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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальов Д. В. Пофракційне сепарування та його вплив на якість 

насіння гібридів кукурудзи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – Агрономія. – ДУ Інститут зернових культур НААН 

України, Дніпро, 2021. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування й нове 

вирішення важливого науково-практичного завдання, що полягає у 

розробленні різних способів сепарування насіння кукурудзи шляхом 

встановлення оптимальних техніко-технологічних параметрів та виділення 

високоякісних фракцій залежно від сортових особливостей гібридів. Це 

дозволяє підвищити ефективність процесів очищення, сортування і 

калібрування насіння, отримувати посівний матеріал гібридів кукурудзи з 

високою схожістю, силою росту і продуктивністю. 

Актуальність теми обумовлена створенням вітчизняних 

високопродуктивних гібридів кукурудзи, для впровадження яких необхідно 

розробити технологію післязбиральної обробки та підвищення якості 

насіння, що значним чином залежить від способів його сепарування і 

підготовки до сівби. 

У результаті виконання дисертаційної роботи отримано результати, які 

мають наукову новизну та практичне значення у галузях селекції, 

насіннєзнавства і насінництва кукурудзи. Наукова новизна полягає у 

встановленні нових закономірностей, що характеризують процес 

сепарування та особливості його впливу на якість насіння гібридів 

кукурудзи. 

Уперше встановлено техніко-технологічні особливості способів 

сепарування (ситовий, гравітаційний, аеродинамічний) залежно від сортових 

ознак гібридів кукурудзи різних груп стиглості, а також їх фізико-механічних 
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та біологічних  показників, що характеризують посівні та врожайні 

властивості фракцій насіння. Розроблено новий спосіб ситового сепарування 

залежно від вирівняності суміші насіння, який включає формування посівних 

груп і фракцій різної крупності, форми насінини та її якості. Визначено, що 

за гравітаційного сепарування виділяється найбільш якісне насіння, але з 

низьким виходом. Уперше виявлено особливості аеродинамічного 

сепарування суміші насіння кукурудзи на окремі фракції у горизонтальному 

повітряному потоці, показано нестабільність процесу аеросепарації. 

Отримано нові дані з динаміки водопоглинання і проростання насіння 

гібридів кукурудзи, його сили росту залежно від крупності насінини, 

виявлено фізіологічний зв’язок між лінійним розміром і життєздатністю 

насінини. 

Удосконалено процеси очищення, сортування, калібрування посівного 

матеріалу гібридів кукурудзи на основі пофракційного сепарування, 

контролювання виходу і якості продукції, а також методику визначення 

схожості насіння з використанням різноглибинного проростання та в умовах 

контрольованого тиску на ростки. 

Набули подальшого розвитку теорія та практика процесу сепарування 

сумішей насіння в технологіях його післязбиральної обробки і підготовки до 

сівби. Визначено новий напрямок у методології визначення якості посівного 

матеріалу гібридів кукурудзи шляхом запровадження додаткових показників, 

які тісно пов’язані з посівними та врожайними властивостями насіння. 

Теоретично обґрунтовано процес сепарування насіння кукурудзи та 

техніко-технологічні ознаки, за якими здійснюється виділення окремих 

фракцій. Виявлено, що за ситовим сепаруванням формування фракцій 

відбувається залежно від лінійного розміру насінини та співвідношення її 

окремих параметрів – ширини і товщини, а практично здійснюється на ситах 

відповідно з круглими отворами та довгастими вічками. При сепаруванні на 

ситах з круглими отворами вихід крупної фракції становив 10,1 – 17,9 %, 

середньої – 64,8 – 79,0 % і дрібної – 9,6 – 22,1 %, з довгастими вічками 
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відповідно 12,2 – 22,7 %, 52,2 – 73,2 % і 14,6 – 33,2 % (гібриди ДН Патріот, 

ДН Світязь, ДН Деметра, ДН Олена). Отже при ситовому сепаруванні 

виділяються різноякісні фракції за формою насінини, її крупністю, а також із 

виходом і співвідношенням окремих фракцій між собою. 

За гравітаційного сепарування досліджуваних гібридів встановлено 

особливі закономірності щодо розділення сумішей насіння на фракції. 

Порівняно з іншими способами підвищується вихід легкої фракції (в межах 

19,7 – 33,3 %), а також важкої (20,0 – 28,7 %), натомість знижується вихід 

середньої (42,3 – 55,1 %). За цим способом сепарування виділяються фракції 

з найбільшою масою 1000 насінин – до 350 – 400 г, їх вміст становив 12–

18 %. 

За аеродинамічного сепарування у горизонтальному повітряному 

потоці отримано три фракції із співвідношенням умовно легкої – 10,0 – 

15,6 %, середньої – 70,3 – 80,6 %, важкої – 8,9 – 17,9 %. Встановлено, що 

аеродинамічне сепарування є особливим процесом, який значним чином 

залежить від ознаки парусності насінини, її лінійного розміру, форми, 

питомої маси. Впливає також повітряний потік – його швидкість, орієнтація у 

ньому насінини, площа миделового перерізу. За таких умов, під впливом сил 

тяжіння і аеродинамічного опору, що діють на насінину у повітряному 

потоці, фракції формуються нестабільно і до певної міри довільно. Вперше 

виявлено, що із однієї частини горизонтального повітряного потоку можуть 

виділятись неоднорідні фракції із різною масою насіння і, як наслідок, 

якістю. Тому фракції, отримані в дослідах, по-перше, відрізняються між 

собою несуттєво за масою 1000 насінин, по-друге у окремих гібридів з 

пласкою геометричною формою насінини (гібрид ДН Деметра) маса 

середньої фракції була більшою порівняно із важкою, по-третє, межі 

розподілу насіння між фракціями були нестабільними і постійно 

змінювались. Такі результати необхідно враховувати у практиці 

аеросепарації насіння гібридів кукурудзи, особливо з метою їх сортування і 

калібрування на окремі фракції. 
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У науковій літературі наводяться різні дані щодо впливу крупності 

насіння на його посівні та врожайні властивості. У зв’язку з цим проведено 

дослідження процесів водопоглинання і проростання насіння гібридів 

кукурудзи різних фракцій, отриманих шляхом ситового сепарування на ситах 

з круглими отворами і довгастими вічками. Уперше виявлено закономірності 

поглинання крапельно-рідкої вологи насінням гібридів кукурудзи різної 

крупності у динаміці, встановлено, що в результаті сорбції маса насіння 

дрібної фракції збільшувалась на 35,8 %, середньої – на 32,0 – 32,9 %, 

крупної –  на 29,2 % відносно початкової. Більш висока сорбція, що виявлена 

у дрібного насіння, пояснюється особливим співвідношенням між площею 

зовнішньої поверхні і об’ємом насінини. Доказано, що у дрібного насіння на 

одиницю об’єму припадає більше площі, в результаті збільшується його 

здатність до водопоглинання порівняно з більш крупною насіниною. 

Також виявлено особливості проростання насіння різної крупності у 

динаміці тривалістю 96 годин. На першу добу кількість пророслого насіння 

дрібної фракції становила 31 – 37 %, на другу 59 – 73 %, на третю 88 – 95 %, 

крупної відповідно 15 – 20 %, 31 – 43 і 80 %. Проте, на четверту добу 

кількість пророслого насіння від усіх фракцій складала 96 – 98 %, тобто в 

умовах лабораторного пророщування вплив крупності відчутний лише 

упродовж першої – третьої доби і стосується підвищення схожості дрібного 

насіння, у подальшому, на 96 годину, різниця між фракціями нівелюється. 

Окрім схожості але більш важливим показником якості насіння є його 

сила росту, що визначалась в дослідах методом проростання із різної 

глибини загортання, тобто імітувались умови періоду сівба – сходи 

кукурудзи на полі. Уперше виявлено силу росту насіння гібридів кукурудзи 

залежно не тільки від глибини загортання, а й від ознаки, за якою формується 

фракція при сепаруванні. При виділенні фракцій за ознакою «ширина 

насінини» шляхом сепарування на ситах з круглими отворами отримується 

крупна і середня фракції з найвищою силою росту. За сівби насінням цих 

фракцій основний показник сили росту – число сходів збільшувалось на 8 – 
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11 %, 3 –16 % і 2 – 5 % при глибині загортання насіння відповідно 5, 9 і 13 см 

та порівняно із дрібною фракцією. 

Проте залежність між силою росту і крупністю змінювалась у тому 

разі, коли фракції формувались за ознакою товщини насінини при 

сепаруванні на ситах з довгастими вічками. За таким способом сепарування 

сила росту насіння різної крупності була, практично, однаковою, або навіть 

вищою у дрібного насіння окремих гібридів. Отже, уперше виявлено 

фізіологічний зв’язок між силою росту і параметрами лінійного розміру 

насінини, а саме її ширини і товщини, який полягає в тому, що більш широка 

за розміром, з розвиненим зародком насінина здатна до кращого проростання 

і формування сильних ростків. 

Встановлені залежності між крупністю насіння, фракціями гібридів 

кукурудзи та їх проростанням підтверджено методом холодного 

пророщування. Схожість насіння гібридів ДН Деметра, ДН Світязь, ДН 

Патріот, ДН Олена, підвищувалась від крупніших фракцій на 5 – 13 %, 

порівняно з дрібними. Новий спосіб ситового сепарування, який полягав у 

розділенні суміші насіння на дві посівні групи з наступним відбором 

фракцій, також підвищував схожість гібридів, але при сепарації за ознакою 

«ширина насінини». 

Гравітаційне та аеродинамічне сепарування по-різному впливало на 

схожість, визначену методом холодного пророщування. При гравітаційному 

сепаруванні виділялись фракції зі схожістю насіння вищою на 3 – 13% за 

всіма гібридами, при аеродинамічному – лише за окремими, що свідчить про 

індивідуальну сортову різноякісність гібридів, як об’єктів сепарування. 

Остаточну оцінку способів сепарування насіння різних гібридів 

кукурудзи здійснено у польових дослідах. Польова схожість насіння 

крупніших фракцій, виділених при ситовому сепаруванні, підвищувалась на 

5 – 11 %, гравітаційному – на 9 – 14 % порівняно з насінням дрібних фракцій. 

При аеродинамічному сепаруванні відмінностей за польовою схожістю між 

різними фракціями, практично, не виявлено. 
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Вперше встановлено врожайні властивості насіння залежно від різних 

способів та технологічних ознак пофракційного сепарування гібридів 

кукурудзи. При ситовому сепаруванні за ознакою «ширина насінини» із 

суміші насіння виділяються фракції зі збільшеною на 1,11 – 1,40 т/га 

врожайністю, при гравітаційному – на 0,90 – 1,25 т/га порівняно з контролем 

(насіння не сепароване) та відносно дрібними (легкими) фракціями. При 

аеродинамічному сепаруванні у горизонтальному повітряному потоці 

виділяються фракції насіння, які за врожайними властивостями та 

результатами математичної обробки, практично, не відрізняються між собою. 

Отже ситове та гравітаційне сепарування можна покласти в основу процесів 

сортування і калібрування посівного матеріалу гібридів кукурудзи, 

аеродинамічне – в основу очищення. 

За результатами проведених досліджень внесено ряд нових техніко-

технологічних пропозицій в теорію і практику сепарування насіння гідридів 

кукурудзи, а саме: регламент і режими пофракційного сепарування насіння 

залежно від його вирівняності, за якими виконується очищення, сортування і 

калібрування посівного матеріалу; спосіб ситового двостадійного 

сепарування у разі низької (нижче 80 %) вирівняності насіннєвого матеріалу; 

модель аеродинамічної сепарації у горизонтальному повітряному потоці для 

встановлення режиму і параметрів процесу розділення суміші насіння. 

Регламент, спосіб і модель упроваджено в насінницьких господарствах 

для підготовки посівного матеріалу гібридів кукурудзи об’ємом 50 – 70 т 

щорічно. В результаті впровадження отримано насіння зі схожістю 95 – 96 %, 

силою росту 85 – 90 % без будь-якого механічного травмування, від якого 

врожайність зерна збільшувалась на 0,90 – 1,40 т/га. За рахунок оптимізації 

процесу сепарування продуктивність зерносепараторів збільшується на 15 – 

20 %, питомі витрати електроенергії зменшувались на 6 – 8 %. 

 

Ключові слова: насіння кукурудзи, гібриди, способи сепарування, 

фракції, посівні якості, врожайні властивості. 
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ANNOTATION 

Kovalov D. V. Fractional separation and its impact to the seed's quality of 

corn hybrids – Qualifying scientific work printed as manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 –

Agriculture. – SE Institute of Grain Crops at Ukraine’s National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The dissertation work presents the theoretical grounding and new solution 

for the important scientific-practical task, which consists in development of 

different ways of separating of corn seeds by finding the optimal technical-

technological characteristics and sorting out the fractions of the highest quality 

depending upon the sort peculiarities of hybrids. It allows improving the 

effectiveness of the processes of cleaning, sorting and calibrating of the seeds, 

getting sowing material of corn hybrids with high germination ability, strength of 

growth and productivity. 

The topicality of the theme is dictated by development of the national highly 

productive corn hybrids, for introduction of which it is necessary to work out the 

technology of after-collecting processing and improvement of seeds quality, which 

mainly depends upon the ways of its separating and preparing for sowing. 

After completing the dissertation work we got the results, which have 

scientific novelty and practical importance in the fields of selection, seed breeding 

and corn breeding. The scientific novelty consists in finding new regularities, 

which describe the process of separating and peculiarities of its influence upon the 

quality of corn hybrids. 

It is the first work, which finds technical-technological peculiarities of 

separating methods (sieve, gravitational, aerodynamic) depending upon the sort 

characteristics of corn hybrids of different ripeness groups, and also their physical-

mechanical and biological indices, which describe sowing and productive 

peculiarities of seed fractions. 

We developed the new method of sieve separating depending on grain 

mixture alignment, which includes formation of sowing groups and fractions of 
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different size, shape of a seed and its quality. It was found, that in a result of 

gravitational separating the seeds of higher quality, but with low issue are selected. 

It is the first time, when the peculiarities of aerodynamic separating of corn seeds 

mixture on certain fractions in horizontal air stream were found, the instability of 

air separating process is shown. 

We got the new data in dynamics of water soaking and germination of corn 

hybrid seeds, its growth strength depending on seed size, the physiological 

connection of size and viability of the seed was found. 

We improved the processes of cleaning, sorting, calibrating of sowing 

material of corn hybrids on the base of fraction separating, control of issue and 

quality of production, and also the methodology of identification of seeds 

germination ability using different level germination and under condition of 

controlled pressure on the sprouts. 

We continued developing the theory and practice of the process of seed 

mixtures separating in the technologies of its post-harvesting processing and 

preparation for sowing. We found the new direction in methodology of identifying 

of sowing material quality of corn hybrids by using additional indicators, which 

are closely connected to the sowing and productive properties of seeds. 

We give the theoretical grounding of the process of corn seeds separating 

and technical-technological signs, according to which separating of certain 

fractions is done. We found, that in a result of sieve separating the formation of 

fractions takes place depending on linear seed size and correlation of its certain 

parameters – width and thickness, and is practically done on the sieve with round 

openings and oblong eyelets. In a result of sieve separating  with round openings 

the issue of large fraction made 10,1 – 17,9 %, medium – 64,8 – 79,0 % and fine – 

9,6 – 22,1 %, with oblong eyelets – 12,2 – 22,7 %, 52,2 – 73,2 % and 14,6 – 

33,2 % (hybrids DN Patriot, DN Svityaz, DN Demetra, DN Olena). So at sieve 

separating it is possible to select different quality fractions according to the shape 

of the seed, its size, and also with issue and correlation of certain fractions among 

themselves. 
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At the gravitational separating of the investigated hybrids we found special 

regularities about separating the seeds mixtures into fractions. Comparatively with 

other methods, the issue of the light fraction is higher (in measures 19,7 – 33,3 %), 

and also the heavy one (20,0 – 28,7 %), instead the issue of the medium is lower 

(42,3 – 55,1 %). According to this method of separating the fractions with the 

biggest mass 1000 seeds – to 350 – 400 g were selected, their content was 12-

18 %. 

At aerodynamic separating in the horizontal air stream three fractions were 

obtained, with correlation of conditionally light – 10,0 – 15,6 %, medium – 70,3 – 

80,6 %, heavy – 8,9 – 17,9 %. It was found, that aerodynamic separating is a 

process, which mainly depends on the attribute of seed windage, its linear size, 

shape, specific mass. There is also influence of the air stream – its speed, 

orientation of the seeds in it, square of the cross section. Under these conditions 

and influence of gravitation strength and aerodynamic resistance, which exercise 

influence over the seed in the air stream, fractions are being formed unstably and 

comparatively arbitrarily. It is the first time, when it was found, that from the one 

part of the horizontal air stream the heterogeneous fractions with different seed 

mass can be selected and, as a result, with different quality. That’s why fractions, 

obtained in a result of researches, firstly had small differences according to the 

mass 1000 seeds, secondly certain hybrids with flat geometrical shape of the seed 

(hybrid DN Demetra) had the mass of the medium fraction, which was bigger, than 

that of the heavy one, thirdly, the measures of seed distributing among the 

fractions were unstable and changed all the time. Such results must be taken into 

consideration in the practice of air separating of corn hybrid seeds, especially with 

a purpose of their sorting and calibrating into certain fractions. 

Different data about the influence of seed size on its sowing and productive 

properties can be found in the scientific literature. According to this, the research 

of the processes of water soaking and germination of corn hybrid seeds of different 

fractions, obtained by sieve separating with round openings and oblong eyelets 

sieve, was held. It is the first time, when the regularities of drip-liquid moisture 
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soaking of corn hybrids of different size in dynamics were found, it is found, that 

in a result of sorption the mass of seeds of the fine fraction increased to 35,8 %, 

medium to 32,0 – 32,9 %, large to 29,2 % comparatively with the initial one. 

Higher sorption, which was found in fine seeds, is explained with special 

correlation of outer surface square area and the volume of deeds. It is proved, that 

the fine seeds have more square area per one unit, in a result of this its ability to 

water soaking increases comparatively to bigger seed. 

