2 етапи: на першому готувалось 

насіння гібридів кукурудзи згідно наших рекомендацій, на другому – 

отримане насіння висівали для виробництва товарної продукції (зерна). 

Нашими дослідженнями встановлено, що нові способи підготовки, 

оцінки та відбору насіння для сівби, суттєво впливали на рівень урожаю 

кукурудзи, і як наслідок, на економічну ефективність вирощування цієї 

культури.  

Результати досліджень показали, що післязбиральна обробка насіння 

кукурудзи при використанні оптимізованих способів збирання, сушіння та 

нових методів визначення схожості є важливим прийомом не тільки 

підвищення врожайності зерна гібридів кукурудзи, а й економічної 

ефективності їх вирощування. Слід зазначити, що ефективність наведених 

прийомів досягалась як рівнем продуктивності гібридів і підвищеним 

виходом отриманої продукції, так і витратами на її виробництво. Між цими 

показниками спостерігалася досить тісна залежність.  

Валовий збір товарного зерна гібридів кукурудзи розраховувався 

шляхом множення врожаю зерна з гектара (т/га) на загальну площу посіву. 

Кількість отриманої готової продукції, яка може реалізовуватись, 

вираховувалась шляхом зменшення бункерної маси зерна на 10 %, тобто без 

побічної продукції, і відходів різної категорії, утвореної в результаті доробки 

врожаю. 

Показник вартості отриманої продукції визначався за закупівельними 

цінами  станом на 01 грудня 2014 року. Закупівельна ціна 1 тонни товарного 

зерна кукурудзи на цей період становила 1700 гривень.  

Витрати на отримання однієї тонни готової продукції у 2014 р. за 

типовим способом збирання та сушіння насіння гібридів кукурудзи і 
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проведеними розрахунками становила 900 гривень [253]. За оптимізованого 

способу збирання і сушіння, витрати зменшувались і становили 800 гривень, 

за рахунок збільшення врожайності та, відповідно, зменшення об’єму витрат 

на одиницю готової продукції. Загальні витрати розраховували шляхом 

множення кількості отриманої продукції на витрати за нових способів 

підготовки. 

Прибуток визначався як різниця між вартістю врожаю і всіма 

виробничими витратами, понесеними на його отримання. 

Рівень рентабельності – важливий економічний показник, який у 

кінцевому підсумку характеризує результати виробничої діяльності. Він 

відображає ефективність використання грошових коштів на отримання 

певної кількості продукції. Рентабельним вважається те виробництво, у 

якому виручка від реалізації готової продукції переважає витрати на її 

отримання. 

Рентабельність визначали за формулою: 

РР = (ВП / ВВ) * 100, де 

РР – рівень рентабельності, %; 

ВП – валовий прибуток, грн.; 

ВВ – виробничі витрати, грн. 

Під собівартістю розуміють витрати необхідні для отримання 

продукції, які виражають у грошовій формі. Собівартість розраховували 

діленням витрат на обсяг продукції. 

В умовах дослідного господарства ДП ДГ «Дніпро», що знаходиться в 

с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, 

проводили випробування оптимізованих способів збирання та сушіння 

насіння гібридів кукурудзи, спрямованих на підготовку високоякісного 

посівного матеріалу. Оптимізовані способи включали такі техніко-

технологічні елементи: збирання насіння кукурудзи за допустимої вологості, 

у тому числі підвищеної; режими сушіння на основі диференційованої 

температури нагріву насінини залежно від її вологості та термостійкості 
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гібридів; систему енергозбереження сушарки СКПМ-18. За рахунок цих 

елементів збільшувався вихід готової продукції, підвищувались посівні і 

врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи.  

Для випробування від кожного гібрида були відібрані дві партії 

качанів, масою по 10 тонн у кожній. Перша партія проходила підготовку за 

типовим способом збирання та сушіння, друга – за оптимізованим способом 

(табл. 7.1, додаток Р). Випробовуванню  підлягали такі гібриди, які мали 

більший період дозрівання і підлягали обов’язковому сушінню: 

Любава 279 МВ, Розівський 311 СВ. Сушіння за новими режимами і 

температурами проводили у багатокамерній сушарці СКПМ-18 із системою 

енергозбереження (патент на корисну модель № 94335). 