We also found the peculiarities of germination of different sized seeds in 

dynamics with duration of 96 hours. During the first day the amount of germinated 

seeds of the fine fraction made 31 – 37 %, during the second 59-73 %, during the 

third 88-95 %, the large one 15-20, 31-43 and 80 %. Otherwise, during the fourth 

day the amount of germinated seeds from all fractions made 96-98 %, so under the 

conditions of the laboratory germination the influence of size takes place only 

during the first – third days and concerns increasing of germination ability of fine 

seeds, later, during 96 hour, the difference between fractions disappear. 

Except germination ability the more important indicator of seeds quality is its 

growth strength, which was defined in researches with the method of germination 

from different sealing depth, so the conditions of sowing-germination period for 

corn in the field were imitated. It was the first time to find the growth strength of 

corn hybrids, depending not only on sealing depth, but also on attribute, upon 

which the fraction at separating is being formed. In a result of selecting the 

fractions according to the attribute of seed width by separating on the sieve with 

the round openings the large and medium fractions with the highest growth 

strength are obtained. At sowing the seeds of these fractions the main indicator of 

the growth strength – the number of germinations increased to 8-11 %, 3-16 % and 

2-5 % under seeds sealing depth corresponding to 5, 9 and 13 cm and 

comparatively to the fine fraction. 

Otherwise, dependence between growth strength and size changed in case of 

formation of fraction according to the attribute of seed thickness at separating on 

sieve with oblong eyelets. With such a way of separating the growth strength of 
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different sized seeds was almost the same, or even higher with fine seeds of certain 

hybrids. So, it is the first time to find the physiological connection between the 

growth strength and parameters of the linear size of the seed, namely its width and 

thickness, which means, that wider in size seed with a developed embryo is able to 

germinate better and form the strong sprouts. 

The connection between the seeds size, corn hybrids fractions and their 

germination is confirmed with the method of the cold germination. The ability to 

germination of hybrid seeds DN Demetra, DN Svityaz, DN Patriot, DN Olena was 

increasing from the large fractions to 5 – 13 % comparatively to the fine ones. The 

new method of sieve separating, which consisted in separating the seeds mixture 

into two sowing groups with the following selection of fractions, also increased the 

hybrids germination ability, but at the separating according to the attribute «seed 

width». 

Gravitational and aerodynamic separating influenced the germination ability, 

which was defined with cold germination method, differently. The gravitational 

separating selected the fractions with germination ability on 3 – 13% higher in all 

the hybrids, the aerodynamic only in certain ones, which shows the individual sort 

difference in quality of hybrids, as objects of separating. 

The final estimate of separating methods for different corn hybrids seeds 

was done in field researches. The field germination of large fractions seeds, 

selected at sieve separating, was increasing on 5-11 %, gravitational – on 9 – 14 % 

comparatively to fine fraction seeds. At aerodynamic separating the differences in 

the field germination in different fractions were not almost found. 

It was the first tome to define the productive properties of the seeds 

depending on different ways and technological attributes of fractional separating of 

corn hybrids. At the sieve separating according to the attribute «width of a seed» 

from the seeds mixture three fractions are selected, with increased on 1,11 – 

1,40 t / ha productivity, at gravitational – on 0,90 – 1,25 t / ha comparatively to the 

control (the seeds are not separated) and comparatively fine (light) fractions. At the 

aerodynamic separating in the horizontal air stream the seeds fractions are selected, 
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which almost don’t differ from each other according to the productive properties 

and the results of the mathematical processing. So the sieve and gravitational 

separating can be put in the base of the processes of sorting and calibrating of the 

sowing material of corn hybrids, aerodynamic – in the base of cleaning. 

According to the results of researches, which were made, we suggest a set of 

new technical-technological offers to the theory and practice of separating of corn 

hybrids seeds, namely: regulations and regimes of fraction separating of corn 

hybrids seeds depending on its alignment, according to which the cleaning, sorting 

and calibrating of sowing material is done; the method of sieve two-stage 

separating in case of low (lower, than 80 %) alignment of sowing material; the 

model of aerodynamic separating in the horizontal air stream for definition the 

regime and parameters of the seeds mixture separating process. 

Regulations, method and model are implemented in seed economies for 

preparation of sowing material of corn hybrids with volume 50 – 70 t yearly. In a 

result of implementation the seeds were obtained with germination ability 95-

96 %, growth strength 85 – 90 % without any mechanical injury, from which the 

productivity of the seeds was increasing on 0,90 – 1,40 t/ha. On account of 

optimization of separating process the productivity of seed separators increases on 

15 -20 %, specific expenses on electric energy decreased on 6 – 8 %. 

Key words: corn seeds, hybrids, separating methods, fractions, sowing 

properties, productive properties. 
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ВСТУП 

Збільшення виробництва зерна значною мірою залежить від якості 

посівного матеріалу. Згідно чинного нормування якість характеризується 

комплексом показників, встановлених ДСТУ 2240. До найбільш важливих 

нормативних показників стандарту відноситься чистота і схожість насіння, з 

врахуванням яких і визначається його кондиційність і придатність до сівби. 

При цьому відомо, що чистота і схожість зернових культур формується у 

процесі збирання та післязбиральної обробки, головним чином, на операціях 

очищення і сортування посівного матеріалу, за допомогою яких здійснюється 

його сепарування, тобто поділ на фракції різної якості. 

Актуальність теми. Відомі різні способи сепарування, основані на 

фізико-механічних показниках – маси 1000 насінин, їх питомої маси, 

лінійного розміру, парусності, які використовуються залежно від стану та 

біологічних особливостей суміші насіння певної культури. На основі 

відмічених показників застосовуються наступні способи: ситовий, 

гравітаційний, аеродинамічний з використанням різних сепарувальних 

машин.  

У практиці сепарування найбільш поширений ситовий спосіб, який 

застосовується для очищення і сортування насіннєвого матеріалу. Проте, 

його розробка здійснювалась на принципі уніфікації, тобто майже не 

враховувала фізико-механічні та біологічні особливості гібридів кукурудзи.  

Різний вплив на вихід і якість насіння гібридів кукурудзи мають також 

способи, засновані на аеродинамічному та гравітаційному сепаруванні. 

Нез’ясованим залишається механізм сепарування однокомпонентних та 

багатокомпонентних сумішей в режимах їх очищення-сортування. Потребує 

уточнення оптимальний вихід насіння гібридів виходячи з їх чистоти і 

схожості. Напрям досліджень включає зазначені завдань, тому тема 

дисертаційної роботи є актуальною та науково і практично важливою в галузі 

селекції і насінництві кукурудзи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження за темою 

дисертаційної роботи є складовою частиною ПНД на 2016-2020 рр. 

«Технологія вирощування зернових культур», підпрограми «Селекція і 

насінництво кукурудзи і сорго», за завданням «Розробити теоретичні основи 

оптимізації процесів збирання, післязбиральної обробки і зберігання 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи, створити функціонально інтегровану 

систему методів підвищення якості насіння та економії енергоресурсів» (№ 

держ. реєстр 0116U001241). 

Мета і задачі досліджень. Метою є встановити закономірності 

пофракційного сепарування насіння гібридів кукурудзи, розробити способи 

їх очищення-сортування в технологіях післязбиральної обробки. 

Для досягнення поставленої мети заплановано вирішення наступних 

задач: 

- дослідити та визначити основні фізико-механічні показники насіння 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості, які слугують 

технологічними ознаками їх сепарування; 

- встановити особливості процесу ситового сепарування, визначити 

основні технологічні показники – вихід фракцій, масу 1000 насінин 

залежно від сортових особливостей гібридів кукурудзи; 

- з’ясувати техніко-технологічні особливості процесу 

аеродинамічного сепарування однокомпонентних і 

багатокомпонентних сумішей насіння залежно від чистоти і 

фракційного складу; 

- визначити закономірності процесу аеродинамічного сепарування  

насіння гібридів кукурудзи, встановити вихід фракцій гібридів 

кукурудзи; 

- встановити вплив різних способів сепарування (ситового, 

гравітаційного, аеродинамічного) на посівні якості та врожайні 

властивості гібридів кукурудзи у лабораторно-польових дослідах; 
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-  провести виробничі випробування найбільш ефективних способів 

сепарування, надати техніко-технологічну оцінку зерносепараторам;  

- розрахувати економічну ефективність нових способів сепарування в 

технологіях післязбиральної обробки та підготовки до сівби 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи. 

Об’єкт дослідження – процес сепарування сумішей насіння гібридів 

кукурудзи на окремі фракції, його вплив на вихід, посівні якості та врожайні 

властивості гібридів, а також продуктивність зерносепараторів  

Предмет дослідження – способи пофракційного сепарування насіння 

гібридів кукурудзи та його вплив на якість посівного матеріалу.  

Методи досліджень. Включають теоретично-аналітичні, модельні, 

лабораторно-польові, статистично-обрахункові в процесі сепарування 

насіння гібридів кукурудзи та визначенні його якості. 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає у встановленні 

нових закономірностей, що характеризують процес пофракційного 

сепарування та особливості його впливу на якість насіння гібридів 

кукурудзи. 

Уперше встановлено:  

– техніко-технологічні особливості способів сепарування (ситовий, 

гравітаційний, аеродинамічний) залежно від сортових ознак гібридів різних 

груп стиглості; 

– методи виділення окремих фракцій із суміші насіння за розміром 

насіння, їх співвідношенням і якістю; 

– фізико-механічні та біологічні показники, що характеризують посівні 

та врожайні властивості фракцій насіння; 

– динаміку водопоглинання і проростання насіння, його силу росту 

залежно від крупності насінини. 

Удосконалено: 

– процес очищення, сортування, калібрування посівного матеріалу 

гібридів кукурудзи на основі пофракційного сепарування, контролювання 

виходу і якості продукції; 
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– методику визначення схожості насіння з використанням 

різноглибинного проростання та в умовах контрольованого тиску на ростки. 

Набули подальшого розвитку:  

– теорія та практика процесу сепарування сумішей насіння в 

технологіях його післязбиральної обробки і підготовки до сівби; 

– методологія визначення якості посівного матеріалу гібридів 

кукурудзи. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведених 

досліджень встановлено і впроваджено: 

– регламент і режими сепарування насіння залежно від його 

вирівняності, за якими проводиться очищення, сортування і калібрування 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи. Очищення рекомендується 

здійснювати на основі аеродинамічного сепарування, сортування і 

калібрування – ситовим і гравітаційним режимами; 

– спосіб двостадійного сепарування з поділом суміші насіння на групи 

(перша стадія) і виділенням з них посівних фракцій (друга стадія) у разі 

низької вирівняності насіннєвого матеріалу нижче 80 %; 

– модель аеродинамічної сепарації для експериментального 

відтворення процесу формування насіння у повітряному потоці. 

Регламент, спосіб і модель упроваджено в насінницьких господарствах 

для підготовки посівного матеріалу гібридів кукурудзи об’ємом 50 – 70 т 

щорічно. Отримано посівний матеріал зі схожістю насіння 95-96 %, силою 

росту 85-90 %, без будь-якого стороннього механічного травмування. За 

двостадійним сепаруванням скорочувалась загальна тривалість сепарації, 

продуктивність зерносепараторів збільшувалась на 15-20 %, питомі витрати 

електроенергії зменшувались  на 6-8 %. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто опрацьовано та 

узагальнено наукову літературу з технології сепарування насіння різних 

культур, визначено напрями, які потребують дослідження і удосконалення. 

Особисто розроблено програму досліджень, виконано польові та лабораторні 
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досліди, здійснено аналіз отриманого експериментального матеріалу, 

узагальнено результати досліджень, сформульовано висновки та 

рекомендації для практичного насінництва. Самостійно та у співавторстві 

опубліковано наукові праці, частка авторства у спільних працях становить 

55-85 %. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні матеріали дисертаційної 

роботи доповідались на засіданнях Вченої ради ДУ Інститут зернових 

культур НААН України (м. Дніпро, 2017–2019 рр.), на науково-практичних 

конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» 

(Дніпро, 25–26 травня 2017 р.); «Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату» (Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р.); «Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов» (Дніпро, 30–31 травня, 2019 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 

наукових праць, з них 7 статей, у тому числі 3 – у фахових виданнях України, 

1 – у наукометричній базі Scopus, 3 – тез доповідей, 1 – засвідчуює апробацію 

матеріалів дисертації та 2 –додатково відображають результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 

155 сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, 

висновків і рекомендацій виробництву, списку використаних джерел і 

додатків. Робота містить 44 таблиці, 10 рисунків та 3 додатки. Список 

використаних літературних джерел включає 251 найменувань, у тому числі – 

64 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СЕПАРУВАННЯ НАСІННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У 

ТЕХНОЛОГІЯХ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ І ПІДГОТОВКИ 

ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ ДО СІВБИ 

(огляд наукової літератури) 

 

Зібраний насіннєвий матеріал являє собою багатокомпонентну суміш, 

яка включає не тільки насіння основної культури, але і різні домішки: сміття 

органічного та мінерального походження, насіння інших рослин та ін. Тому 

насіннєвий матеріал після збору врожаю обов’язково підлягає сепаруванню, 

тобто його механічним шляхом розділяють на окремі складові [1–8]. 

Особливо важливе сепарування для кукурудзи, оскільки ця культура має 

ускладнену систему післязбиральної обробки насіння, включає ряд 

технологічних операцій і способів.  

Також насіння кукурудзи характеризується найбільшою різноякісністю, 

що також впливає на процес сепарування і повинне у ньому враховуватись. 

 

1.1 Явище різноякісності насіння, сепарація, як спосіб її 

подолання 

 

Відомі фундаментальні дослідження з встановлення явища 

різноякісності, її причин та закономірностей [9–11]. І. Г. Строна  виділяє три 

категорії різноякісності: екологічну, генетичну та матрикальну [12].  

Екологічна різноякісність насіння зумовлюється дією зовнішніх 

погодно-кліматичних умов, які складаються при вирощуванні рослин у 

агрофітоценозі. До неї можливо віднести ще явище «вторинної» 

різноякісності, так званої технологічної, яка складається в процесі 

післязбиральної обробки та зберігання насіння. Встановлено, що у 

формуванні біологічних властивостей насіння ця форма різноякісності  
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відіграє важливу роль, хоча вона  не спадкова [12–14]. Спостерігаються 

значні відмінності якості насіння, що сформувалося в сприятливих і 

несприятливих погодних умовах [14]. 

Генетична різноякісність виникає внаслідок поєднання спадковості 

батьківських форм. У цьому випадку насіння відрізняється тим, що чоловіча 

та жіноча гамети під час запліднення вносять в зиготу свої спадкові ознаки, 

тому вона є спадковою [9, 12]. 

До генетичної різноякісності насіння призводять також мутагенні 

чинники. Ця категорія різноякісності використовується при створенні нових 

сортів [15]. 

Найбільше значення в насінництві має матрикальна різноякісність, 

вона істотно впливає на його посівні якості і пов’язана  не лише з розміром, 

але і з фізіологічним станом насіння і зародка. Матрикальна різноякісність 

пояснюється тим, що насіння отримує різне живлення залежно від місця 

розміщення на рослині [13, 16–24]. Встановлено, що вищу енергію, 

дружність проростання та схожість має насіння, що утворюється на 

материнській рослині в першій половині репродукційного періоду, навіть за 

однакової крупності з тим, що формується пізніше. Також кращі посівні 

якості формуються у того насіння, яке знаходиться, наприклад: у верхній 

частині колоса, волоті, ярусу рослини [25–30]. 

Насіння кукурудзи в силу своїх біологічних та техніко-технологічних 

особливостей має значну різноякісність, яка виникає в процесі його збирання, 

післязбиральної обробки і підготовки до сівби [25, 31, 32]. 

Техніко-технологічна різноякісність відносно процесу сепарування 

проявляється, насамперед, в ряді фізико-механічних показників – крупності, 

масі 1000 насінин, лінійних розмірах, щільності, міцності, травмованості. У 

свою, чергу фізико-механічні показники значною мірою можуть впливати на 

посівні та врожайні властивості насіння – його схожість, врожайність [24]. 

Абсолютно позбавитися негативного впливу різноякісності насіння 

неможливо ні агрохімічними, ні селекційними шляхами. Але, створюючи 
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оптимальну структуру посіву, вносячи достатню кількість добрив, правильно 

проводячи агротехнічні операцій її можна значно знизити [18, 19]. 

Отже, у технологіях післязбиральної обробки, насамперед сепарування, 

різноякісність має обов’язково враховуватись шляхом оптимізації процесів 

очищення, сортування та калібрування насіння. У зв’язку з цим можна 

розглядати сепарування як спосіб подолання різноякісності, тобто за 

допомогою отримання окремих фракцій, вирівняних (однорідних) за якістю. 

Це має значний технологічний ефект, оскільки у агротехнологіях, на стадії 

сівби, буде використовуватись посівний матеріал, від якого можна отримати 

рослини з однаковою потенційною здатністю до розвитку і формування 

продуктивності [33–39]. 

 

1.2 Техніко-технологічні ознаки сепарування насіння 

 

Сортування представляє собою процес розділення зернових мас на 

посівні фракції шляхом сепарації за якісними показниками насіння [40–43]. 

Виділені фракції можуть складатися з одного чи кількох компонентів, і 

відрізнятися між собою за певними ознаками чи властивостями, які 

визначають ділимість вихідної насіннєвої суміші [44, 45].  

У виробничих умовах основними завданнями сепарування крім 

сортування, є також очистка насіннєвого матеріалу від домішок та 

калібрування за розмірами [46, 47]. 

Сепарування насіння здійснюється за допомогою різних машин зі 

спеціальними робочими органами – пласких чи круглих решет, гравітаційних 

столів, аспіраційних колонок [48]. 

Вихідну насіннєву суміш можна розділяти за різноманітними 

геометричними та фізичними ознаками і властивостями насінини (часток), 

що складають дану суміш. До них відносяться: розмір і форма насінин, 

питома маса, характер і структура поверхні насінини, парусність, 
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електропровідність та ін. Відповідно до цілей сепарування, особливостей 

насіння культури використовують різні способи та технологічні ознаки.  

За ознаками ширини і товщини зернівки використовують пласкі сита з 

отворами круглої та прямокутної форми. При просіюванні зернової суміші в 

циліндричному ситі використовують ознаку «довжина насінини» [49].   