Таблиця 7.1 

Економічна ефективність оптимізованих способів збирання та сушіння 

насіння гібридів кукурудзи,  ДП ДГ «Дніпро»,  2013-2014 рр. 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Спосіб сушіння 

типовий 

(контроль) 
оптимізований 

Об’єм качанів при збиранні і сушінні т 10 10 

Вихід насіння 
% 39 43 

т 3,9 4,3 

Площа посіву га 156 172 

Врожай товарного зерна т/га 5,11 5,75 

Валовий збір товарного зерна т 797,1 989,0 

Отримано готової продукції т 717,4 890,1 

Вартість товарної продукції  тис. грн 1219,5 1513,1 

Витрати на отримання продукції тис. грн 645,6 712,0 

Прибуток тис. грн 573,9 801,1 

Рентабельність % 88,8 112,5 

 

У результаті випробовування виявлено, що вихід готової продукції 

(посівного матеріалу) підвищився на 4 %, що дало можливість збільшити 

площу посіву кукурудзи з 156 га до 172 га. Покращилась також якість 

посівного матеріалу – лабораторна схожість і сила росту насіння. Таке 

насіння було більш продуктивним і забезпечило підвищення врожаю з 1 га на 

0,64 т.  
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Після відрахування усіх витрат, пов’язаних із отриманням готової 

продукції від нових способів підготовки насіння, прибуток виріс на 227,2 тис. 

грн. (39,5 %), а рівень рентабельності склав 112,5 %, що на 23,7 % більше у 

порівнянні з контролем. 

Випробовування нового енергозберігаючого способу сушіння 

проводили у господарстві СТОВ «Гончарово» Софіївського району 

Дніпропетровської області. Спосіб включав нові режими реверсування 

теплоносія (зміни напрямку продувки) у камерній кукурудзосушарці. На 

відміну від типового (за інструкцією), реверсування виконували в той 

момент, коли температура відпрацьованого теплоносія досягала 

максимального значення і не підвищувалась. За типовим способом 

реверсування виконують через однакові проміжки часу, наприклад, 6, 12, 24 

години. Необхідність реверсування заключається в тому, щоб досягти 

рівномірного сушіння і вологості зерна по всій висоті насипу качанів у 

кукурудзосушарці. 

Сушіння проводили у багатокамерній кукурудзосушарці типу СКП, 

теплоносій отримували від спалювання газоподібного палива з теплотою 

згоряння 36 МДж від 1 м³. 

У процесі випробовування визначали такі техніко-технологічні 

показники: швидкість сушіння зерна у сушарці; продуктивність однієї 

камери; питому витрату газоподібного палива та електроенергії; схожість 

насіння.  

Виробниче випробування нового способу  показало його високу 

техніко-технологічну ефективність. Порівняно із контролем (сушіння за 

прототипом) підвищувалась швидкість сушіння на 19,2 %, продуктивність 

камери – на 17,3 %, енерговитрати (паливо, електроенергія) знижувались на 

20,5 і 4,7 % відповідно (табл. 7.2, додаток С). 

Враховуючи різні витрати газоподібного палива, його вартість була 

такою: за новим способом сушіння – 13,69 грн. на 1-т %; за контролем – 

16,37 грн., економія дорівнювала 19,6 %. Вартість 1 кВт/год. електроенергії 
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за новим способом складала 2,15 грн., за контролем – 2,26 грн., тобто 

економія становила 4,7 %. Отже, загальна економія енергоресурсів (паливо, 

електроенергія), яка досягалась при застосуванні нового способу сушіння,  

була на рівні 2,78 грн. на 1-т %, або ж 17,5 %. 

Таблиця 7.2 

Техніко-економічна характеристика різних способів сушіння та якість 

насіння гібридів кукурудзи, сушарка СКП, (СТОВ  «Гончарово») 

Спосіб 

сушіння 

Техніко-економічні показники 

Схожість,  

% 

Швид-

кість 

сушіння, 

% за год. 

Продуктивність 

камери,  

т-% за год. 

Витрата на 1 т-% 

Паливо 

(газ), 

м³ 

ел. енергія, 

кВт/год. 

Новий  0,31 18,3 2,04 1,43 96 

Контроль 

(інструкція) 
0,26 15,6 2,44 1,50 94 

 

Результати оцінки якості посівного матеріалу за різних способів 

сушіння показали, що новий спосіб підвищував схожість насіння гібридів 

кукурудзи. 

Перевірці підлягали також нові методи оцінки якості насіння гібридів 

кукурудзи (патенти на корисну модель №№ 86727, 86617). Зокрема, в умовах 

лабораторії післязбиральної обробки і зберігання зерна та стандартизації 

інституту було проведено порівняльну оцінку нового методу визначення 

схожості насіння кукурудзи із відомим на основі холодного пророщування. 

Як вже зазначалось (розділ 6 даної дисертації), новий та відомий метод 

забезпечують близькі результати, але потребують інших умов, а отже і 

витрат.  

Для перевірки від кожної партії насіння гібридів кукурудзи було 

відібрано по 3 зразки. Схожість першого зразку визначали за контроль-

методом холодного пророщування, двох інших – за новим модифікованим 

методом. При визначенні схожості за новим методом тривалість 

пророщування скорочується на 48-96 годин, що дає можливість на 2-4 доби 
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раніше отримати тотожні з контролем результати, при цьому зменшуючи 

витрати на проведення аналізу (табл. 7.3, додаток Т). 

Для випробування по кожному методу було задіяно по 60 зразків, які 

становили 120 повторень. Середню температуру пророщування визначали 

виходячи з тривалості окремих періодів з певним температурним режимом 

по кожному методу. Зокрема, контроль-метод включав 2 періоди тривалістю 

по 7 діб і температурою на першому 10 ˚C, на другому 20 ˚C. Новий метод 

мав 3 періоди з такою тривалістю і температурою: на першому – 5 діб і 10 ˚C; 

на другому – 2 доби і 25 ˚C; на третьому – 5 діб і 20 ˚C (перша версія методу). 

У другій версії показники були відповідно такими: 3 доби і 10 ˚C; 2 доби і 

25 ˚C; 5 діб і 20 ˚C. 

Виходячи з цих умов середні температури становили: 

контроль-метод,  

 

версія І, 

 
версія ІІ,  

 
 

Витрати електричної енергії за годину розраховували згідно з даними, 

вказаними в паспортах відповідного обладнання, а також виходячи з 

тривалості кожного періоду. Для аналізів було задіяне таке обладнання: 

термостат охолоджувальний Liberton LFR 175-140, термостат нагрівальний  

Р-ШШ, у яких витримували різні температурні режими.  

Витрата електричної енергії залежно від стадії пророщування була 

такою: 

- холодний тест – 1,8 кВт/год.; 

- прогрівання – 0,6 кВт/год.; 

- дорощування – 0,3 кВт/год. 
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Таблиця 7.3 

Економічна ефективність різних методів визначення схожості насіння 

кукурудзи при холодному пророщуванні ДП ДГ «Дніпро», 2013-2014 рр. 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Метод-

контроль 

Новий метод 

(патент № 86727) 

версія І версія ІІ 

Тривалість пророщування 

- в т.ч. годин 

діб 

годин 

14 

336 

12 

288 

10 

240 

Кількість зразків насіння, всього 

- в т.ч. повторень 
шт 

60 60 60 

120 120 120 

Температура середня ˚C 15,0 16,7 18,0 

Витрата ел. енергії, всього 

- в т.ч. стадія холодного тесту 

- стадія прогрівання 

- стадія дорощування 

кВт/год. 

352,8 

302,4 

- 

50,4 

280,8 

216,0 

28,8 

36,0 

194,4 

129,6 

28,8 

36,0 

Вартість ел.енергії, всього 

- в т.ч. на 1 зразок 
грн. 

537,7 

9,0 

424,0 

7,1 

293,4 

4,9 

Економія грошових витрат 

 

грн. 

% 

 

- 

- 

 

113,7 

21,1 

 

244,3 

45,4 

 

Внаслідок різних умов пророщування витрата електричної енергії 

значно коливалась залежно від методів визначення схожості насіння. Нові 

методи за двома версіями скорочували витрату електроенергії на 72 і 158,4 

кВт/год. У розрахунку на один зразок, який визначався двома повтореннями, 

питома витрата електроенергії становила: за контроль-методом 5,88 кВт/год.; 

за новим методом – 4,68 кВт/год. (І версія) і 3,24 кВт/год. (ІІ версія), 

зменшення складало 20,4 і 55,1 % відповідно. 

Визначення вартості спожитої електричної енергії здійснювали 

виходячи із ціни 1 кВт/год. на рівні 1,51 грн. станом на грудень 2014 р. 

Розрахунки показали, що нові методи визначення схожості насіння 

кукурудзи на основі холодного пророщування знижують вартість одного 

аналізу на 1,9 і 4,1 грн. порівняно з контрольним,  відомим методом, або ж у 

відсотковому виразі на 21,1 і 54,4 %. 

За даними виробничої перевірки підготовлено та опубліковано  
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науково-практичні рекомендації [254, 255]. 

 

Висновки до розділу 7 

1. Проведена виробнича перевірка та оцінка економічної 

ефективності оптимізованих за факторами схожості способів збирання і 

сушіння насіння гібридів кукурудзи, а також нових модифікованих методів 

визначення їх схожості. Перевірка виконана в  умовах господарств, які 

займаються вирощуванням, післязбиральною обробкою та контролем якості 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи. 

2. Оптимізовані способи включали нові техніко-технологічні 

елементи: збирання насіння за допустимої вологості, у тому числі 

підвищеної; режими сушіння на основі диференційованої температури 

нагріву насінини залежно від її вологості, термостійкості і життєздатності; 

систему енергозбереження сушарки СКПМ-18. За результатами перевірки 

вихід готової продукції (посівного матеріалу) збільшувався на 4 %, 

покращувались посівні і врожайні властивості насіння, рентабельність 

виробництва зросла на 23,6 %. За новим способом сушіння і 

енергозбереження економія грошових витрат на 1 т-% становила 3,47 грн., 

або ж 18,6 %. 