Сепарування за аеродинамічними властивостями здійснюється в спеціальних 

аспіраційних каналах, за ознакою «парусність» [50].  

Сепарування за електромагнітними властивостями проводиться за 

показником магнітної проникності [51]. Розділення насіння за кольором 

здійснюється в електронних сепараторах, для відділення домішок за 

кольором [52, 53].  

Однак, незважаючи на високий технологічний розвиток процесів 

сепарування, розділення насіння за тими чи іншими ознаками не завжди 

забезпечує ефективне сортування насіннєвого матеріалу, окремо за якісними 

показниками чи врожайними властивостями [54, 55].   

Значним чином на вибір ознаки сепарування впливають особливості 

конкретної культури. Наприклад, насіння гібридів кукурудзи та 

самозапилених ліній характеризується різними показниками лінійного 

розміру, маси 1000 насінин, щільності, міцності за однакової форми. Тобто 

уніфікований принцип способів сепарування насіння, який був прийнятий 

раніше, не забезпечує ефективне розділення сумішей насіннєвого матеріалу 

різних культур, а також у межах одного ботанічного таксона (кукурудзи). 

Отже, вирішуючи питання щодо необхідності та ефективності 

сепарування, вибору його способів необхідно приймати до уваги якість 

вихідної насіннєвої маси, особливості гібридів, умови вирощування насіння, 

що, в свою чергу, впливає на ступінь прояву різноякісності насіння, а також 

на кінцеву мету сепарації і можливість подальшого використання виділених 

фракцій. 
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1.3 Способи сепарування насіння в режимах очищення–

сортування–калібрування 

 

Відомі різні способи сепарування насіння, які побудовані на фізико-

механічних властивостях та техніко-технологічних ознаках розділення 

зернових мас [4, 56–60].  

Найбільш відомою є класифікація способів сепарування за В. В. 

Гортинським: 

1. Триєрування здійснюється за ознаки – довжина, на триєрних 

машинах;  

2. Просіювання на ситах з круглими та квадратними отворами;  

3. Просіювання на ситах з прямокутними отворами;  

4. Поділ в псевдорозрідженому стані;  

5. Пневматичне сепарування;  

6. Віброударне сепарування;  

7. Магнітне сепарування [61]. 

Способи сепарування застосовують з різною метою, зокрема очищення, 

сортування, калібрування, збагачення посівного матеріалу, а також залежно 

від особливостей конкретної культури [62–69]. 

Первинне очищення насіння проводять на трирешітних машинах, 

принцип роботи яких, залежно від призначення, ґрунтується на комбінованій 

дії повітряного потоку та решіт. У високопродуктивних ворохоочисниках 

(В3-50 та ін.) основним є повітряний потік різної сили у верхньому й 

нижньому ситових кузовах. При цьому великі легкі домішки відділяються на 

верхньому, а дрібні важкі — на нижньому ситових кузовах [70–72]. 

Для вторинної обробки насіння використовують трієрні машини, в яких 

виділяються компоненти смітної та зернової домішок. На них обробляють 

зерно основної культури з домішками, які неможливо виділити робочими 

органами машин первинного очищення, та відділяють малоцінні насінини 

основної культури. До таких машин належать СМ-4, СВУ-5А, машини фірми 
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«Петкус» (К-545А, К-547А10, К-546, К-548) для очищення насіння трав 

використання таких машин дає можливість виділити із партії 65-75% насіння 

з високими посівними і урожайними якостями. Машини виробництва 

Німеччини мають більшу продуктивність, тому що оснащені трьома 

решітними станами та вентилятором великої потужності [73–74]. 

Компоненти, що різняться за аеродинамічними властивостями 

(парусністю), виділяють при допомозі повітряного струменя горизонтального 

(машини первинного очищення) чи вертикального (в насіннєочищувальних 

колонках, на сортувальних столах та ін.). 

На пневматичних сортувальних столах зернова маса, яка пройшла 

первинну обробку, розділяється на чотири фракції. Із зерна пшениці, ячменю, 

гречки та вівса тут можна видалити насіння дикої редьки та інші 

важковідділювані домішки. Через різну щільність, розмір, форму 

компонентів вони розшаровуються у зерновій масі: нижній шар – часточки з 

великою щільністю, які мають значний ступінь зчеплення з робочою 

поверхнею деки і під дією сил тертя переміщуються у напрямку коливань 

деки; верхній розміщується в бік зпушеного краю деки під дією власної маси. 

Однак між нижнім та верхнім шарами може бути ще 2 – 4 окремі фракції 

[75]. 

Основна мета сортування – видалення із насіннєвої суміші дрібного і 

щуплого насіння та виділення для сівби найбільш повноцінного, крупного, 

важчого і вирівняного насіння проводиться сортування. Таке насіння 

забезпечує більш вищу польову схожість, краще виживання рослин і більшу 

урожайність.  

Для просапних культур таких як кукурудза, соняшник, бавовник, 

цукрові буряки, які висіваються пунктирним способом, застосовують 

калібрування насіння на фракції за величиною і формою. Калібрують насіння 

з метою більш рівномірного розподілу насіння в рядках [76–78].  
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Основними показниками, що визначають якість очищення та 

сортування, є чистота зернового матеріалу, схожість насіння, абсолютна або 

питома вага і вирівняність за розмірами. 

 

1.4 Показники якості насіння залежно від його сепарації 

 

Селекціонерами створено ряд нових гібридів кукурудзи з цінними 

господарськими корисними ознаками, високою продуктивністю і 

врожайністю. Їх впровадження залежить від якості підготовки посівного 

матеріалу, його сортових, посівних і врожайних властивостей [9, 79–92]. 

Використання високоякісного насіння є обов’язковою агротехнічною умовою 

технологій вирощування кукурудзи. Численні досліди, які проводили в 

різних агрокліматичних зонах, показали, що приріст врожаю залежно від 

рівня якості посівного матеріалу може складати від 10 до 50 %, а середнє 

значення знаходиться у межах 20 % [93–97]. За рахунок якісного насіння 

забезпечується прямий ефект у вигляді оптимальної густоти, інтенсивного 

росту і розвитку рослин, та непрямий, за рахунок кращої віддачі, від засобів 

захисту рослин, добрив, механізованих обробок [95]. 

Доведено, що якість насіння  значною мірою формується під впливом 

технологій, способів і режимів післязбиральної і передпосівної обробки. За 

даними аналітичного відділу ІА ―АПК – Інформ‖ відмічається, що насіння 

кукурудзи в Україні заготовляється з різною якістю [98]. Так, виходячи з 

оцінки багатьох партій насіння кукурудзи, підготовлених до сівби, можна 

відмітити, що в загальному їх об’ємі надто велику частину становить насіння, 

яке за своїми якісними показниками не може бути конкурентоспроможним. 

Як правило, воно недостатньо очищене, не вирівняне за крупністю, 

неоднорідне, має високу травмованість, низьку енергію проростання. В 

польових умовах таке насіння відзначається слабкою силою росту, схожістю, 

продуктивністю та врожайністю [82, 99]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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У типових технологіях процеси сепарування рекомендується 

виконувати по єдиній уніфікованій техніко-технологічній схемі з 

використанням нормованих робочих органів (типорозмірів решіт). При 

такому науково-практичному підході не враховуються фізико-механічні 

особливості насіння гібридів і самозапилених ліній кукурудзи, їх крупність і 

вихід окремих фракцій. Існуюча схема сепарування включає очищення, 

сортування з виділенням однієї посівної групи, калібрування, обробку 

окремих фракцій, тобто вона має громіздкий характер і призводить до 

значного травмування насіння. Крім того, калібрування буває недоцільним 

для насіння батьківських форм – самозапилених ліній, насіння супереліти та 

еліти, але при цьому воно має бути все ж вирівняним. Тому пропонується 

можливість формування посівної групи без такої операції, як калібрування, 

при обробці матеріалу, що не підлягає калібруванню [100]. 

У сучасних технологіях розділення насіннєвої партії на посівні групи 

проводять за різними показниками: лінійними розмірами, щільністю, 

швидкістю витання та іншими, але головним для зернових культур та 

кукурудзи залишається відбір насіння за розмірами зернівки, тобто за його 

крупністю.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Підготовлене до сівби насіння кукурудзи має значну різноякісність 

порівняно з іншими зерновими культурами, що пояснюється її значним 

біологічним асортиментом, технологіями вирощування і збирання, а також 

ускладненою системою післязбиральної обробки. Одним із ефективних 

прийомів, що може значно зменшити негативний вплив різноякісності, є 

сепарування насіння. 

2. Технологічними ознаками сепарування є фізико-механічні 

показники: розмір, маса 1000 насінин, питома маса, парусність, колір, 

електромагнітні властивості, пружність, які різною мірою використовуються 
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на практиці. До основних слід віднести лінійний розмір, масу і парусність 

насінини. 

3. До основних способів сепарування насіннєвого матеріалу належать: 

ситовий, гравітаційний, аеродинамічний, які і обрані у наших дослідженнях. 

Проте, насіння кукурудзи є особливим об’єктом сепарування, який 

досліджено не повністю. Актуальним є також підвищення якості посівного 

матеріалу цієї культури, який на сьогодні дещо не відповідає запитам ринку. 

Тому виходячи з огляду літературних джерел виділено основний напрям 

дисертаційної роботи, сформовано мету і задачі досліджень, підібрано 

методи і матеріали досліджень.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методика  включала проведення лабораторних і польових дослідів та 

експериментальних випробувань в умовах виробництва. Дані досліджень 

підлягали математично-статистичній  обробці для встановлення 

достовірності результатів.  

 

2.1 Характеристика обладнання та моделювання процесу сепарації 

насіння 

 

У дослідах вивчали процес сепарування насіння за різними способами 

– ситовим, гравітаційним та аеродинамічним. Ситове здійснювали за ознакою 

лінійних розмірів насінини, гравітаційне – за масою насінини, аеродинамічне 

– за парусністю. 

Ситове сепарування за лінійними розмірами проводили на 

лабораторному розсіві ТЕ–3, укомплектованому набором сит. У набір 

увійшли решета з круглими отворами та довгастими вічками різних розмірів  

залежно від варіантів сепарування. Для насіння гібридів кукурудзи 

застосовували такий типорозмір решіт з круглими отворами: 10; 9,5; 9; 8,5; 8; 

7; 6, а також з довгастими вічками – 7 х 20; 6,5 х 20; 5,5 х 20; 5 х 20; 4,5 х 20; 

4 х 20; 3,75 х 20; 3,5 х 20 мм. Для сепарування відбирали дві наважки масою 

200 г та просівали через набір решет. Схід з кожного решета визначали як 

окрему фракцію, підраховували в ньому насіння і зважували для визначення 

виходу кожної фракції. Всього отримано таким чином три фракції – умовно 

крупну, середню, дрібну з їх виходом 10-80-10 % відповідно. 

Гравітаційне сепарування виконувалось шляхом наступного 

моделювання. Із суміші насіння відраховували 100 штук насінин у двох 

повтореннях, кожну зважували і формували три фракції з приблизно 
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однаковою масою насінин. На основі математичного аналізу та 

розрахованого допустимого коливання по масі насінини визначали 

відсотковий вміст кожної фракції (важкої, середньої, легкої).  

Аеродинамічне сепарування проводили на зменшеній моделі 

зерносепаратора типу „САД‖, яку виготовляли для лабораторних 

випробувань (рис. 1).  

 

 

Рис. 2.1 Схема моделі для аеродинамічного сепарування насіння 

кукурудзи. 

Модель складається: 

1. Бункер подачі зерна. 

2. Регулятор подачі повітря. 

3. Отвір для підключення основного вентилятора. 

4. Камера сепарації. 

5. Напрям руху повітря показано позицією. 

6. Отвір для виходу повітря та підключення допоміжного вентилятора. 

7. Бункери для фракцій насіння. 

Технічна характеристика моделі була такою: довжина – 835 мм; 

товщина – 135 мм; висота – 700 мм; швидкість вітряного потоку 0-25 м/с; 

напруга – 220 в; потужність двигуна – 1,5 кВт. 
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Робота зерносепаратора зводиться до поділу вихідної суміші насіння 

(очищеної від смітної домішки) на фракції за питомою масою, за допомогою 

повітряних потоків.  

Суміш подається у бункер подачі та через продовгуватий отвір 

надходить у камеру сепарації. Під впливом повітряного потоку, який 

подається вентилятором потужністю 1,5 кВт, насіння поділяється на фракції, 

які, залежно від маси, розподіляються по бункерам. Також можливе 

підключення допоміжного вентилятора невеликої потужності (0,5 кВт) до 

верхнього отвору у задній стінці сепаратора, який підвищує швидкість 

повітряного потоку та ефективність сепарування.  

Для аеродинамічного сепарування відбирали дві наважки масою 200 г. 

Отримані п’ять фракцій зважувались, аналізувались, після чого окремі 

об’єднувались для отримання трьох фракцій: умовно крупну, середню, легку. 

 

2.2 Лабораторні дослідження з визначення якості насіння 

 

Фізико-механічні властивості та посівні якості насіння – лінійний 

розмір насінини, масу 1000 насінин, вологість, водопоглинання, енергію 

проростання, схожість, силу росту за холодним пророщуванням, вивчали у 

лабораторних дослідах. 

Методика проведення дослідів базувалась на використанні чинних 

інструкцій, стандартів, рекомендацій, вказівок, які діють у процесах 

підготовки насіння кукурудзи до сівби та нормуванні його якості [101]. 

Окремі показники якості визначали за такими методами: 

– лінійні розміри насінини – довжину, ширину, товщину вимірювали 

електронним штангенциркулем з точністю до 0,1 мм [102, 103]; 

– вологість насіння та масу 1000 насінин визначали згідно методики 

ДСТУ 4138–2002 [104]. 
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Визначення схожості насіння проводили за методами ДСТУ 4138–2002. 

Одночасно із визначенням схожості встановлювали також енергію 

проростання, яку підраховували на 4-ту добу від сівби насіння. 

Також визначали енергію і схожість насіння за методом холодного 

пророщування. Метод дає можливість більш точно встановити схожість та 

відібрати до сівби насіння, більш стійке до понижених температур 

проростання. Для цього насіння у кількості 50 шт. (чотирикратна 

повторність) висівали у ростильники, заповнені зволоженим до 60 % 

ґрунтом. Насіння вкривали шаром грунту товщиною 1 см. Ростильники 

розміщували у клімокамері з температурою близькою до 10 °С, протягом 7 

діб, після чого переносили до кімнати з температурою 20 – 24 °С і 

витримували протягом 5 діб. Встановлено, що схожість визначена таким 

методом, наближається до тієї, яка може бути у польових умовах.  

Також у лабораторних умовах проведено дослід по визначенню 

поглинання води насінням. Для нього відбирали 20 насінин (чотирикратне 

повторення) з кожної фракції, отриманих ситовим сепаруванням. На початку 

досліду кожна насінина була також зважена. Після зважування насіння 

розкладалось на вологому фільтрувальному папері у чашках Петрі. 

Пророщування проводилось при постійній температурі 24 – 25 °С в апараті 

Якобсена. Через проміжки часу (6, 24, 48 годин) насіння зважували і знову 

розкладали в чашки Петрі; обраховуючи відсоток збільшення маси насінин 

відносно початкової.  

Було проведено також дослід по визначенню сили росту насіння на 

різних глибинах його загортання. У пластмасові колби засипали зволожений 

до 60 % пісок шаром 5 см. На шар піску вкладали насіння кількістю 25 штук і 

загортали його піском шаром 1 см. На пісок засипали керамзит шаром 5, 9, 13 

см, імітуючи таким чином різну глибину загортання. Підрахунок проростків 

у досліді починали з дня їх появи на поверхні керамзиту. 
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2.3 Польові дослідження з визначення посівних і врожайних 

властивостей насіння 

 

Польові досліди розміщували у дослідному підприємстві (ДП) „ДГ 

„Дніпро‖. Кукурудзу висівали на ділянках, з обліковою площею – 15,7 та 

23,5 м
2
 в чотирикратному повторенні, розміщення ділянок рендомізоване. 

У дослідах витримували рекомендовану агротехніку вирощування 

кукурудзи. Обробіток ґрунту включав лущення стерні дисковими 

лущильниками ЛДГ-15 на глибину 8-10 см, оранку плугом ПН-4-35 в 

середині жовтня на глибину 27-30 см. У період ранньої весни проводили 

боронування важкими зубовими боронами. В середині квітня під 

передпосівну культивацію вносили гербіцид. Сівбу проводили в оптимальні 

строки, коли шар ґрунту на глибині загортання насіння прогрівся до 

температури 8-10 ºС. 

Сівбу виконували ручними кукурудзосаджалками на заздалегідь 

підготовленому полі. Насіння на ділянки висівали із пакетів та відрахованою 

кількістю насінин. Кількість насінин залежала від його якості та запланованої 

густоти стояння рослин. 

Після сівби проводили прикатування посіву залежно від стану ґрунту і 

погодно-кліматичних умов. У процесі розвитку рослин двічі проводили 

міжрядну культивацію: першу – у фазі 3-5 листків, другу – у фазі 13-15 

листків. 

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

«шилець», і їх кількість на ділянці складала не менше ніж 10-15 %. 

Підрахунок сходів вели з інтервалом 1-3 доби, одночасно візуально 

оцінюючи ріст та розвиток рослин. 

У процесі розвитку рослин двічі вимірювали їх висоту: перший раз – у 

фазі 7-8 листків, другий – коли рослини призупиняли ріст. Вимірювання 

проводили на двох несуміжних ділянках на перших 20 рослинах. 
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Перед збиранням врожаю проводили підрахунок фактичної кількості 

рослин кукурудзи. Врожай в дослідах збирали вручну, в качанах. На 

варіантах першого і третього повторень відбирали проби качанів масою 5 кг 

для вивчення структури врожаю. У разі потреби качани висушували і 

обмолочували, врожай зерна перераховували на 14 %-ву вологість. 

Спостереження і обліки в польових дослідах також виконували 

відповідно до методики ІЗК НААН [105–110]. Статистичну обробку 

експериментальних даних виконували згідно методичних вказівок [111–113].  

 

2.4 Характеристика гібридів кукурудзи, як об’єкта сепарації . 