3. Нові методи оцінки схожості посівного матеріалу включали 

модифіковані версії холодного пророщування насіння кукурудзи. За 

результатами перевірки аналіз схожості скорочувався на 2-4 доби, 

споживання електроенергії зменшувалось на 20,4 і 55,1 %, вартість аналізу 

одного зразка насіння знижувалась на 1,9 і 4,1 грн. (21,1 і 54,4 %) порівняно з 

контрольним, відомим методом холодного пророщування. Показники 

схожості, визначені новим та контрольним методом, були, практично, 

однакові. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення важливого наукового завдання, що полягає у встановленні 

закономірностей та факторів формування схожості насіння гібридів 

кукурудзи у процесі їх дозрівання, збирання та сушіння, а також у виявленні 

нових методів оцінки схожості, які вирішені шляхом визначення 

життєздатності, термостійкості, морозостійкості, вологовіддачі, динаміки 

накопичення сухої речовини та продуктивності насіння гібридів кукурудзи. 

Створено нові, оптимізовані за факторами формування схожості, способи 

збирання, сушіння і енергозаощадження, а також модифіковані методи 

холодного пророщування насіння, які мають важливе науково-практичне 

значення у насінництві кукурудзи та при підготовці високоякісного 

посівного матеріалу гібридів. 

1. Визначені біотично-абіотичні фактори формування схожості 

насіння  у процесі його дозрівання, збирання та сушіння. До них належать 

динаміка вологовіддачі і накопичення сухої речовини при дозріванні, 

вологість насіння при збиранні, температура та способи нагріву насінини при 

сушінні, критично низькі температури та їх експозиція у разі промороження. 

Із взаємодії факторів та закономірностей формування якості насіння у 

процесі його дозрівання, визначено основні показники насіннєутворення. До 

них належали:  вологість (%), швидкість вологовіддачі (% за добу), схожість 

насіння за стандартним і холодним пророщуванням. 

2. Гібриди кукурудзи Дніпровський 181 СВ, Кремінь 200 СВ, 

Любава 279 МВ, Розівський 311 СВ, Збруч за роки досліджень мали різну 

вологовіддачу та накопичення сухої речовини в процесі дозрівання. У 

середньому, вологовіддача становила 0,8-1,5 % за добу, а в окремі роки 

збільшувалась до 2,2 %. Накопичення сухої речовини тривало до вологості 

22-30 % залежно від гібридів, у подальшому, внаслідок погодних умов (часті 
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опади і високі температури), можливе зниження абсолютної маси зерна на 3-

8 %. 

3. Процес формування лабораторної схожості насіння кукурудзи 

залежав від інтенсивності вологовіддачі та біологічних особливостей 

гібридів. Схожість, визначена стандартним методом ДСТУ 4138, досягала 

кондиційної норми (не нижче 92 %), починаючи із вологості 47,2-53,5 %. 

Схожість при холодному пророщуванні набувала високого рівня (не нижче 

85 %) за вологості 38-40 %. 

4. Визначено основні фактори формування схожості насіння гібридів 

кукурудзи в процесі їх теплового (термічного) сушіння, до яких належали 

збиральна вологість і температура нагріву насінини. Температура і вологість 

пов’язані наступним чином: при вологості 30-40 % допустимою є 

температура 30-35 ˚C, при вологості 20-30 % – до 40 ˚C, при вологості нижче 

20 % – до 45-50 ˚C. За таких умов отримували кондиційне насіння із 

схожістю при холодному пророщуванні і польовою – не нижче 80 %. 

5. У процесі сушіння гібридів кукурудзи на схожість насіння впливає 

його термостійкість. Серед досліджуваних гібридів Кремінь 200 СВ 

характеризувався нижчою термостійкістю при однакових значеннях 

вологості і температури нагріву насінини. Порівняно з іншими гібридами 

зниження лабораторної схожості становило до 13 %, польової – до 18 %. 

Причинами погіршення життєздатності були кременистий тип зернівки цього 

гібрида і її теплове мікротравмування. 

6. Виявлені особливості сушіння промороженого насіння гібридів 

кукурудзи. У разі некритичного проморожування при температурі -5 ˚C 

нагрів насінини у процесі сушіння може бути підвищений до температури 

40 ˚C, у разі значного проморожування температуру слід знижувати до 30 ˚C. 

Необхідно відзначити, що обгортки качанів, практично, не захищають 

насіння від негативного впливу низьких (мінусових) температур. 

7. Розроблено новий спосіб сушіння насипу качанів у режимі 

реверсування (зміни напрямку) теплоносія залежно від його температури на 
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вході і виході із насипу (патент на корисну модель № 94335). При 

застосуванні способу продуктивність кукурудзосушарки камерного типу 

збільшувалась на 17,3 %, питомі витрати палива газоподібного і 

електроенергії зменшувались на 16,4 і 4,7 % відповідно. Схожість насіння 

залишалась на високому рівні, порівняно з контролем – сушінням за 

Інструкцією, встановленою для кукурудзообробних заводів. 