 

У дослідах використовували насіння гібридів кукурудзи селекції ДУ 

Інститут зернових культур НААН. У вивченні були задіяні гібриди різних 

груп стиглості відповідно методичних рекомендацій ДУ ІЗК НААН [114]: 

ДН Патріот – трилінійний ранньостиглий гібрид кукурудзи (ФАО 

190). Занесений до Реєстру сортів з 2017 р. Напрям використання – зерно. 

Рослина висотою 230-240 см, не кущиться. Качани кріпляться на висоті 95-

105 см. Качан циліндричної форми довжиною 22-23 см. Число рядів зерен на 

качані 14-16, стрижень червоний. Вихід зерна 80-81 %. Зерно жовте, 

кремнисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 270-280 г. гібрид ремонтантного 

типу з міцним антоціановим стеблом, стійкий до ураження хворобами та 

шкідниками. Характеризується прискореним розвитком навесні і високою 

стійкістю до повернення холодів.  

Кращі результати показує в Лісостепу та Поліссі. Темпи вологовіддачі 

зерном при дозріванні середні, але має високі темпи накопичення сухої 

речовини при дозріванні характерні для гібридів північного екотипу. Гібрид 

ДН Патріот за генетичною моделлю близький до гібрида ДН Гарант, але 

більш стабільний за врожайністю зерна і визріванням в північних районах 

країни. Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Рекомендована 

передзбиральна густота стояння рослин в зоні Степу – 60 тис./га, Лісостепу – 
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80 тис./га, Полісся – 90 тис./га. Потенційна врожайність зерна – 11,5 т/га 

(м. Черкаси, 2016 р.) – 10,7 т/га (м. Чабани, 2017р.) [115]; 

ДН Світязь – простий міжлінійний середньоранній гібрид (ФАО 250). 

Занесений до Реєстру сортів з 2015 р. Напрям використання – зерно. Рослина 

висотою 240–250 см, не кущиться. Висота прикріплення качана 90 – 100 см. 

Качан довжиною до 23 – 24 см, циліндричної форми, кількість рядів зерен 16, 

стрижень червоний. Вихід зерна з качана становить – 80 – 82 %. Зерно жовто-

оранжеве, зубоподібне, округлої форми. Маса 1000 зерен 300 – 320 г. Гібрид 

характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре реагує на 

покращення умов вирощування, має добру стійкість до вилягання і враження 

головними хворобами та шкідниками, стійкий до посухи та жари. 

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

Лісостепу 80 – 85 тис./га, Полісся 90 тис./га. Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп, Полісся. Потенційна урожайність зерна 10,2 – 12,5 т./га  [115]; 

ДН Деметра – простий модифікований середньостиглий гібрид (ФАО 

300). Занесений до Реєстру сортів з 2015 р. Напрям використання – зерно, 

силос. Рослина висотою 240 – 250 см, не кущиться, стійка до вилягання. 

Висота прикріплення качана 90 – 100 см. Качан довжиною 22 – 23 см, 

циліндричної форми, число рядів зерен 14, кількість зерен у ряду 38 – 42, 

стрижень червоного кольору. Зерно жовтого кольору, зубоподібне. Маса 

1000 зерен 300 – 330 г.  

Гібрид характеризується добрим стартовим ростом, прекрасно реагує 

на покращення умов вирощування – внесення мінеральних добрив, 

зрошення. Відзначається високою стійкістю до враження хворобами і 

шкідниками – пухирчаста і пильна сажка, фузаріозні гнилі, кукурудзяний 

метелик, тощо. Підвищений вміст антоціану в стеблах дозволяє добре 

перенести короткочасні весняні похолодання. Висока стійкість до вилягання 

(9 балів) зумовлює можливість пізнього збирання без значних втрат врожаю. 

Вирізняється досить високою посухостійкістю і жаростійкістю. Зона 

вирощування – Степ. Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні 
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Степу 50 – 55 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 14,3 т/га, силосу 50,0 

– 55,0 т/га [115]; 

ДН Олена – простий модифікований середньопізній гібрид (ФАО 440). 

Перспективний, впровадження у виробництво заплановано на 2018 р. Напрям 

використання – зерно, силос. Рослина висотою 260 – 280 см. Висота 

прикріплення качана 95 – 105 см. Качан довжиною 24 – 25 см, кількість рядів 

зерен 16-18, зерен в ряду 45-48, стрижень червоний. Вихід зерна 84,6 %. 

Зерно жовте, зубоподібне. Маса 1000 зерен 280 – 290 г.  

Гібрид ремонтантного типу, універсального напрямку використання, 

створений для вирощування в богарних та в умовах зрошення в зоні Степу, 

стійкий до вилягання і ламкості стебла, основними хворобами майже не 

уражується. Зона вирощування – Степ. Передзбиральна густота рослин у 

Степу 40 – 45 тис. шт./га, на зрошенні – 55-60. Максимальна урожайність 

зерна отримана на зрошенні в Інституті зрошення НААН України (м. Херсон) 

– 15,7 т/га зерна. Потенційна урожайність зерна – 16,0 – 16,5 т/га [115]. 

 

2.5 Ґрунтово-кліматичні  умови 

 

Формування якості насіннєвого матеріалу та врожаю зерна виключно 

всіх польових культур відбувається на фоні погодно-кліматичних умов, що 

складаються у певній зоні вирощування. Встановлено, що залежно від зони 

вирощування можна одержати різне за кондиційністю насіння [116]. 

У групі основних польових культур кукурудзі притаманні ряд 

загальних особливостей щодо агрокліматичних умов вирощування, 

родючості ґрунту, вологозабезпечення тощо. Існує також сортова реакція 

гібридів і самозапилених ліній кукурудзи на умови вирощування, яка 

повинна враховуватись у районуванні цієї культури [114–120]. 

Польові досліди у 2017–2019 рр. проводились на базі Дослідного 

господарства «Дніпро». Господарство розташоване на правому березі р. 

Дніпро, знаходиться у Дніпровському районі у південній частині м. Дніпро і 
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відноситься до північної підзони Степу України та південно-східної частини 

Придніпровської височини (130 – 140 м над рівнем моря) [121]. 

Географічні координати господарства: 40°27' північної 35 широти і 

35°03' східної довготи. Ця зона характеризується помірно-континентальним 

кліматом [122]. 

Ґрунти господарства представлені чорноземами звичайними, мало-

гумусними 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 [121]. 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). Ґрунтовий розчин 

гумусового горизонту має нейтральну реакцію (рН водної суспензії 6,75-

7,29), перехідну – слаболужну (7,30-7,97), з глибиною значення рН поступово 

збільшується і з 200-300 см реакція ґрунтового розчину стає лужною. 

Поглинені основи представлені здебільшого кальцієм і магнієм. Ґрунтові 

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

тільки за рахунок атмосферних опадів. 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 

потужність гумусових горизонтів, порівняно неважкий склад, сприятливу для 

більшості польових культур реакцію ґрунтового розчину і склад 
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поглинаючих основ, а також середній і підвищений вміст рухомих форм 

фосфору і калію. 

Особливістю клімату є зміна помірно-вологих років різко 

посушливими, а посуха нерідко підсилюється дією суховіїв. Переважають 

південно-східні вітри. 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 [121]. В 

районі Дослідного господарства сума активних річних температур, 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. 

Погодні умови в дослідному підприємстві  «Дніпро» ДУ Інституту 

зернових культур НААН України приводяться за даними Дніпропетровської 

метеостанції. Умови 2017 р. можна охарактеризувати як несприятливі, 

протягом всього періоду вегетації кукурудзи (табл. 2.1). Аномально 

холодною була погода, із заморозками в першій половині декади квітня. Але 
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тепла погода в другій половині декади та оптимальні, достатні вологозапаси 

ґрунту сприяли сівбі пізніх просапних культур. 

Погода в травні характеризувалася нестійким температурним режимом, 

пізніми заморозками та дефіцитом опадів. У першій та в останній декаді 

місяця переважав підвищений та помірний температурний режим: 

середньодобові температури повітря на 1-5
о 

С перевищували норму, або були 

близькі до неї і знаходились у межах 15-22
о 
С.  

З 10 по 23 травня утримувалась аномально холодна для цього часу року 

погода: середньодобові температури на 1-8
о 

С були нижчі за середню 

багаторічну.  

Таблиця 2.1 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду кукурудзи 2017–2019 рр. 

Показник Місяць 
Середньо- 

багаторічні 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Середньодобова 

температура 

повітря, °С 

Квітень 9,4 8,7 12,9 11,2 

Травень 16,0 15,3 19,0 17,9 

Червень 19,6 20,8 21,7 23,9 

Липень 21,3 21,5 22,5 21,5 

Серпень 20,6 24,6 23,5 21,2 

Вересень 15,3 18,4 17,7 16,3 

Середнє 

значення 
 17,0 18,2 19,5 18,7 

 

Середня температура повітря за травень виявилась близькою до 

середньої багаторічної і становила в середньому 15–16
о
 С. Опадів, у 

середньому за травень, випало 27 мм, або 56 % місячної норми. У червні 

переважала помірна тепла, з дефіцитом опадів погода. 

Середньодобові температури повітря в більшості часу були близькі до 

середньо-багаторічний або на 1–2
о
 С перевищували її і знаходились у межах 
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17–22
о
 С. Мінімальна температура повітря в найбільш холодні ночі, в першій 

декаді місяця, знижувалась до 4–8
о
 С. В останній п’ятиденці червня 

спостерігалась дуже жарка погода. Середньодобові температури повітря в 

цей час на 2–6
о
 С перевищували звичайну і становили по області  23–27

о
 С, а 

максимальна температура повітря в найбільш жаркі дні досягала 33–35
о
 С. 

Середня температура повітря за червень виявилась на 1–2
о
 С вищою за 

середню багаторічну і визначалась по області 20–22
о
 С. 

Опади спостерігались в другій та в третій декадах місяця, носили 

зливовий характер.  

У перших двох декадах липня спостерігався поліпшений 

температурний режим. Середньодобові температури повітря в більшості часу 

на 1-6
о
 С були нижчі за середньо-багаторічні або близькі до неї і знаходились 

у межах 17-22
о
 С. Мінімальна температура повітря в найбільш холодні ночі в 

другий декаді місяця становила до 9-11
о
 С. 

У останній декаді липня переважала жарка погода. Середньодобові 

температури повітря в цей час на 1-6
о
 С перевищували звичайну і становили 

23-27
о
 С, а максимальна температура повітря в найбільш жаркі дні досягала 

33-35
о
 С. Середня температура повітря за липень виявилась близькою до 

середньо-багаторічною склала 21-23
о
 С. 

За даними метеостанції сума опадів, у середньому за липень, була 

57 мм або 104 % місячної норми.  

У серпні переважала аномально жарка, суха погода. В найспекотніший 

період, в перших двох декадах місяця, середньодобові температури повітря 

переважно на 3-8
о
 С перевищували середньо-багаторічну і знаходились у 

межах 25-31
о
 С, а максимальна температура повітря досягала 36-39

о
 С. 

Середня температура повітря за серпень виявилась на 4,0-4,5
о
 С вищою 

за середню багаторічну і дорівнювала 24-25
о
 С. 

У вересні переважала аномально тепла, з дефіцитом опадів погода. У 

найспекотніший період (10-23 вересня) середньодобові температури повітря 
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на 1-12
о 

С перевищували норму і знаходились у межах 18-26
о
 С, а 

максимальна температура досягала 34-36
о
 С.  

В останній п’ятиденці вересня спостерігався на 1-5
о
 С нижче за норму, 

температурний режим. Мінімальна температура повітря у найхолоднішу 

останню ніч місяця знизилась до 0 – -2
о 

 С. На поверхні ґрунту та на висоті 2 

см наприкінці місяця  майже скрізь відмічались заморозки до 0– -6
о
С. 

Середня температура повітря за вересень виявилась на 3,0-3,5
о
С вищою за 

середню багаторічну і складала 18-19
о 
С. 

квітень травень червень липень серпень вересень

норма 38 46 59 56 37 36

2017 рік 102 18,9 47 43,9 13 36,5

2018 рік 16,4 31,7 51,9 77,9 0 73,9

2019 рік 32,3 48,3 30,6 19,7 19,2 19,8
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Рис. 2.2 Кількість опадів за вегетаційний період 2017-2019 роки за даними 

Дніпропетровської метеостанції 

Опади носили зливовий характер. За даними метеостанції сума опадів, 

у середньому за вересень, склала 31 мм (85% місячної норми). 

Отже, гідротермічні умови 2017 р. не були цілком сприятливими для 

проходження процесів росту та розвитку рослин кукурудзи, що істотно 

позначилося на отриманій врожайності зерна культури. 

У другій та на початку третьої декади квітня 2018 р. утримувалась дуже 

тепла, переважно суха погода. Середньодобові температури повітря 
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перевищували середньо-багаторічні на 2–9 °С або були близькі до неї і 

становили 9–18 °С. 

Середня температура повітря за другу декаду квітня виявилась вищою 

за середню багаторічну на 4–5 °С і становила +13 – +14 °С. Максимальна 

температура повітря в найтепліший день 11 квітня підвищувалась до 25–

27 °С, а поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 40–48 °С.  

Опади спостерігались впродовж 2–4 діб. Кількість їх за другу декаду 

склала 6–20 мм (45–155 % декадної норми). Середня декадна відносна 

вологість повітря становила 50–59 %. Впродовж 3–5 діб скрізь по області 

відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 30 % і нижче. 

У травні 2018 р. переважала суха, з підвищеним температурним 

режимом погода.  

Аномально жарко було в першій декаді травня. Середньодобові 

температури повітря перевищували середньо-багаторічну на 3-11°С і 

знаходились в межах 17-25°С. Максимальна температура повітря в 

найтепліші дні декади підвищувалась до 31-33°С, поверхня ґрунту в цей час 

нагрівалась до 54-62°С.  

Мінімальна температура  повітря в найхолодніші ночі в третій 

п’ятиденці травня знижувалась до 5-8°С. Середня температура повітря за 

травень виявилась на 2,5-3,5°С вище за багаторічну і становила в середньому 

18,4-19,2°С. 

В середньому опадів за травень випало 31 мм  (67 % місячної норми). 

У червні переважала суха, з підвищеним температурним режимом 

погода. Аномально жарко було в період з 14 по 23 червня та наприкінці 

місяця. Середньодобові температури повітря перевищували норму на 3-11°С 

і знаходились в межах 17-25°С. Максимальна температура повітря в 

найтепліші дні декади підвищувалась до 34-37°С. Середня температура 

повітря за червень виявилась на 1,0-1,7°С вище багаторічної і становила 21-

22°С. У середньому опадів за червень випало 43 мм (69 % місячної норми).  
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Середня температура повітря за липень виявилась на 1,0-2,0°С вищою 

за багаторічну і становила 22-24°С. У середньому за липень випало 78 мм 

опадів (142 % місячної норми).  

Істотні опади випали в другій та третій декадах.  

Середня температура повітря за серпень виявилась на 3-4°С вищою за 

багаторічну і становила  23,0-24,5°С.  

Опади протягом серпня практично були відсутні, місцями відмічались 

незначні опади в першій декаді серпня. За даними метеостанції кількість їх у 

середньому за серпень склала 0,9 мм. (2 % місячної норми). Днів з суховіями 

в середньому за місяць нараховувалось 22 порівняно з середньо-

багаторічними  6. 

У вересні переважав підвищений на 1-7
о
 С вище за середньо-

багаторічний температурний режим. Максимальна температура повітря у 

найспекотніші дні на початку місяця підвищувалась до 33-36
о
 С.  

Середня температура повітря за вересень виявилась на 2-3
о 

С вищою за 

середню багаторічну і визначалась 17,5-18,5°С . 

За даними метеостанції сума опадів, у середньому за вересень, склала 

55 мм ( 149 % місячної норми). Днів з опадами, в середньому за місяць, 

нараховувалось 20. 

У квітні 2019 р. переважав підвищений температурний режим. У 

другій декаді спостерігали явищами: значні дощі, грози, шквалистий вітер, 

місцями з градом. Максимальна температура повітря в найтепліші дні в 

середині третьої декади підвищувалась до 26°С. Мінімальна температура – 

повітря у найхолодніші ночі в першій декаді знижувалась до - 7°С. 

Середня температура повітря за квітень виявилась на 1-2 °С вищого за 

середньо-багаторічну і становила 10-11°С. 

Сума опадів за даними метеостанції, в середньому за місяць, склала 44 

мм  (116 % місячної норми). 

У травні переважав підвищений температурний режим. Аномально 

жарко було в останній п’ятиденці травня. Середньодобові температури 
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повітря на 7
о
 С перевищували норму і становили 26

о
 С. Максимальна 

температура повітря в найтепліші останні дні місяця підвищувалась до 34
о
 С. 

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі в першій половині 

місяця опускалась до 4-9
о 
 С. 

Сума опадів за даними метеостанцій в середньому за місяць склала 52 

мм (137 % місячної норми). Днів з опадами у середньому нараховувалось 17. 

У червні переважала жарка, з дефіцитом опадів та суховійними 

явищами погода. Середньодобові температури повітря на 3-8
о
 С 

перевищували норму і знаходились у межах 22-28
о
С. Лише в останні два дні 

місяця вони були на 3-8°С нижчі за середньо-багаторічні і становили 16-18
о
С. 

Максимальна температура повітря в найспекотніші дні місяця 

підвищувалась до 34-36°С. Мінімальна в найхолоднішу останню ніч місяця 

знижувалась до 8-12°С. 

Середня температура повітря за травень виявилась на 3-5°С
 
вищого за 

сердньо-багаторічну і досягла 23,5-24,5°С. 

Сума опадів за даними метеостанції за місяць склала 33 мм або 53% 

місячної норми. 

У липні спостерігали нестійку, з істотними опадами, небезпечними та 

стихійними явищами погоду. Середньодобові температури повітря в 

найхолодніший період: з середини першої декади та протягом другої декади 

на 1-5°С були нижчі за норму і становили 17-22°С. Мінімальна температура у 

повітрі в найхолодніші ночі знижувалась до 9-12°С. 

На початку та в останній декаді липня переважав підвищений 

температурний режим: середньодобові температури повітря на 1-5°С 

перевищували звичайну і становили 22-27°С. Максимальна температура 

повітря в найспекотніші дні підвищувалась до 34-37°С.
 

Середня температура повітря за липень виявилась близькою до 

середньої багаторічної і визначалась 20,5-22,5°С. Сума опадів за даними 

метеостанції в середньому за місяць, склала 72 мм ( 132 % місячної норми).  
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У першій декаді серпня спостерігалась прохолодна погода, з 

небезпечними та стихійними метеорологічними явищами, частими грозами, 

значними і сильними зливами. Середньодобові температури повітря були на 

1-8°С
 
нижчі за норму або близькими до неї знаходились у межах 13-21°С. 

Середня температура повітря за серпень виявилась на 0,5-1,5°С вище 

середньої багаторічної і визначалась  20,5-22,5°С. 

Сума опадів за даними метеостанції у середньому  за місяць склала 54 

мм (132 % місячної норми). 

У вересні переважала тепла зі значним дефіцитом опадів погода. У 

перших двох декадах вересня спостерігався підвищений температурний 

режим, в останній декаді – знижений. Максимальна температура повітря в 

найспекотніші дні на початку вересня підвищувалась до 32-33°С. Мінімальна 

температура повітря в нічні години в середині останньої декади вересня 

знижувалась до 0 – -4°С. Середня температура повітря за вересень виявилась 

на 1,0-1,5°С вищого за середню багаторічну і становила 16-17°С. 

Сума опадів за даними метеостанції,  в середньому за місяць, склала 18 

мм ( 49% місячної норми). 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Процес лабораторного сепарування та дослідження різних способів 

(ситового, гравітаційного, аеродинамічного) здійснено на принципах 

моделювання розділення сумішей насіння на окремі фракції та математично-

статистичного аналізу, що дозволяє екстраполювати експериментальні дані  

на промисловий процес.  

2. Методика лабораторних досліджень з визначення якості насіння 

базувалась на чинних методах стандартів ДСТУ, що забезпечує повноту і 

достовірність отриманих даних.  

3. За роки досліджень спостерігались різні погодно-кліматичні умови, 

які впливали на проростання та формування схожості насіння. Таким чином,  
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результати польових дослідів з визначення показників польової схожості і 

врожайності насіння гібридів кукурудзи були доказовими, оскільки 

отримувались під впливом різних біотичних і абіотичних факторів. 

 4. Матеріалом досліджень слугувало насіння гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості, які внесенні в Реєстр сортів рослин та рекомендовані для 

вирощування в зоні Степу. Виходячи з цього можна вважати, що у способах 

сепарування насіння враховуються біологічні та сортові особливості гібридів 

кукурудзи, а також закономірності їх поділу на окремі фракції.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОФРАКЦІЙНОГО СЕПАРУВАННЯ СУМІШЕЙ 

НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

 

Як вже визначалось, сепарування полягає у розділенні суміші насіння 

на компоненти, які відрізняються за фізико-механічними властивостями і 

морфологічними ознаками, таких як: крупність (товщина, ширина, довжина), 

густина, пружність, аеродинамічні властивості (парусність), форма, стан 

поверхні, колір [123–128].  

Пофракційне сепарування має на меті виділення найбільш якісних 

фракцій насіння з високою схожістю, силою росту, продуктивністю [129–

131]. 

 

3.1 Характеристика сумішей насіння гібридів кукурудзи та їх 

фізико-механічні показники 

 

У процесі збирання і післязбиральної обробки насіння кукурудзи являє 

собою багатокомпонентну суміш, яка, крім зерна основної культури, містить 

різні домішки – сміття органічного і мінерального походження, насіння 

бур’янів й інших культурних рослин, окремі його частинки тощо. Насіння 

основної культури також є різноякісним за фізико-механічними 

властивостями: формою, розміром, масою, кольором окремих насінин, а 

також їх посівними та врожайними властивостями [132]. Тому, вивчення 

фізико-механічних властивостей дозволяє розробляти чи підбирати 

оптимальні робочі органи для машин, які пов’язані із післязбиральною 

обробкою та сепаруванням насіннєвого матеріалу [133–139]. 

Для ефективності роботи робочих органів калібрувальних машин 

важливим є правильний підбір решіт, які встановлюються залежно від 

лінійних розмірів зернівки. Для кожної культури встановлюється свій 
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найбільш важливий лінійний розмір насінини, який має значення у 

сепаруванні: для пшениці – це товщина насінини [140], для  кукурудзи, 

навпаки, важливою є ширина насінини. 

Як вже відмічалось, кукурудза представлена значним асортиментом 

гібридів різних груп стиглості, від чого також залежать фізико-механічні 

показники, як основних ознак процесу сепарування. 

Тому, у наших, дослідженнях визначення фізико-механічних 

показників насіння проводилось на гібридах кукурудзи різних груп стиглості: 

ДН Патріот – ранньостиглий; ДН Світязь – середньоранній; ДН Деметра – 

середньостиглий; ДН Олена – середньопізній. 

Нами встановлено особливості фізико-механічних показників залежно 

від групи стиглості гібридів (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Фізико-механічні показники сумішей насіння гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 2017–2019 рр. 

Гібрид 

Лінійні розміри, мм Швидкість 

витання, 

м/с 

Маса 

1000 

насінин 

(середнє), 

г 

Колір 
довжина ширина товщина 

ДН 

Патріот 
7,2–12,3 6,5–10,8 3,8–8,7 

10,7–11,9 

277,2 жовте 

ДН 

Світязь 
7,1–11,8 6,7–10,6 3,9–8,6 295,5 

жовто-

оранжеві 

ДН 

Деметра 
8,0–13,8 6,5–10,6 3,4–7,7 303,9 жовте 

ДН 

Олена 
7,8–13,1 5,3–9,1 3,3–8,0 295,6 жовте 

  

Так, лінійні розміри насінини різних гібридів були близькими за 

виключенням гібрида ДН Олена, у якого змінювалась довжина і ширина 

насінини порівняно з іншими. Також встановлено, що розміри мали значне 

коливання, що досягало по довжині до 5,8 мм, по ширині – 4,1 мм, по 
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товщині – 4,9 мм. Такі коливання значним чином впливають на вибір 

робочих органів (діаметр отвору або розмір вічка), тобто процес сепарування 

для певного гібрида має бути індивідуальним і не підлягає уніфікації, як це 

допускалось раніше. 

Інший показник – швидкість витання був однаковим для різних 

гібридів і складав 10,7–11,9 м/с. Отже, за цим показником розділити суміш 

насіння є значно важче, що необхідно враховувати при аеродинамічному 

сепаруванні. 

Показник маси 1000 насінин залежав від певного гібрида, найбільшою 

маса була у гібрида ДН Деметра. Як видно з даних табл. 3.1, насінина цього 

гібрида мала особливу форму порівняно з іншими, за довжиною вона значно 

перевищувала їх.  

Проте, взагалі, встановити пряму закономірність між масою і 

лінійними розмірами насінини досить важко, очевидно на неї може впливати 

інший показник – щільність (питома маса). 

  

3.2 Характеристика фракцій насіння кукурудзи та їх фізико-

механічні показники залежно від способів сепарування 

 

Як вже відмічалось існують різні способи сепарування насіння 

зернових культур [141–147]. До способів, які рекомендуються для насіння 

кукурудзи, належать просіювання суміші на ситах (ситовий), розділення в 

гравітаційному полі (гравітаційний), провіювання у повітряному потоці 

(аеродинамічний). 

 

3.2.1 Ситове сепарування 

 

Процес ситового сепарування здійснюється на плоских рухомих або 

циліндричних решетах, що обертаються. Динаміка процесу просіювання 

складається з трьох стадій: на першій – розділення суміші насіння на окремі 
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шари і формування в нижніх шарах фракції, яка складається із часток більш 

великих за розміром та важких за відносною вагою; на другій – просіювання 

фракції за величиною насінини; на третій – схід та прохід часток різної 

величини з сит [148–160]. Для ефективного процесу ситового сепарування 

необхідне: 

- безперервне та рівномірне завантаження сит; 

- відносний рух матеріалу, що просіюється, вздовж рухомих сит 

(коливальних, обертальних); 

- безперервне виведення з зони розсіювання продуктів просіювання; 

- безперервне очищення отворів сит. 

Загальною вимогою при ситовому сепаруванні є врахування рівня 

вирівняності суміші насіння. Відомо, що насіння вважається однорідним 

(вирівняним) за станом, якщо його вихід становить 80 % і більше з двох 

суміжних решет. Тому у наших дослідах ситове сепарування виконувалось у 

тому разі, коли вирівняність суміші становила менше 80 %. 

Сепарування здійснювалось на решетах за ознаками „ширина‖ та 

„товщина‖ насінини. За ознакою ширини суміш розділялась на решетах з 

круглими отворами, за ознакою товщини – з довгастими вічками. За таким 

підходом було отримано по три фракції (умовно крупну, середню, дрібну). 

На решетах з круглими отворами фракції отримували наступним чином 

– крупну, яка виділялась сходом з решета з отворами 9,0-10,0 мм, середню –

сходом з решета отворами 8,0 мм, дрібну– проходом з решета 8,0 мм. При 

цьому типорозмір решет, з якого отримували крупну фракцію, був різним для 

насіння різних гібридів кукурудзи. 

Встановлено, що вихід фракцій по гібридах у дослідах залежить від 

форми, розміру насінини, а також від особливостей гібрида (табл. 3.2). Так, 

на решетах з круглими отворами вихід крупної та дрібної фракцій насіння 

гібрида ДН Світязь був майже однаковим і становив відповідно 17,9 % та 

17,3 % . 
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Вихід насіння іншого гібрида ДН Деметра відрізнявся від попереднього, 

а саме становив 10,1 % та 14,3 % відповідно по крупній і дрібній фракціям. 

 

Таблиця 3.2 

Вихід фракцій насіння гібридів кукурудзи у режимі ситового сепарування, %, 

2017-2019 рр. 

Роки 

Гібриди 

ДН Деметра ДН Світязь 

Решета з діаметром отворів, мм 

Ø 9,5-10,0 

(схід) 

Ø 8,0 

(схід) 

Ø 8,0 

(прохід) 

Ø 9,0-9,5 

(схід) 

Ø 8,0 

(схід) 

Ø 8,0 

(прохід) 

2017 5,9 77,3 16,8 17,9 60,8 21,3 

2018 8,9 77,9 13,2 14,2 71,5 14,3 

2019 15,6 71,2 13,2 21,5 62,1 16,4 

Середнє 

по 

роках 

10,1 75,5 14,4 17,9 64,8 17,3 

 

Також необхідно відмітити, що вихід різних фракцій на ситах з 

круглими отворами значно змінювався залежно від врожаю насіння гібридів 

кукурудзи. Наприклад, найбільший вміст дрібної фракції гібридів ДН 

Деметра та ДН Світязь отримали у 2017 р. (табл. 3.3). 

При сепаруванні на ситах з довгастими вічками отримано дещо інші 

результати, але закономірність процесу зберігалась.  

Значно при цьому впливали сортові особливості гібридів та рік їх 

врожаю. Наприклад, вихід крупної і дрібної фракції гібрида ДН Деметра 

становив 10,1–14,3 % і 12,3–16,5 %, найбільший вміст дрібної фракції 

отримано у 2017 р.  

Вихід крупної і дрібної фракції гібрида ДН Світязь становив 19,9–

26,8 % і 18,2 – 18,2%, знову ж найбільший вміст дрібної фракції отримано у 
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2017 році. При цьому дрібна фракція виділялась на решетах 3,75-5,0 мм, 

крупна на решетах 5,5-6,5 мм залежно від гібридів. 

 

Таблиця 3.3 

Вихід фракцій насіння гібридів кукурудзи за ситовим способом сепарування, 

%,  2017-2019рр. 

Роки 

Гібриди 

ДН Деметра ДН Світязь 

Решета діаметр [мм] 

≠ 5,5-6,0 

схід 

≠ 3,75-

4,0 схід 

≠ 3,75-4,0  

прохід 

≠ 6,5 

схід 

≠ 4,5-5,0 

схід 

≠ 4,5-5,0  

прохід 

2017 14,3 69,2 16,5 19,9 55,4 18,2 

2018 12,1 72,7 15,2 21,5 65,6 12,9 

2019 10,1 77,6 12,3 26,8 55,0 18,2 

Середнє  12,2 73,2 14,6 22,7 58,7 18,6 

 

Отже встановлено, що при звичайному сепаруванні вихід фракцій 

значно змінюється залежно від гібридів та року їх врожаю. Тому 

досліджували новий метод, який виконувався наступним чином і включав дві 

стадії: на першій – суміш насіння розподілялась на дві посівні групи, на 

другій – кожну посівну групу розділяли на задану кількість посівних фракцій 

(у наших дослідах це було три фракції). 

Сепарувальне решето на першій стадії могло бути як з круглими 

отворами, так і з довгастими (решета підбирались таким чином, щоб дві 

посівні групи мали приблизно однаковий вихід). У наших дослідах, гібрид 

ДН Деметра розподілявся на дві посівні групи за ознакою «ширина насінини» 

за допомогою решет з круглими отворами діаметром 9 мм, а гібрид 

ДН Світязь – за ознакою „товщина насінини‖ решетами з довгастими 

вічками, розміром 5,0-5,5 х 20 мм. Такий типорозмір решет розподіляв суміш 

насіння в дослідах на дві, практично рівні частини – 48,1-51,9 % (гібрид ДН 
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Деметра) та 47,7-52,3 % (ДН Світязь), графічно вони представлені на рис. 3.1 

і 3.2. 
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Рис. 3.1 Результати поділу суміші насіння гібрида ДН Деметра на дві 

посівні групи, 2017-2019 рр.  
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Рис. 3.2 Результати поділу суміші насіння гібрида ДН Світязь на дві 

посівні групи, 2017-2019 рр. 

 

На другій стадії підбір сепарувальних решет був зворотний до першої 

стадії процесу. Тобто, якщо на першій стадії були задіяні решета з круглими 
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отворами, то на другій – решета з довгастими вічками, відповідно до 

лінійних розмірів насінини. Для гібрида ДН Деметра це були решета з 

довгастими отворами ≠ 3,75-6,0 х 20 мм, а для гібрида ДН Світязь – решета з 

круглими отворами діаметром Ø 8,0-10,0 мм.  

За таким комплексом решет отримано наступний вихід фракцій у різні 

роки сепарування (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 

Вихід фракцій насіння гібридів кукурудзи за двостадійним сепаруванням, %, 

2017-2019 рр. 

Гібрид 
Фракція,  

мм 

Вихід фракції, % 

Роки 
Середнє  

2017 2018 2019 

Д
Н

 Д
ем

ет
р

а 
 

Посівна група І, Ø 9,0 схід 

≠ 5,0-5,5 схід 11,0 11,8 14,7 12,5 

≠ 3,75-4,0 схід 73,0 67,8 71,6 70,8 

  ≠ 3,75-4,0 прохід 16,0 20,4 13,7 16,7 

Посівна група ІІ, Ø 9,0 прохід 

≠ 5,5-6,0 схід 15,7 14,2 13,8 14,6 

≠ 3,75-4,0 схід 66,4 69,0 71,3 68,9 

≠ 3,75-4,0 прохід 17,9 16,8 14,9 16,5 

Д
Н

 С
в
іт

я
зь

 

Посівна група І,  ≠ 5,0-5,5 схід 

Ø 9,0-9,5 схід 11,9 6,9 20,1 13,0
 

Ø 8,0 схід 61,8 75,0 48,7 61,8 

  Ø 8,0 прохід 26,3 18,1 31,2 25,2 

Посівна група ІІ, ≠ 5,0-5,5 прохід 

Ø 9,0-10,0 схід 21,2 7,9 13,0 14,0 

Ø 8,0 схід 55,6 73,3 53,6 60,9 

Ø 8,0 прохід 23,2 18,8 33,4 25,1 

 

Основна фракція (середня), яка формувалась від суміші насіння обох 

гібридів в результаті їх двостадійного сепарування, становила 60,9–70,8 % 

(схід з решет ≠ 3,75-4,0 х 20 мм та Ø 8,0 мм). Умовно крупна фракція за 
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таким способом сепарування становила – 12,5-14,6 % (схід з решет ≠ 5,0-6,0 х 

20 мм та Ø 9,0-10,0 мм). Умовно дрібна фракція при цьому складала  16,5-

16,7 % та 25,1-25,2 % залежно від гібридів (прохід з решет ≠3,75-4,0 х 20 мм 

та Ø 8,0 мм).  

Отримані в процесі сепарування за різними методами фракції 

відрізнялися між собою за фізико-механічними показниками та якістю 

насіння. Найвищі показники за масою 1000 насінин мали крупніші фракції 

отримані за типовим методом сепарування, як за ознакою «ширина 

насінини», так і за ознакою «товщина насінини», про що свідчить довірчий 

інтервал (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Маса 1000 насінин гібридів залежно від крупності насіння, 2017-2019 рр., 

Фракція, мм 

Маса 1000 насінин, г 

Гібрид 

ДН Деметра ДН Світязь 

Контроль* 303,9 ± 26,3 295,5 ± 11,5 

Ø 9,0-10,0 схід 391,3 ± 6,3 333,7 ± 17,2 

Ø 8,0  схід 310,6 ± 18,2 301,5 ± 8,8 

Ø 8,0 прохід 230,6 ± 17,3 241,6 ± 7,3 

≠ 5,5-6,5 схід 348,9 ± 17,1 318,1 ± 10,7 

≠ 3,75-5,0 схід 305,6 ± 21,5 293,0 ± 12,0 

≠ 3,75-5,0 прохід 266,5 ± 22,3 258,1 ± 9,4 

Примітка: * – Насіння несепароване. 

 

Так, крупна фракція сходом з решет Ø 9,0-10,0 мм та ≠ 5,5-6,5 х 20 мм 

по гібридах мала найвищі показники по масі відносно контролю та інших 

фракцій. Довірчий інтервал складав відповідно 54,8 та 9,5 відносно контролю 

по гібридах. Порівнюючи, так звану дрібну фракцію, за різними ознаками 

сепарування встановлено її зниження за масою 1000 насінин. Але не 

дивлячись на нижчу масу даної фракції, довірчий інтервал з контролем 

підтверджується тільки за ознакою «ширина насінини», а саме 30,3 і 34,6 
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відповідно гібридів. Довірчий інтервал дрібної фракції і контролю за ознакою 

«товщина зернівки» підтверджувався тільки на гібриді ДН Світязь. Це можна 

пояснити більш округлою формою зернівки даного гібрида. Тобто при 

сепаруванні за ознакою «товщина насінини» у дрібну фракцію попадало 

насіння крупніше та важче за шириною насінини, що і зумовило різницю з 

контролем. 