8. Встановлено вплив та вперше проведено фізіологічне 

обгрунтування іншого енергозберігаючого способу – прямого сушіння 

насіннєвої кукурудзи в зерні. Практичне його застосування залежить від 

сортової чистоти та ботанічних особливостей гібридів, їх збиральної 

вологості, будови та структури качанів, типу зерна. Фізіологічною 

передумовою є повнота проходження гібридами періоду післязбирального 

дозрівання та формування схожості свіжозібраного насіння. Придатним для 

прямого сушіння був насіннєвий матеріал гібридів зібраних із вологістю 20-

23 % та лабораторною схожістю не нижче 92 %, у тому числі при холодному 

пророщуванні – не нижче 85 %. 

9. Визначено особливості формування схожості насіння в умовах 

проморожування залежно від факторів вологості, низької (мінусової) 

температури та її експозиції. Лабораторна і польова схожість залишаються 

без змін  за таких умов проморожування: вологість 20-26 %, температура       

-5 ˚C, її експозиція 6-12 годин. При нижчій температурі (-10 ˚C) і більшій 

експозиції (24 години) лабораторна схожість знижувалась на 3-12 %, 

польова – на 7-41 % порівняно з контролем. 

10. Розроблено нові модифіковані методи визначення схожості 

насіння за холодним пророщуванням, які полягають у тристадійному 

пророщуванні при різних температурах, а також у моделюванні умов «сівба – 

сходи» (патенти на корисну модель №№ 86617, 86727). Трьохстадійне 

пророщування проводиться протягом 10-12 діб, включає такі стадії і 

температури: холодний тест (8-10 ˚C); обігрів (25 ˚C); дорощування (18-

20 ˚C). Загальна тривалість аналізу скорочується на 2-4 доби, споживання 
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електроенергії зменшується на 20,4 і 55,1 % залежно від параметрів методу. 

Моделювання умов передбачає застосування температур пророщування, які 

повторюють зміни добових температур у польових умовах, від сівби насіння 

до появи сходів за минулі роки та з урахуванням прогнозу змін в 

передбачувані строки сівби у поточному році. 

11. Лабораторна схожість насіння по-різному характеризує посівні і 

врожайні властивості посівного матеріалу гібридів кукурудзи. Схожість, 

визначена за методом холодного пророщування, у тому числі за допомогою 

модифікованих методів, має закономірно виражений звʼязок з показниками 

польової схожості насіння, ростом і розвитком рослин, їх врожайністю за 

всіма гібридами, що досліджувались. Схожість за стандартним 

пророщуванням характеризує максимально можливу життєздатність, але не 

дозволяє встановити вплив факторів, які її формують. 

12. Оптимізовані за факторами схожості способи збирання та сушіння 

насіння гібридів кукурудзи забезпечували значний економічний ефект, та 

включали наступні техніко-технологічні елементи: збирання насіння зі 

сформованою схожістю і силою росту, у тому числі за підвищеної вологості; 

режими сушіння залежно від термостійкості, життєздатності і температури 

нагріву насінини; способи енергозбереження. Це збільшувало вихід готової 

продукції (насіння) на 4 %, підвищувало схожість до 97 % і врожайність 

гібридів на 0,64 т/га, знижувало сумарні енерговитрати (паливо, 

електроенергія) на 24,1 %. При виробничій перевірці отримано приріст 

прибутку до 39,5 %, рівень рентабельності збільшувався на 23,7 %. 

13. Нові модифіковані методи холодного пророщування насіння 

забезпечували економічний ефект за рахунок скорочення тривалості аналізу 

на 2-4 доби та зменшення його вартості. Економія грошових витрат, 

понесених на один зразок, становила 1,9-4,1 грн., або ж 21,1 і 54,4 % 

порівняно з відомим методом холодного пророщування. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

 

Виходячи із оптимізації факторів, які формують схожість, та отримання 

високоякісного посівного матеріалу гібридів кукурудзи пропонується:  

- розпочинати збирання гібридів (Дніпровський 181 СВ, Кремінь 200 СВ, 

Любава 279 МВ, Розівський 311 СВ, Збруч) при вологості 35-38 % за 

умови досягнення ними кондиційної схожості та сили росту не 

нижче 85 %; 

- застосовувати в камерних кукурудзосушарках енергозберігаючі 

способи сушіння на основі перемінного продування насипу качанів 

теплоносієм залежно від його температури на вході і виході із насипу; 

- вести сушіння насіння гібридів кукурудзи з врахуванням їх 

термостійкості та життєздатності при температурі нагріву насінини 30-

35 ˚C, 40˚C, 45-50 ˚C відповідно до збиральної вологості 30-40 %, 20-

30 % і 15-20 %; 

- визначати схожість насіння за новим методом холодного 

пророщування, який включає наступні стадії: холодний тест (8-10 ˚C); 

прогрівання (25 ˚C); дорощування (18-20 ˚C). 
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Додаток А 

 

 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду при вирощуванні 

кукурудзи за даними ГМС, м. Дніпропетровськ (2011-2014 рр.) 