Насіння посівних груп та окремих фракцій, отриманих за новим 

способом сепарування, також відрізнялось між собою за показниками маси 

1000 насінин (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Маса 1000 насінин гібридів залежно від сепарування за новим способом, г, 

2017-2019 рр. 

№ Фракція* 

Маса 1000 насінин, г 

Гібрид 

ДН Деметра ДН Світязь 

1 Контроль 303,9 ± 26,3 295,5 ± 11,5 

2 Посівна група І  340,8 ± 17,7 313,9 ± 8,0 

3 Крупна 404,7 ± 17,0 366,5 ± 10,3 

4 Середня 347,8 ± 19,5 325,3 ± 9,4 

5 Дрібна 303,7 ± 19,4 264,6 ± 5,4 

6 Посівна група ІІ  268,9 ± 17,4 277,3 ± 6,7 

7 Крупна 316,5 ± 20,4 328,8 ± 21,9 

8 Середня 266,8 ± 22,1 286,3 ± 8,2 

9 Дрібна 237,5 ± 21,1 235,7 ± 9,7 

Примітки: * – 1. Контроль – насіння несепароване. 

Гібрид ДН Деметра: 2. Посівна група І – схід Ø 9,0; 3. Крупна – схід ≠ 5,0–

5,5; 4. Середня – схід ≠ 3,75–4,0; 5. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0;  6. Посівна 

група  ІІ – прохід  Ø 9,0; 7. Крупна – схід ≠ 5,5–6,0; 8. Середня – схід  ≠ 3,75–

4,0; 9. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0; Гібрид ДН Світязь: 2. Посівна група І – 

схід ≠ 5,0–5,5; 3. Крупна – Схід Ø 9,0–9,5; 4. Середня – Схід Ø 8,0; 5. Дрібна – 

прохід Ø 8,0; 6. Посівна група  ІІ – прохід ≠ 5,0–5,5; 7. Крупна – схід Ø 9,0–

10,0; 8. Середня – схід Ø 8,0; 9. Дрібна – Прохід Ø 8,0 
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Проаналізувавши дані за показниками маси 1000 насінин, можна 

стверджувати, що сепарування за новим двостадійним способом, у якому 

розподіл посівних груп відбувається за ознакою «ширина насінини» (гібрид 

ДН Деметра) дає можливість виділити частину насіння, маса 1000 насінин 

яких значно відрізняється від контролю. А саме, це так звана дрібна фракція, 

отримана з першої та другої посівних груп довірчий інтервал яких становить 

-14 і -35,6 порівняно з контролем.  

Натомість показник маси 1000 насінин по варіантах сепарованих за 

новим способом у якому розподіл посівних груп відбувався за ознакою 

«товщина насінини», мав практично однаковий довірчий інтервал за всіма 

фракціями порівняно з контролем. Виняток становила крупна фракція першої 

посівної групи та дрібна – другої посівної групи, Довірчий інтервал цих 

фракцій був на рівні 57,2 та 19,0 відносно контролю.  

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що сепарування 

за новим способом за ознакою «ширина» і «товщина насінини» дає 

можливість виділити фракції з різною масою 1000 насінин.  

Досліджували також різні способи сепарування на прикладі інших 

гібридів кукурудзи таких як ДН Патріот та ДН Олена. Результати, отримані 

після сепарування насіння гібрида ДН Патріот представлені у табл. 3.7.  

Для сепарування цього гібрида застосовували решета з круглими 

отворами та довгастими вічками. При застосуванні решет з отворами  9,5 –

8,0 мм вихід крупної фракції становив в межах 13,2–11,1 %, середньої – 65,6 

– 66,0 %, дрібної – 21,2 – 22,9 %. Маса 1000 насінин крупної фракції склала 

366,3 г у 2018 році і 361,7 г – у 2019 році, що було більшим за контроль на 

23,3 % – 24,3 %.  

При застосуванні решет з довгастими вічками 7,0 – 4,5 мм отримали 

три основні фракції умовно (крупну, середню, дрібну). Вихід насіння крупної 

фракції склав 15,4 – 14,0 %, середньої – 52,8 – 51,5 %, дрібної – 31,8 – 34,6 %, 

відповідно за роками.  
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Таблиця 3.7 

Фізико-механічні показники різних фракцій насіння гібрида кукурудзи 

ДН Патріот після ситового сепарування, 2018-2019 рр. 

Варіант, мм 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки Середнє 

значення 

Роки Середнє 

значення 2018 2019 2018 2019 

Контроль * – – – 280,9 273,6 277,2 

Ø 9,5, схід 13,2 11,1 12,1 366,3 361,7 364,0 

Ø 8,0, схід 65,6 66,0 65,8 294,1 284,4 289,2 

Ø 8,0 прохід 21,2 22,9 22,1 211,3 202,6 206,9 

≠ 6,0, схід 15,4 14,0 14,7 331,0 317,1 324,0 

≠ 4,5, схід 52,8 51,5 52,2 286,0 271,6 278,8 

≠ 4,5 прохід 31,8 34,6 33,2 250,9 237,7 244,3 

НІР0,05 2,03 1,25 1,64 

Примітка: * - Насіння несепароване. 

 

При сепаруванні насіння гібрида ДН Олена отримано результати які 

представлені у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Фізико-механічні показники різних фракцій насіння гібрида кукурудзи 

ДН Олена після ситового сепарування, 2018-2019 рр. 

 

Варіант , мм 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

2018 2019 Середнє  2018 2019 Середнє  

Контроль * – – – 332,6 258,6 295,6 

Ø 9,0-9,5, схід 8,9 14,0 11,4 419,2 335,8 377,5 

Ø 8,0, схід 86,8 71,2 79,0 334,5 257,5 296,0 

 Ø 8,0 прохід 4,3 14,8 9,6 235,9 190,5 213,2 

≠ 6,5, схід 19,7 19,5 19,6 386,3 316,6 351,4 

≠ 5,0-4,5, схід 62,1 61,2 61,7 322,6 252,2 287,4 

≠ 5,0-4,5, прохід 18,2 19,3 18,7 300,5 216,1 258,3 

НІР0,05 1,32 1,41 1,36 
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При застосуванні решет з круглими отворами 9,5–8,0 мм вихід крупної 

фракції становив 8,9–14,0 %, середньої – 86,8–71,2 %, дрібної – 4,3-14,8 %. 

Маса 1000 насінин крупної фракції склала 419,2 г у 2018 р. і 335,8 г – у 

2019 р., що було більшим за контроль на 20,6 % – 22,9 %. 

Розділення суміші насіння на фракції за ознакою «товщини зернівки» 

ситами з довгастими вічками розміром 6,5–4,5 мм призвело до виділення із 

суміші насіння трьох основних фракцій умовно (крупну, середню, дрібну). 

Вихід насіння крупної фракції склав 19,7–19,5 %, середньої – 62,1–61,2 %, 

дрібної – 18,2–19,3 %, залежно від років врожаю гібрида ДН Олена. Маса 

1000 насінин, які складали крупну фракцію цього гібрида, була більшою 

порівняно із контролем та середньою і дрібною фракціями. 

 

3.2.2 Гравітаційне сепарування 

 

Процес гравітаційного сепарування здійснюється на пневматичних 

сортувальних столах. Просіювання ведеться під впливом гравітаційних сил, 

що створюються повітряним потоком та вібрацією. Ознаками поділу є 

різниця відносної ваги часток, що складають зернову масу, частково їх форма 

та коефіцієнт тертя [161–165]. 

Динаміка процесу просіювання складається з трьох стадій: на першій – 

розшарування зернової суміші і створення псевдозрідженого (киплячого) 

шару; на другій – відносне переміщення часток з різною питомою вагою в 

шарі; на третій – рух часток за різною траєкторією сортувального столу. 

Всередині псевдозрідженого шару легкі частини спливають нагору, а важкі 

осідають вниз. На процес переміщення часток значною мірою впливають 

параметри псевдозрідженого шару. Як і в випадку аеродинамічного 

сепарування, точність і ефективність гравітаційного просіювання залежить 

також від величини і форми часток [166–169]. 

Відповідно до цього, кращі результати гравітаційного сепарування 

досягаються під час обробітку зернових мас, що попередньо розсортовані на 
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фракції. Режим гравітації створюється за допомогою рухомих поверхонь, а 

розділення насіння на фракції відбувається за показниками маси 1000 

насінин та питомої маси. Встановлено, що за цим способом виділення і вміст 

окремих фракцій значно інший порівняно з другими способами сепарування 

– ситовим і аеродинамічним (табл. 3.9). Наприклад, в результаті гравітаційної 

сепарації суміші насіння гібрида ДН Деметра, отримано таке співвідношення 

фракцій – насамперед, зростає вміст легкої фракції – 45,5 %, 25,5 % і 29,0 % 

відповідно за роки дослідження. 

Таблиця 3.9 

Вихід та фізико-механічні показники фракцій гібрида кукурудзи ДН Деметра 

після гравітаційного способу сепарування, 2017-2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки Середнє 

значення 

Роки Середнє 

значення 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Контроль*     262,8 315,5 333,4 303,9 

Легка 45,5 25,5 29,0 33,3 218,4 231,6 264,6 238,2 

Середня 42,0 45,5 52,5 46,7 310,6 312,2 341,3 321,3 

Важка 12,5 29,0 18,5 20,0 408,4 397,0 403,3 402,9 

НІР0,05 2,70 2,81 1,13 2,21 

Примітка. Контроль* - Насіння несепароване. 

 

В основному, це зростання було за рахунок зменшення середньої 

фракції, вміст якої складав 42,0 %, 45,5 % і 52,5 % відповідно  за роки 

досліджень. Також формуються фракції з найбільшою масою 1000 насінин, а 

саме – маса важкої у 2017 р. становила 408,4 г, у 2018 р. – 397,0 г і у 2019 р. – 

403,3 г, вміст  фракцій складав 12,5 %, 29,0 % і 18,5 %, відповідно по роках 

дослідження. Різниця між легкою і важкою фракціями склала 190,0 г, 165,4 г, 

138,7 г, відповідно. 

Вихід середньої фракції становив 46,7 %, що на 57,2 % більше за важку 

фракцію і на 28,7 % за легку. В середньому за три роки маса 1000 насінин 
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важкої фракції становила 402,9 г, вона була більшою за контроль на 99,0 г, за 

середньою та легкою фракціями – на 81,6 г і 164,7 г, відповідно. 

Тенденція до зменшення вмісту середньої фракції спостерігалась і 

після гравітаційного сепарування за новим двостадійним способом, з 

виділенням посівних груп (табл. 3.10). Її вихід по обох посівних групах був 

майже однаковим, 47,7 % – перша група і 47,5 % – друга.  

 

Таблиця 3.10 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида ДН Деметра після двостадійного 

гравітаційного сепарування, 2017-2019 рр. 

 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки Роки 

2017 2018 2019 Середнє  2017 2018 2019 Середнє  

Контроль*     262,8 315,5 333,4 303,9 

Посівна група І, схід Ø 9,0: 312,9 349,9 359,8 340,8 

Легка 35,5 32,0 27,0 31,5 270,1 287,2 317,9 291,7 

Середня 52,0 46,0 45,0 47,7 343,3 347,3 356,0 348,8 

Важка 12,5 22,0 28,0 20,8 432,2 419,7 402,2 418,0 

НІР0,05 1,96 2,65 1,30 1,97 

Посівна група ІІ, прохід Ø9,0 244,3 269,5 293,0 268,9 

Легка 33,5 20,0 20,0 24,5 194,3 205,8 241,7 213,9 

Середня 52,5 46,0 44,0 47,5 261,1 267,8 306,6 278,5 

Важка 14 34,0 36,0 28,0 337,5 338,5 362,6 346,2 

НІР0,05 2,51 2,71 1,61 2,27 

Примітка. Контроль* - Насіння несепароване. 

 

Також збільшувався вміст легкої фракції після другої стадії 

сепарування, зростав також вихід важкої фракції. Встановлено збільшення 

маси 1000 насінин важкої фракції, так за цим показником різниця між легкою 
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і важкою фракціями становила 126,3 г (перша посівна група) і 132,3 г (друга 

посівна група).  

Тенденція до зменшення середньої фракції після одностадійного 

гравітаційного сепарування спостерігались також у гібрида ДН Світязь 

(табл. 3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида кукурудзи ДН Світязь після 

одностадійного гравітаційного способу сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє 

Роки 
Середнє 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Контроль*     285,9 314,0 286,5 295,4 

Легка 21,0 16,0 22,0 19,7 223,7 220,6 225,6 223,3 

Середня 61,0 48,5 56,0 55,1 290,5 294,9 284,6 290,0 

Важка 18,0 35,5 22,0 25,2 353,4 363,4 331,2 349,3 

НІР0,05 0,99 1,44 2,19 1,54 

Примітка. *- Насіння несепароване. 

 

Так середня фракція по роках дослідження становила 61,0 %, 48,5 % і 

56,0 %. Вихід важкої фракції був 18,0 – 35,5 %, легкої – 16,0 – 22,0 %. 

Насіння важкої фракції мало масу 1000 насінин – 353,4 г, 363,4 г і 331,2 г, 

відповідно по роках. У середньому, вихід фракцій гібрида ДН Світязь був 

більш вирівняним, ніж у гібридів ДН Деметра, ДН Патріот і ДН Олена. 

Результати одностадійного гравітаційного сепарування насіння гібрида 

ДН Патріот представлено у таблиці 3.12. Вміст легкої фракції становив – 

25,0 % і 27,5 % за два роки досліджень, середньої – 41,5 % і 48,5 % і важкої – 

33,5 % і 24,0 %. Найбільшого значення маси 1000 насінин досягала важка 

фракція – 366,3 г у 2018 р. і 369,8 г – у 2019 р. Маса 1000 насінин середньої і 

легкої фракцій була меншою на 80,4 г і 83,6 г та 163,3 г і 164,9 г порівняно з 

важкою фракцією.  
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Таблиця 3.12 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида кукурудзи ДН Патріот після 

одностадійного гравітаційного способу сепарування, 2018–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє  

Роки 
Середнє  

2018 2019 2018 2019 

Контроль*    280,9 273,6 277,2 

Легка 25,0 27,5 26,3 203,0 204,9 203,9 

Середня 41,5 48,5 45,0 285,9 286,2 286,0 

Важка 33,5 24,0 28,7 366,3 369,8 368,0 

НІР0,05 1,95 0,73 1,34 

Примітка. * - Насіння несепароване. 

 

За середніми значеннями (2018–2019 рр.) вихід насіння легкої і важкої 

фракцій був майже на одному рівні і складав 26,3 % та 28,7 %, вихід 

середньої фракції становив 45,0 %. 

Результати одностадійного сепарування насіння гібрида ДН Олена 

представлено у таблиці 3.13.  

 

Таблиця 3.13 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида кукурудзи ДН Олена після 

одностадійного гравітаційного способу сепарування, 2018–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки Середнє 

значення 

Роки Середнє 

значення 2018 2019 2018 2019 

Контроль*    332,6 258,6 295,6 

Легка 20,5 27,0 23,7 259,0 199,4 229,2 

Середня 43,5 41,0 42,3 327,7 260,1 293,9 

Важка 36,0 32,0 34,0 390,4 331,8 361,1 

НІР0,05 1,52 0,81 1,16 

Примітка. * - Насіння несепароване. 
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Було встановлено, що вихід важкої фракції цього гібрида був більшим 

порівняно з іншими гібридами. У 2018 р. він склав 36,0 %, у 2019 р. – 32,0 %. 

Вихід середньої фракції становив 43,5 % і 41,0 %, легкої – 20,5 % і 27,0 %, 

відповідно роках. У середньому, за два роки досліджень вихід насіння важкої 

фракції становив 34,0 %, середньої – 42,3 % і легкої – 23,7 %. Маса 1000 

насінин важкої фракції була 361,1 г, що більше за контроль на 65,5 г, 

середньої – на 67,2 г і легкої – на 131,9 г. 

 

3.2.3 Аеродинамічне сепарування 

 

Процес повітряного (аеродинамічного) сепарування здійснюється в 

пневматичному каналі з вертикальним, горизонтальним чи нахиленим 

повітряним потоком. Просіювання відбувається під дією аеродинамічних сил 

– парусності та швидкості витання часток зернової маси. Різна швидкість 

витання різних компонентів зернової суміші дає можливість проводити їх 

розподіл повітряним потоком [170–173]. 

Однак динаміка процесу аеродинамічного сепарування має свої 

особливості, які необхідно враховувати в технології обробітку зернових мас 

гібридів кукурудзи. 

Відомо, що розподіл зернових сумішей повітряним потоком залежить 

від багатьох факторів: форми, розміру та питомої ваги зернівки, робочої 

швидкості пневмосепарації, концентрації зернового потоку в каналі [174–

180].  

Необхідно також враховувати взаємодію часток, що знаходяться в 

зерновому потоці [181–185]. Враховуючи ці факти можна припустити, що 

при одній швидкості повітряного потоку повного розподілу зернової суміші, 

наприклад, за ознакою питомої ваги не відбувається – частина важких часток 

може потрапити в легку фракцію, і, навпаки. Тому, для підвищення точності і 

повноти аеродинамічного сепарування, його слід проводити на зерновій масі, 

що попередньо розподілена на фракції за величиною на ситах. 
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У дослідах, в результаті аеродинамічного сепарування суміші насіння 

гібрида кукурудзи ДН Деметра, отримано три фракції – умовно важку, 

середню і легку (табл. 3.14). Вихід важкої фракції за роки дослідження 

становив 4,0–12,1 %, середньої – 73,3–77,6 %, легкої – 10,3–22,7 %. 

Необхідно відмити, що насіння гібрида ДН Деметра має пласку форму, тому 

воно може переміщуватись як найдалі.  