Показник Місяць 
Середньо-

багаторічні 

Роки 

2011 2012 2013 2014 

Опади, мм 

квітень 38,0 24,1 14,7 10,1 50,9 

травень 46,0 28,8 47,1 21,7 124,7 

червень 59,0 100,4 29,0 24,2 106,0 

липень 56,0 50,6 69,6 39,9 41,2 

серпень 37,0 20,8 124,2 29,3 43,5 

вересень 36,0 33,4 34,2 67,9 76,4 

Сума 272,0 258,1 318,8 193,1 442,7 

Середньо-

добова 

температура 

повітря 

квітень 9,4 9,2 13,5 11,7 10,1 

травень 16,0 16,5 20,6 20,2 18,3 

червень 19,6 21,3 22,9 22,6 19,1 

липень 21,3 23,8 25,5 22,1 22,8 

серпень 20,6 21,6 22,6 22,7 23,4 

вересень 15,3 16,7 17,2 13,4 16,6 

Середнє за період 17,0 18,2 20,4 18,8 18,4 

ГТК 

квітень 0,34 0,85 0,35 0,28 1,62 

травень 0,93 0,53 0,74 0,35 2,20 

червень 1,00 1,57 0,42 0,36 1,85 

липень 0,85 0,68 0,88 0,58 0,85 

серпень 0,58 0,31 1,77 0,42 0,58 

вересень 0,78 0,45 0,66 1,69 0,78 

Середній за період 0,75 0,73 0,80 0,61 1,31 
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Додаток Б 

 

 

 

Фізико-механічні показники зерна гібридів кукурудзи, різних за типом 

зернівки та групою стиглості, 2011-2012 рр. 

Гібрид 

Тип 

зернів-

ки 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Пито-

ма 

маса, 

г/см³ 

Міц-

ність 

зернів-

ки, 

кгс 

Площа 

зернів-

ки, 

мм² 

Об’єм 

зернівки, 

мм³ 

Відно-

шення 

площі 

до 

обєму 

Дніпровський  

181 СВ 

(ранньостиглий) 

креме-

нисто-

зубо-

видна 

290 1,26 2,04 225 216 1,04 

Кремінь 200 СВ 

(середньоранній) 

креме-

ниста 
320 1,35 2,18 229 220 1,04 

Любава 279 МВ 

(середньоранній) 

зубо-

видно-

креме-

ниста 

350 1,20 1,80 268 231 1,16 

Розівський 311 СВ 

(середньостиглий) 

зубо-

видна 
390 1,23 1,85 265 225 1,17 
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Додаток В 

 

 

 

Якість насіння гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної вологості, 

2013-2014 рр. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Схожість насіння, % 
Врожайність, 

т/га 
Стандарт 

метод 

Холодний 

тест 
Польова 

Дніпровський 

181 СВ 

50,7 99 72 85 5,82 

41,0 99 96 90 6,29 

32,8 99 98 93 6,73 

19,5 99 100 93 6,91 

Кремінь 

200 СВ 

49,4 98 9 53 3,18 

42,3 98 85 80 5,58 

31,4 99 98 88 5,55 

19,0 99 100 93 9,99 

Любава 

279 МВ 

 

50,7 99 15 45 3,51 

42,9 100 96 88 5,12 

32,8 100 98 89 5,44 

20,9 100 99 90 5,54 

Розівський 

311 СВ 

51,0 99 95 85 5,17 

41,2 100 98 85 5,32 

30,0 100 100 88 5,88 

23,2 100 100 93 6,05 
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Додаток Ґ 
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Додаток Ґ 
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Додаток Ґ 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Схожість насіння гібриду Дніпровський 181 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2012 р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % 
Насіння після сушіння, 

% 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

45,9 

контроль 

(природне) 

качани 

0 0 41 62 

99 99 37 90 

зерно 74 74 0 1 

термічне, 

40˚C 

качани 79 86 1 23 

зерно 93 93 2 28 

30,9 

контроль 

(природне) 

качани 

3 16 16 27 

98 98 85 90 

зерно 78 90 10 18 

термічне, 

40˚C 

качани 94 94 71 82 

зерно 96 96 13 23 

20,4 

контроль 

(природне) 

качани 

16 40 8 73 

98 98 91 93 

зерно 100 100 56 94 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 88 92 

зерно 95 97 74 77 

Примітка:  1 – стандарт метод; 2 – холодне пророщування. 

 

Таблиця Д.2 

Схожість насіння гібриду Кремінь 200 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2012 р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % 
Насіння після сушіння, 

% 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

45,2 

контроль 

(природне) 

качани 

13 40 23 57 

100 100 12 56 

зерно 91 91 0 1 

термічне, 

40˚C 

качани 99 99 0 3 

зерно 92 95 0 2 

31,7 

контроль 

(природне) 

качани 

19 35 28 38 

98 98 76 85 

зерно 70 70 1 1 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 39 58 

зерно 98 98 13 20 

22,6 

контроль 

(природне) 

качани 

36 98 13 81 

98 98 86 88 

зерно 100 100 84 92 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 86 94 

зерно 100 100 77 84 

Примітка:  1 – стандарт метод; 2 – холодне пророщування. 
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Додаток Д 

 

 

 

Таблиця Д.3 

Схожість насіння гібриду Любава 279 МВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2012 р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

39,0 

контроль 

(природне) 

качани 

1 10 14 28 

95 95 56 60 

зерно 63 63 5 6 

термічне, 

40˚C 

качани 98 98 28 38 

зерно 97 97 6 9 

32,3 

контроль 

(природне) 

качани 

12 44 34 76 

98 98 93 98 

зерно 99 99 94 94 

термічне, 

40˚C 

качани 98 98 99 99 

зерно 92 92 82 82 

22,7 

контроль 

(природне) 

качани 

41 98 69 97 

95 95 93 94 

зерно 98 98 66 76 

термічне, 

40˚C 

качани 99 99 71 77 

зерно 98 98 75 82 

Примітка:  1 – стандарт метод; 

2 – холодне пророщування.  
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Додаток Е 

 

 

Таблиця Е.1 

Схожість насіння гібриду Дніпровський 181 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2013 р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

41,0 

контроль 

(природне) 

качани 

0 2 20 48 

100 100 96 96 

зерно 96 96 74 79 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 76 76 

зерно 84 88 9 10 

32,8 

контроль 

(природне) 

качани 

2 11 5 26 

99 99 92 98 

зерно 96 98 54 71 

термічне, 

40˚C 

качани 99 99 79 82 

зерно 96 96 66 74 

19,5 

контроль 

(природне) 

качани 

61 83 46 62 

99 99 99 100 

зерно 100 100 100 100 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 96 98 

зерно 99 99 99 99 

Примітка: 1 – стандарт метод; 

         2 – холодне пророщування. 
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Додаток Е 

 

 

 

Таблиця Е.2 

Схожість насіння гібриду Кремінь 200 СВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2013 р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

42,3 

контроль 

(природне) 

качани 

6 29 58 78 

99 99 93 98 

зерно 94 94 71 71 

термічне, 

40˚C 

качани 96 96 58 61 

зерно 88 88 14 16 

31,4 

контроль 

(природне) 

качани 

4 11 15 34 

98 98 80 85 

зерно 100 100 54 97 

термічне, 

40˚C 

качани 95 96 74 88 

зерно 99 99 56 93 

19,0 

контроль 

(природне) 

качани 

79 98 75 90 

98 98 99 100 

зерно 100 100 97 98 

термічне, 

40˚C 

качани 99 99 95 96 

зерно 100 100 100 100 

Примітка: 1 – стандарт метод; 

         2 – холодне пророщування. 
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Додаток Е 

 

 

Таблиця Е.3 

Схожість насіння гібриду Любава 279 МВ залежно від збиральної 

вологості і способу сушіння, 2013р. 

Вологість, 

% 

Умови сушіння Насіння свіжозібране, % Насіння після сушіння, % 

Спосіб, 

температура 
Об’єкт 

1 2 1 2 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

ен
ер

гі
я
 

сх
о
ж

іс
ть

 

42,9 

контроль 

(природне) 

качани 

4 22 40 64 

100 100 98 98 

зерно 100 100 69 79 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 41 44 

зерно 93 96 14 17 

32,8 

контроль 

(природне) 

качани 

16 38 30 44 

100 100 95 95 

зерно 100 100 74 77 

термічне, 

40˚C 

качани 100 100 82 85 

зерно 99 100 50 51 

20,9 

контроль 

(природне) 

качани 

61 88 54 90 

99 99 94 96 

зерно 100 100 95 96 

термічне, 

40˚C 

качани 99 99 94 96 

зерно 100 100 97 98 

Примітка: 1 – стандарт метод; 

        2 – холодне пророщування. 
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Додаток Ж 

 

 

Ріст і розвиток гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної вологості і 

температур сушіння, 2011-2012 рр. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура сушіння 

30 ºC 40 ºC 

Висота рослин (см), у фази: 