 

Таблиця 3.14 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида ДН Деметра після одностадійного 

аеродинамічного сепарування насіння, 2017–-2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє  

Роки 
Середнє  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Контроль*     262,8 315,5 333,4 303,9 

Легка 22,7 13,7 10,3 15,6 247,8 289,1 306,3 281,1 

Середня 73,3 75,7 77,6 75,5 276,2 316,2 320,5 304,3 

Важка 4,0 10,6 12,1 8,9 274,9 314,4 332,7 307,3 

НІР0,05 5,35 1,55 2,61 3,17 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

 

Встановлена особливість аеродинамічного сепарування проявлялась 

також за показником маси 1000 насінин. Так, по-перше, фракції, сформовані 

шляхом аеродинамічної зерносепарації, несуттєво відрізнялись між собою за 

масою 1000 насінин, різниця між важкою і легкою фракціями становила 12,1 

г у 2017 р., 25,3 г –у 2018 р. і 26,4 г –у 2019 р.. За середніми значеннями 

(2017-2019 рр.) різниця між важкою і легкою фракціями була 26,2 г, між 

контролем і важкою – 3,4 г. По-друге, насіння зі складною геометричною 

поверхнею, наприклад, пласкої форми (гібрид ДН Деметра), розподілялось 

таким чином, що маса 1000 насінин середньої фракції навіть була більшою 

порівняно із важкою фракцією. По-третє, межі розподілу насіння між 

фракціями були нестабільними і постійно змінювались (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Графічне відображення аеродинамічного сепарування насіння 

кукурудзи у горизонтальному повітряному потоці 

 

Як видно із рис. 3.3, механізм розподілу насіння в горизонтальному 

повітряному потоці залежав від різних сил, які діяли на насінину. Так, згідно 

теорії аеродинамічної зерносепарації, на насіння, що знаходиться в 

повітряному потоці, діють дві сили: перша – сила тяжіння (G), друга – сила 

аеродинамічного опору (R). Внаслідок їх співвідношення насінина, яка 

знаходиться у повітряному потоці, може випадати  на його початку, із 

середньої частини чи наприкінці. 

Виходячи з цього, теоретично, у важку фракцію попаде насінина, у якої 

сила тяжіння буде більша ніж сила аеродинамічного опору, у середню – 

насінина у якої сили тяжіння і опору рівні, у легку – насінина з меншою 

силою тяжіння ніж, сила опору. Цей принцип діє, в основному, для насінини 

простої форми, передусім круглої, але у кукурудзи вона має складну 

геометричну форму і неможливо передбачити, як буде розміщуватись 

насінина у повітряному потоці. Зокрема, насінина, у тому числі важка, може 

повернутись ширшою стороною до потоку і її може знести у середню та 

навіть у легку фракцію. Таким чином, розподіл на фракції при 

аеродинамічному сепаруванні буде залежати від комплексу факторів: 

V-20 m/c 

G > R G = R G < R 

ВАЖКА ФРАКЦІЯ 

 

СЕРЕДНЯ ФРАКЦІЯ ЛЕГКА ФРАКЦІЯ 
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швидкості повітряного потоку; маси зернівки; площі миделевого перерізу; 

швидкості і кута попадання зернівки у повітряний потік. 

Також було проведено розділення на фракції посівних груп гібрида 

кукурудзи ДН Деметра за допомогою двостадійного аеродинамічного 

сепарування (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Вихід фракцій насіння кукурудзи гібрида ДН Деметра після двостадійного 

аеродинамічного сепарування у горизонтальному повітряному потоці,  

2017–2018 рр. 

Показник 

сепарування 
Фракція 

Вихід фракції, % 

2017 р. 2018 р. Середнє  

Посівна група І, схід Ø 9,0 

Парусність 

насіння 

> 9,0 мм 

Легка 24,6 17,4 21,0 

Середня 71,5 71,3 71,4 

Важка 3,9 11,3 7,6 

Посівна група ІІ, прохід Ø9,0 

Парусність 

насіння 

< 9,0 мм 

Легка 19,6 13,1 16,4 

Середня 76,0 74,9 75,4 

Важка 4,4 12,0 8,2 

 

Вихід важкої фракції за роки дослідження по двох посівних групах 

становив 3,9–12,0 %, середньої – 71,3–76,0 %, легкої – 13,1–24,6 %.  

Маса 1000 насінин різних фракцій після двостадійного 

аеродинамічного сепарування насіння гібрида ДН Деметра представлена у 

табл. 3.16.  

Найвищі показники за масою 1000 насінин мали крупніші фракції, так 

різниця між важкою фракцією (перша посівна група) та контролем становила 

60,8 г, між важкою і легкою – 32,4 г. Всі фракції, отримані від другої посівної 

групи по масі 1000 насінин були меншими за контроль. У результаті 
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математичного аналізу можна стверджувати, що існує доказова різниця за 

показником маси 1000 насінин між різними фракціями отриманими від 

першої посівної групи. Дещо інше отримано від другої посівної групи, між 

насінням середньої і важкої фракції не існує доказової різниці за показником 

маси 1000 насінин.  

 

Таблиця 3.16 

Маса 1000 насінин фракцій насіння кукурудзи гібрида ДН Деметра після 

двостадійного аеродинамічного сепарування у горизонтальному повітряному 

потоці, 2017–2018 рр. 

Показник 

сепарування 
Фракція 

Маса 1000 насінин, г 

2017 р. 2018 р. Середнє  

Контроль*  262,8 315,5 289,2 

Посівна група І, схід Ø 9,0 312,9 349,9 331,4 

Парусність 

насіння 

>9,0 мм 

Легка 300,3 334,8 317,6 

Середня 328,0 356,5 342,3 

Важка 342,7 357,2 350,0 

НІР0,05 2,78 2,87 2,83 

Посівна група ІІ, прохід Ø9,0 244,4 269,5 257,0 

Парусність 

насіння 

<9,0 мм 

Легка 222,1 242,0 232,1 

Середня 244,2 265,9 255,1 

Важка 257,5 263,3 260,4 

НІР0,05 3,23 3,54 3,39 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

Результати одностадійного аеродинамічного сепарування суміші 

насіння гібрида ДН Світязь представлено у табл. 3.17. Вихід середньої 

фракції насіння цього гібрида склав у 2017 р. – 85,8 %, у 2018 р. – 77,5 %, у 

2019 р. –78,5 %. Вміст легкої фракції був у межах 8,5 – 11,8 %, важкої – 5,7 – 

11,8 %. 
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Середній вихід насіння за роки досліджень був такий: легкої фракції – 

10,0 %, середньої – 80,6 %, важкої – 9,4 %. Але з даних маси 1000 насінин, 

отриманих сепаруванням у горизонтальному повітряному потоці суміші 

насіння гібрида ДН Світязь, також підтверджують закономірність 

аеросепарації. Значення важкої і середньої фракцій майже однакові та 

дорівнюють контролю. Різниця між важкою і легкою фракціями складала 

18,3 – 40,9 г.  

 

Таблиця 3.17 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида ДН Світязь після одностадійного 

аеродинамічного сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє  

Роки 
Середнє  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Контроль*     285,9 314,0 286,5 295,4 

Легка 8,5 11,8 9,7 10,0 255,4 289,6 251,5 265,5 

Середня 85,8 77,5 78,5 80,6 286,8 316,7 271,1 291,5 

Важка 5,7 10,7 11,8 9,4 296,3 307,9 273,7 292,6 

НІР0,05 4,00 3,54 3,06 3,53 

Примітка. контроль* – Насіння несепароване 

 

Аеродинамічне сепарування суміші насіння гібрида ДН Патріот за 

ознакою парусність дало результати, схожі з іншими гібридами (табл. 3.18). 

Так, вихід насіння за середніми значеннями (2018-2019 рр.) легкої фракції 

становив 11,3 %, середньої – 73,3 % і важкої – 15,4 %.  

Маса 1000 насінин важкої і середньої фракцій, практично, не 

відрізнялись від контролю, та була схожою, що доведено математично. 

Різниця за масою 1000 насінин між важкою і легкою фракціями у середньому 

складала 26,8 г. 
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Таблиця 3.18 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида ДН Патріот після одностадійного 

аеродинамічного сепарування, 2018–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє  

Роки 
Середнє  

2018 2019 2018 2019 

Контроль*    280,9 273,6 277,2 

Легка 11,8 10,7 11,3 255,9 245,9 250,9 

Середня 74,6 72,1 73,3 279,8 275,3 277,5 

Важка 13,6 17,2 15,4 281,0 274,5 277,7 

НІР0,05 2,50 2,32 2,41 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

Аналогічні результати щодо аеродинамічного сепарування суміші 

насіння кукурудзи отримано по гібриду ДН Олена (табл. 3.19).  

 

Таблиця 3.19 

Вихід фракцій і маса 1000 насінин гібрида ДН Олена після одностадійного 

аеродинамічного способу сепарування, 2018–2019 рр. 

Фракція 

Вихід фракції, % Маса 1000 насінин, г 

Роки 
Середнє  

Роки 
Середнє  

2018 2019 2018 2019 

Контроль    332,6 258,6 295,6 

Легка 13,3 10,2 11,8 315,7 231,5 273,6 

Середня 73,6 67,0 70,3 328,2 251,6 289,9 

Важка 13,1 22,8 17,9 332,5 239,5 286,0 

НІР0,05 1,40 1,55 1,47 

Примітка. * – Насіння не сепароване. 

 

Так, вихід насіння за середніми значеннями (2018–2019 рр.) легкої 

фракції становив 11,8 %, середньої – 70,3 % і важкої – 17,9 %.  
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Висновки до розділу 3 

1. Визначено фізико-механічні показники насіння  гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості: ДН Патріот – ранньостиглий; ДН Світязь – 

середньоранній; ДН Деметра – середньостиглий; ДН Олена – середньопізній, 

які слугують ознаками їх сепарування. До основних показників віднесено 

вихід фракцій та масу 1000 насінин. 

2. Ситове сепарування по ширині та товщині насінини кукурудзи 

дозволяє отримувати шість посівних фракцій. Вихід фракцій гібридів 

кукурудзи за ознакою «ширина насінини» становив: важка фракція – 10,1–

17,9 %, середня фракція – 64,8–75,5 %, легка фракція – 9,6–22,1. За ознакою 

«товщина насінини» вихід становив: важка фракція – 12,2-22,7 %, середня 

фракція – 52,2–73,2 %, легка фракція – 14,6–33,2 %.  

3. Встановлено масу 1000 насінин, яка змінювалась залежно від ознаки 

сепарування та фракції. За ознакою «ширина насінини» маса була 

наступною: по важкій фракції – 333,7–391,3 г, середній – 289,2–310,6 г, 

легкій – 206,9–241,6 г. За ознакою «товщина насінини» маса складала: по 

важкій фракції – 318,1–351,4 г, середній – 278,8–305,6 г, легкій – 244,3–266,5 

г. В загалі, за всіма фракціями маса 1000 насінин становила в межах 206,9–

391,3 г (ознака ширина насінини), 244,3–351,4 г  (ознака товщина насінини). 

4. Досліджено і встановлено параметри нового двостадійного способу 

сепарування, який точніше враховує різноякісність насіння кукурудзи. Згідно 

способу, на першій стадії суміш насіння розподіляється на дві посівні групи, 

на другій стадії кожна посівна група розподіляється на окремі фракції. При 

цьому дотримується певний технологічний порядок – якщо розподіл на групи 

проводиться, наприклад, за ознакою «ширина насінини», то розподіл на 

фракції відбувається за ознакою «товщина насінини» і, навпаки. Таким 

чином, значно нівелюється різноякісність суміші насіння і досягається 

точніший її розподіл на фракції.  

5. У процесі гравітаційного сепарування було отримано по три фракції 

насіння (важка, середня, легка) по кожному з досліджуваних гібридів. 
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Встановлено за цим способом сепарування зниження виходу середньої 

фракції за всіма гібридами. З усіх гібридів ДН Деметра відрізнявся тим, що 

мав найменший вихід середньої фракції (46,7 %), а також найбільший вихід 

легкої (33,3 %). Також за допомогою гравітаційного сепарування можна 

отримувати посівні фракції з найбільшою масою 1000 насінин, але при цьому 

зменшується вихід середньої та збільшується вихід легкої фракції.  

6. Встановлено особливості процесу зерносепарації сумішей насіння в 

режимі аеродинамічного сепарування. При аеродинамічному сепаруванні 

суміш поділяється на 3 фракції нестабільно, зі значним вмістом різноякісного 

насіння в кожній фракції. Також між окремими фракціями може 

нівелюватися різниця за показником маси 1000 насінин, що також свідчить 

про нестабільність процесу аеросепарації суміші насіння кукурудзи. 

Отримані нами результати дослідів за розділом 3 висвітлені в 

публікаціях у наукових журналах та збірниках [132, 186, 187]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО КРУПНОСТІ  

 

Проростання насіння є складним фізіологічним процесом, який 

визначається двома показниками – енергією проростання і схожістю.  

Енергія проростання характеризує життєздатність насіння на 

початкових етапах пророщування та являє собою відсоток нормально 

пророслого насіння у певний строк, встановлений для кожної культури [188, 

189]. Насіння, яке має більшу енергію проростання, у польових умовах 

проростає швидше, забезпечує дружні, рівні сходи та високу польову 

схожість [190–192]. Схожість насіння також визначається на певну дату від 

сівби і встановлюється для кожної культури відповідно до ДСТУ 2240-93. 

 

4.1 Показники проростання насіння 

 

У результаті будь якого способу сепарування із суміші насіння 

виділяються окремі фракції із різною крупністю насінини. Проте вплив 

крупності на проростання насіння оцінюється досить неоднозначно. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що єдиної думки відносно 

впливу крупності між дослідниками не існує. На наш погляд, це пов’язано із 

різною методикою відбору насіння та визначенням його крупності. Так, для 

відбору насіння різної крупності проводили його на ситах за показником 

лінійного розміру насінини [193–195], а також за показниками маси насіння 

[196–200]. В окремих дослідах не виявлено зв’язок між лінійним розміром і 

масою насінини [201]. Тому існує потреба в подальших дослідженнях впливу 

крупності насіння, зокрема гібридів кукурудзи, на його посівні властивості.  

Отже, показник крупності насіння може мати важливе практичне 

значення для всебічної характеристики якості посівного матеріалу зернових 
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культур. Проте, упровадження цього показника, як обов’язкового, у систему 

оцінки якості пов’язано з рядом обставин. По-перше, крупність може 

визначатися як розміром, так і масою насінини, при цьому кореляція між 

двома параметрами нерідко порушується. Тому, залежно від того, який 

параметр обирається для визначення крупності можна отримувати різні 

результати щодо його впливу на якість насіння. 

По-друге, вплив крупності на основні показники якості посівного 

матеріалу, зокрема схожість, силу росту, продуктивність оцінюється досить 

неоднозначно і залежно від супутніх факторів, які складаються при 

проростанні насіння різних культур. Наприклад, повідомляється, що крупне 

за розміром насіння не має переваг порівняно із насінням середнього розміру, 

але краще проростає при збільшеній глибині загортання [79]. При цьому 

розподіл насіння за розміром здійснювався на основі параметру товщини 

насінини. В інших дослідах крупність не впливала у разі сівби високоякісним 

матеріалом та за сприятливих умов, при цьому розподіл за крупністю 

здійснювався за параметрами товщини і ширини насінини [9]. Але в 

дослідах, проведених на Синельниківській селекційно-дослідній станції, 

отримано достовірне підвищення врожаю пшениці озимої за сівби насінням 

із масою 1000 насінин понад 38 г, а найбільший врожай отримали від насіння 

з масою 50–55 г [202]. У дослідах Селекційно-генетичного інституту 

зафіксовано високу інтенсивність росту, лабораторну і польову схожість за 

сівби насінням пшениці озимої та ячменю ярого із збільшеною масою і 

розміром, але достовірного зростання врожаю не виявлено [203]. Стосовно 

іншої культури – соняшника повідомляється, що за сівби насінням різної 

крупності (маса 38–80 г) врожай практично не змінювався [204].  

Виходячи із проведеного аналізу результатів, отриманих різними 

авторами, можна зробити висновок, що вплив крупності на якість, зокрема 

схожість насіння, остаточно не з’ясовано і потребує подальших досліджень. 

Особливо важливими є такі дослідження для культур, насіння, яких підлягає 
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калібруванню за розміром і масою насінини, наприклад, для кукурудзи і 

соняшника [205–208]. 

 

4.2 Динаміка водопоглинання насіння  

 

Дослід з водопоглинання насіння гібридів кукурудзи проводили у 

лабораторних умовах, де були задіяні гібриди селекції ДУ Інститут зернових 

культур НААН, які належать до різних груп стиглості: ДН Патріот – 

ранньостиглий; ДН Світязь – середньоранній; ДН Деметра – 

середньостиглий; ДН Олена – середньопізній. Фракції насіння різної 

крупності отримували шляхом сепарування суміші насіння на ситах із 

круглими і довгастими отворами. В результаті сепарування по кожному 

гібриду в дослідах отримували по 6 фракцій насіння, з них 3 – на ситах з 

круглими отворами, 3 – з довгастими отворами (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1  

Фракції насіння гібридів кукурудзи отримані ситовим способом 

сепарування для досліду з водопоглинання 

Гібрид Фракція Сито з отворами 

Розмір насіння за фракціями, 

мм 

крупна середня дрібна 

ДН 

Патріот 

1–3 з круглими  ≥ 9,5 8–9 < 8 

4–6 з довгастими  > 6 4,5-6 < 4,5 

ДН 

Світязь 

1–3 з круглими  ≥ 9 8–8,5 < 8 

4–6 з довгастими  > 6,5 4,5–6 < 4,5 

ДН 

Деметра 

1–3 з круглими  ≥ 9,5 8-9 < 8 

4–6 з довгастими  > 5,5 3,75–5,5 < 3,75 

ДН 

Олена 

1–3 з круглими  ≥ 8 6-–7 < 6 

4–6 з довгастими  > 5,5 4–5 < 4 

 

 Кожну фракцію зважували на вагах «KERN» з ціною позначки 0,001 та 

визначали масу 1000 насінин. За контроль слугувало насіння не сепароване, 
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відібране після очищення кожного гібрида. Від зразків фракцій і контролю 

відраховували по 25 насінин у чотирикратному повторі для дослідження 

процесу водопоглинання насіння. Дослід проводили в термостаті Якобсена 

при стабільній температурі зовнішнього середовища (вода і повітря)           

24-25 °С.  