7-8 

листків 

повне 

цвітіння 

7-8 

листків 

повне 

цвітіння 

Дніпровський 

181 СВ 

47,0 79,9 183,8 76,9 180,1 

36,3 81,1 188,5 75,1 181,2 

30,0 88,1 183,6 85,6 190,0 

17,3 83,2 183,6 84,7 185,9 

Кремінь  

200 СВ 

44,5 90,6 200,6 83,8 200,0 

37,5 93,0 204,9 89,0 203,8 

27,2 95,4 200,5 90,2 201,0 

19,7 95,4 201,8 93,8 202,4 

Любава 

 279 МВ 

50,1 90,6 207,0 80,7 200,1 

37,3 88,7 206,8 88,4 203,8 

26,5 92,4 208,2 92,3 207,5 

21,2 93,2 205,7 91,2 209,0 

Розівський 

311 СВ 

53,3 92,6 205,3 77,0 207,0 

47,0 93,3 211,8 85,9 211,5 

41,9 94,9 204,5 90,1 213,3 

32,6 94,4 209,9 92,8 206,2 
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Додаток З 

 

 

Ріст і розвиток гібридів кукурудзи залежно від їх збиральної вологості і 

температур сушіння, 2013-2014 рр. 

Гібрид 
Вологість 

зерна, % 

Температура сушіння 

30 ºC 40 ºC 

Висота рослин (см), у фази: 

7-8 листків 
повне 

цвітіння 
7-8 листків 

повне 

цвітіння 

Дніпровський 

181 СВ 

50,7 59,8 220,6 46,2 221,7 

41,0 64,9 224,8 50,0 230,8 

32,8 63,2 226,7 57,4 233,5 

19,5 58,9 220,9 67,8 230,0 

Кремінь  

200 СВ 

49,4 64,1 241,4 56,3 219,4 

42,3 67,6 240,7 60,0 235,7 

31,4 71,4 235,9 67,7 238,8 

19,0 73,5 239,8 67,8 241,4 

Любава  

279 МВ 

50,7 61,5 238,4 58,3 240,2 

42,9 66,6 238,7 61,1 240,8 

32,8 68,4 240,9 69,6 239,9 

20,9 71,6 243,1 72,2 245,1 

Розівський 

311 СВ 

51,0 63,2 240,8 56,0 230,6 

41,2 70,4 242,6 63,8 240,2 

30,0 70,4 247,2 66,1 233,1 

23,2 69,3 243,2 70,1 237,7 
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Додаток И 

 

 

 

Ріст і розвиток насіння гібриду Розівський 311 СВ залежно від 

збиральної вологості і способів сушіння, 2012-2014 рр. 

Вологість, 

% 

Спосіб сушіння 
Висота рослин (см), у фази: 

умови об’єкт 
7-8 листків повне цвітіння 

29,8-30,0 

контроль 

(природне) 

качани 71,5 226,5 

зерно 70,3 226,5 

термічне, 

40 ˚C 

качани 69,5 225,3 

зерно 70,1 225,4 

21,3-23,2 

контроль 

(природне) 

качани 85,4 243,4 

зерно 85,9 243,1 

термічне, 

40 ˚C 

качани 84,1 245,1 

зерно 85,3 245,0 
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Додаток К 
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Додаток К  
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Додаток К  



 171 

Додаток Л 

 

 

 

Ріст і розвиток гібрида Любава 279 МВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 

Проморожування Температура 

сушіння, 

˚C 

Висота рослин 

(см), у фази: 

Вологість 

зерна, % 

Темпе-

ратура, ˚C 

Експозиція, 

год 

7-8 

листків 

повне 

цвітіння 

22-26 

-5 

6 
30 49,6 194,4 

40 48,7 195,4 

12 
30 49,1 186,6 

40 46,7 185,5 

24 
30 46,9 186,8 

40 45,4 186,9 

-10 

6 
30 49,1 183,0 

40 48,2 182,5 

12 
30 48,1 180,9 

40 46,7 181,1 

24 
30 46,6 183,1 

40 45,7 181,2 
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Додаток М 

 

 

 

Ріст і розвиток гібрида Розівський 311 СВ залежно від умов 

проморожування і сушіння, 2011-2012 рр. 

Проморожування Темпе- 

ратура 

сушіння, 

˚C 

Висота рослин (см), у фази: 

Вологість 

зерна, 

% 

Темпе-

ратура, 

˚C 

Експо-

зиція, 

год 

7-8 

листків 
повне цвітіння 

28-30 -5 

6 
30 46,8 184,5 

40 46,1 184,2 

12 
30 45,0 179,1 

40 44,1 180,2 

24 
30 45,3 183,5 

40 45,4 168,5 
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Додаток Н 



 174 

Додаток Н



 175 

Додаток Н 



 176 

Додаток П 



 177 

Додаток П 



 178 

Додаток П 



 179 

Додаток Р 



 180 

Додаток С 



 181 

Додаток Т 

 