Процес водопоглинання досліджували наступним чином: кожну 

насінину вкладали в однаковому положенні (зародком до низу) на вологому 

фільтрувальному папері в чашках Петрі. Через проміжки часу (6, 24, 48 

годин) насіння зважували і знову розкладали в чашки Петрі. Виходячи із 

результатів зважування обраховували відсоток збільшення маси насінин 

відносно початкової.  

Загальний вигляд насіння в дослідах, розміщених в чашках Петрі, 

представлено на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1 Насіння кукурудзи, розміщене у чашках Петрі на початку 

досліду.  
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У досліді встановлено особливості водопоглинання насіння гібридів 

кукурудзи залежно від крупності насінин, що належали до різних фракцій 

(табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Динаміка водопоглинання насіння гібридів кукурудзи залежно від їх 

крупності і фракційного складу, 2018–2019 рр. 

Фракція Збільшення маси насіння, % 

Ознака 

поділу 
Крупність 6 годин 24 години 48 годин 

Контроль   12,5 25,5 32,7 

Ширина 

насінини 

крупна 11,5 23,7 29,7 

середня 12,3 25,2 32,0 

дрібна 13,2 26,9 35,8 

Товщина 

насінини 

крупна 10,7 22,2 29,7 

середня 12,5 25,1 32,9 

дрібна 13,9 27,8 35,8 

НІР0,05  0,87 1,34 1,84 

Примітка. Контроль – Насіння несепароване. 

 

У середньому, за всіма досліджуваними гібридами, фракції складені із 

дрібного насіння, більш інтенсивно поглинали воду, маса 1000 насінин 

збільшувалась на 35,8 %  відносно початкової. За той же час (48 годин) маса 

насіння середньої фракції зростала на 32,0 – 32,9 %, крупної – на 29,7 %. 

Зростання маси насіння на контролі (несепарованого) відбувалось на рівні 

насіння середньої фракції і становило 32,7 %. Відмічені закономірності 

спостерігалась упродовж всього процесу волопоглинання – бубнявіння, від 6 

до 48 годин. Таким чином, динаміка водопоглинання насіння гібридів 

кукурудзи була такою: збільшення маси на 6 годину – на 16 %, на 24 годину 

– на 31 %, на 48 годину – на 39 %. Отримані результати дещо не співпадають 

з відомими літературними даними щодо швидкості поглинання води 
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насінням кукурудзи [209]. Це можна пояснити різноякісністю насіння 

окремих гібридів за показниками лінійного розміру, маси і форми насінини.  

Вигляд насіння на окремих стадіях водопоглинання наведено на 

рисунках 4.2 і 4.3. 

 

 

Рис. 4.2 Шоста година досліду по водопоглинанню насіння гібридів 

кукурудзи 

 

 

Рис. 4.3 Двадцять четверта година досліду по водопоглинанню насіння 

гібридів кукурудзи 
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4.3 Схожість та сила росту рослин кукурудзи  

 

Одночасно з дослідом із водопоглинання був проведений дослід по 

встановленню впливу крупності насіння на показники його проростання. 

Вперше виявлено в динаміці особливості проростання насіння різної 

крупності, сформованого за різними параметрами насінини.  

Встановлено, що на 24 годину проростання кількість пророслого 

насіння становила 31–37 %, на 48 годину – 59–73 % , на 72 годину – 88–95 %, 

що є більшим порівняно із проростанням насіння середнього і крупного 

розміру (табл. 4.3). Найменшу кількість пророслого насіння мала крупна 

фракція – на рівні 15–20 %, 31–43 % і 80 % відповідно до відміченого часу. 

 

Таблиця 4.3 

Динаміка проростання насіння гібридів кукурудзи залежно від їх 

крупності і фракційного складу, 2018–2019 рр. 

Фракція Проростання, % 

Ознака 

поділу 
Крупність 24 години 48 годин 72 години 96 годин 

Контроль*   27,0 53,5 91,5 97,3 

Ширина 

насінини 

крупна 20,5 43,0 80,0 96,5 

середня 25,0 49,5 86,0 96,0 

дрібна 31,0 59,0 88,3 95,8 

Товщина 

насінини 

крупна 15,0 31,0 80,3 97,3 

середня 25,0 49,0 92,3 97,8 

дрібна 37,0 73,0 95,3 98,5 

НІР0,05  2,29 7,40 7,84 2,45 

Примітка. *- Насіння несепароване. 

Проте, на 96 годину динаміка проростання набула іншого характеру, а 

саме кількість пророслого насіння від різних фракцій вирівнялась і була, 

практично, однаковою, на рівні 96-98 %. Цього ж рівня проростання досягало 

і насіння контролю (не сепароване), що становило 97%. Тобто можна зробити 
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висновок, що в умовах лабораторного оптимального пророщування насіння, 

його крупність відчувається лише упродовж першої-третьої доби на користь 

дрібної фракції, на четверту добу вплив крупності насінини нівелюється. 

Загальний вигляд пророслого насіння гібридів кукурудзи, розміщеного 

у чашках Петрі та на різну дату наведено на рис. 4.4, 4.5. 

 

Рис. 4.4 Сорок восьма година досліду по пророщуванню насіння 

 

 

Рис. 4.5 Сімдесят друга година досліду по пророщуванню насіння 

Більший практичний інтерес має проростання насіння різної крупності 

в умовах, наближених до польових. Такі умови створювали в лабораторії, 
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вивчаючи силу росту гібридів кукурудзи. Силу росту досліджували на 

глибині загортання насіння 5, 9 і 13 см, тобто можливою була імітація 

періоду сівба–сходи на полі. Отримані дані наведені в табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

 Сила росту насіння гібридів кукурудзи залежно від їх крупності і 

фракційного складу, 2018–2019 рр. 

Доба 

після 

сівби 

Ознака 

сепарування 
Фракція 

Схожість,% 

Глибина загортання, см 

5 9 13 

6 

 Контроль 40 0 0 

Ширина 

Крупна 55 0 0 

Середня 41 0 0 

Дрібна 37 0 0 

Товщина 

Крупна 45 2 0 

Середня 37 0 0 

Дрібна 46 0 0 

НІР0,05 2,89   

7 

 Контроль 81 10 0 

Ширина 

Крупна 92 3 0 

Середня 82 2 0 

Дрібна 71 12 0 

Товщина 

Крупна 86 26 0 

Середня 85 11 0 

Дрібна 88 11 0 

НІР0,05 4,21 0,71  

8 

 Контроль 93 31 0 

Ширина 

Крупна 96 27 0 

Середня 92 26 1 

Дрібна 83 36 0 

Товщина 

Крупна 92 48 0 

Середня 90 36 0 

Дрібна 98 43 0 

НІР0,05 2,65 3,77  
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Продовження таблиці 4.4 

Доба 

після 

сівби 

Ознака 

сепарування 
Фракція 

Схожість,% 

Глибина загортання, см 

5 9 13 

10 

 Контроль 97 66 8 

Ширина 

Крупна 98 72 5 

Середня 95 55 11 

Дрібна 86 48 7 

Товщина 

Крупна 95 67 5 

Середня 93 57 8 

Дрібна 98 75 10 

НІР0,05 4,86 4,72 0,65 

Заключна 

 Контроль 97 82 27 

Ширина 

Крупна 98 86 11 

Середня 95 73 26 

Дрібна 87 70 25 

Товщина 

Крупна 95 70 13 

Середня 96 71 22 

Дрібна 98 82 17 

НІР0,05 4,13 3,37 2,53 

Примітка. У варіантах с переважною кількістю нулів математична 

обробка не проводилась. 

 

Виявлено безперечну перевагу крупної і середньої фракції на різних 

глибинах загортання насіння порівняно із дрібною, але лише у тому випадку, 

коли фракція формується за ознакою «ширина насінини». У такому разі на 

глибині загортання 5 см число сходів підвищувалось на 8-11 %, 9 см – на 3-

16 %, 13 см – на 2-5 % у середньому за всіма досліджуваними гібридами.  

У іншому випадку, коли фракції формувались за ознакою «товщина 

насінини», закономірність між крупністю і силою росту насіння змінювалась. 

Сформована таким чином дрібна фракція у більшості варіантів досліду мала 

вищу силу росту порівняно із середньою і крупною. Пояснити це можна 



86 
 

особливим лінійним розміром фракцій, які формуються шляхом сепарування 

сумішей насіння на ситах з довгастими отворами. На таких ситах 

сепарування здійснюється за товщиною насінини, тобто вірогідно, що тонке 

(дрібне) насіння може бути пласким і широким, а за такої форми спроможне 

більш активно поглинати воду і краще проростати. Це, практично, 

підтверджується даними табл. 4.2 – дрібна фракція, сформована за товщиною 

насінини характеризувалась в дослідах найвищим водопоглинанням і 

проростанням. 

Також виявлено сортові особливості гібридів кукурудзи в процесі їх 

водопоглинання–проростання. З гібридів, що досліджувалися, у найбільшій 

кількості поглинав воду ДН Світязь, далі по спадаючій ДН Деметра і ДН 

Олена, збільшення їх маси відносно початкової, на контрольному варіанті, 

становило 32,3-36,1 %. Гібрид ДН Патріот характеризувався найменшим 

водопоглинанням, його маса збільшувалась на 29,5 %.  

 

Висновки до розділу 4 

1. Уперше, за допомогою модельних дослідів, виявлено у динаміці 

процес водопоглинання, проростання та формування сили росту насіння 

гібридів кукурудзи різної крупності. Моделювання водопоглинання –

проростання проведене шляхом розміщення насіння на вологому 

фільтрувальному папері із визначенням маси насінини та появи ростків і 

корінців через певні проміжки часу (24, 48, 72, 96 годин). Моделювання сили 

росту здійснювали в умовах загортання насіння на різну глибину, зі 

створенням тиску на проростки. 

2. Встановлено залежність водопоглинання від крупності насіння. 

Найбільший об’єм води (39,0 % від початкової маси насінини) поглинало 

дрібне насіння. 

3. Показники крупності насіння впливали на його схожість по різному– 

залежно від тривалості проростання. На початку, упродовж перших 24 – 48 

годин, схожість дрібного насіння була вищою порівняно із крупним і 
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середнім за лінійним розміром, різниця між ним складала 16-17 %. На 96 

годину проростання різниця за схожістю насіння різного розміру 

нівелювалось. 

4. Встановлено залежність сили росту насіння від його крупності. 

Зокрема, схожість насіння крупної і середньої фракцій була вищою  на 8-

11 % (глибина загортання 5 см), на 3-16 % (9 см), на 2-5 % (13 см) за всіма 

гібридами, що досліджувались. Схожість підвищувалась лише при 

формуванні фракцій різної крупності за ознакою «ширина насінини».  
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РОЗДІЛ 5 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ СЕПАРУВАННЯ НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ 

ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 

ПРОРОЩУВАННЯ 

 

Схожість насіння в дослідах визначали за різними методами 

пророщування–лабораторним чинним (ДСТУ 4138-2002) та додатковим 

(метод холодного пророщування) [210–213]. Для дослідів використовували 

насіння, отримане після ситового, гравітаційного та аеродинамічного 

сепарування. 

 

5.1 Метод стандартного пророщування 

 

Результати визначення схожості насіння після одностадійного ситового 

способу сепарування наведено у табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Схожість насіння гібридів кукурудзи після ситового способу сепарування, 

2017–2019 рр. 

Варіанти, мм 
Схожість, % 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот ДН Олена 

Контроль 97 ± 0,4 94 ± 0,3 98 ± 0,5 97 ± 0,8 

Ø 8,0-10,0 схід 99 ± 0,7 98 ± 0,4 100 ± 0,4 99 ± 0,6 

Ø 7,0-8,0 схід 98 ± 0,7 97 ± 0,4 97 ± 1,6 99 ± 0,4 

Ø 7,0-8,0 прохід 97 ± 0,4 94 ± 1,0 96 ± 0,9 97 ± 0,5 

≠ 5,5-7,0 схід 98 ± 1,0 98 ± 0,6 98 ± 0,9 98 ± 1,2 

≠3,75-5,5 схід 98 ± 0,8 97 ± 0,7 97 ± 1,0 98 ± 0,4 

≠3,75-5,5 прохід 99 ± 0,4 95 ± 1,3 99 ± 0,6 98 ± 1,0 

 



89 
 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що насіння 

гібридів, що досліджувалися, є кондиційним за схожістю, яка становить 94–

100 %. Більш близькими значеннями схожості між фракціями були при 

сепаруванні насіння за ознаки «товщина насінини». 

При сепаруванні за новим двостадійним способом отримано також 

кондиційне насіння за винятком гібрида ДН Світязь (табл. 5.2). Окремі 

фракції цього гібрида характеризувались дещо нижчою схожістю (дрібна, 

виділена за ознакою ширини і товщини насінини). 

 

Таблиця 5.2 

Схожість насіння гібридів кукурудзи після двостадійного ситового способу 

сепарування, 2017–2019 рр. 

№ Фракція* 
Схожість,% 

ДН Деметра ДН Світязь 

1 Контроль 97 ± 0,4 94 ± 0,3 

2 Посівна група І  99 ± 0,6 97 ± 0,6 

3 Крупна 99 ± 0,6 97 ± 0,5 

4 Середня 99 ± 0,5 95 ± 0,6 

5 Дрібна 100 ± 0,4 90 ± 1,0 

6 Посівна група ІІ  99 ± 0,9 93 ± 1,1 

7 Крупна 99 ± 0,9 100 ± 0,3 

8 Середня 98 ± 0,5 94 ± 0,8 

9 Дрібна 98 ± 0,4 90 ± 0,8 

Примітки:*, мм: 1. Контроль – насіння несепароване; 

Гібрид ДН Деметра: 2. Посівна група І – схід Ø 9,0; 3. Крупна – схід ≠ 5,0–

5,5; 4. Середня – схід ≠ 3,75–4,0; 5. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0; 6. Посівна 

група ІІ – прохід Ø 9,0; 7. Крупна – схід ≠ 5,5–6,0; 8. Середня – схід  ≠ 3,75–

4,0; 9. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0; Гібрид ДН Світязь: 2. Посівна група І – 

схід ≠ 5,0–5,5; 3. Крупна – Схід Ø 9,0–9,5; 4. Середня – Схід Ø 8,0; 5. Дрібна – 

прохід Ø 8,0; 6. Посівна група ІІ – прохід ≠ 5,0–5,5; 7. Крупна – схід Ø 9,0–

10,0; 8. Середня – схід Ø 8,0; 9. Дрібна – Прохід Ø 8,0 
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Результати визначення схожості насіння після гравітаційного і 

аеродинамічного способів сепарування наведені у табл 5.3. 

Таблиця 5.3 

Схожість насіння гібридів кукурудзи після аеродинамічного та 

гравітаційного способів сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 
Схожість,% 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот ДН Олена 

Контроль* 97 ± 0,4 94 ± 0,3 98 ± 0,5 97 ± 0,8 

Гравітаційний спосіб сепарування 

Легка 98 ± 0,4 94 ± 1,0 96 ± 0,8 96 ± 0,5 

Середня 99 ± 0,5 97 ± 0,8 98 ± 0,5 99 ± 0,8 

Важка 99 ± 0,4 98 ± 0,4 99 ± 0,5 99 ± 0,8 

Аеродинамічний спосіб сепарування 

Легка 99 ± 0,7 96 ± 1,1 97 ± 0,4 96 ± 0,5 

Середня 98 ± 0,9 95 ± 1,0 97 ± 0,9 99 ± 0,8 

Важка 99 ± 0,6 97 ± 1,2 97 ± 0,4 99 ± 0,8 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

 

Схожість насіння фракцій, отриманих гравітаційним і аеродинамічним 

способами сепарування після стандартного методу пророщування складала 

94–99 %, тобто є близькою між фракціями за математичним аналізом.  

 

 5.2 Холодне пророщування 

 

Метод холодного пророщування є найбільш об’єктивним і може 

використовуватись для прогнозування польової схожості насіння [214, 215]. 

Залежно від генотипу насіння кукурудзи пророщують при 

температурі 8-12 °С протягом 7-10 діб. Потім її підвищують до 18-22 °С, а 

на 15 добу визначають схожість. За цим методом рекомендовано визначати 

енергію проростання насіння. Встановлено, що у випадку незначної 

різниці між енергію та схожістю насіння гібридів кукурудзи може 
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формувати більш високу польову схожість, а рослини збільшують 

продуктивність [216–222]. 

У наших дослідах метод холодного пророщування більшою мірою 

характеризував схожість окремих фракцій насіння ніж стандартний (табл. 

5.3). Встановлено зниження схожості насіння гібридів кукурудзи, що 

належало до дрібної фракції (варіанти 4, 7), порівняно із контролем вона 

знижувалась на 2-11 %. Схожість більшою мірою знижувалась у насіння, 

виділеного при сепаруванні на ситах з круглими отворами Серед усіх 

гібридів схожість була найнижчою у ДН Світязь.  

Таблиця 5.3 

Схожість насіння гібридів кукурудзи при холодному пророщуванні, після 

ситового способу сепарування, 2017–2019 рр. 

Варіанти* 
Схожість,% 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот ДН Олена 

1 98 ± 0,5 86 ± 0,8 97 ± 0,9 98 ± 0,9 

2 99 ± 0,6 93 ± 2,9 99 ± 0,9 99 ± 0,9 

3 96 ± 0,8 88 ± 1,9 95 ± 1,5 97 ± 0,5 

4 94 ± 1,0 84 ± 2,9 86 ± 2,4 89 ± 1,8 

5 96 ± 2,3 90 ± 1,3 94 ± 0,9 98 ± 0,9 

6 97 ± 1,8 90 ± 1,3 93 ± 2,8 96 ± 0,8 

7 92 ± 1,3 87 ± 2,2 95 ± 1,1 94 ± 1,5 

Примітки. * – Розмір фракцій, мм: 1. Контроль – насіння несепароване; 

Гібрид ДН Деметра: 2. Ø 9,5-10,0 схід; 3. Ø 8,0 схід; 4. Ø 8,0 прохід; 5. ≠ 5,5-

6,0 схід; 6. ≠3,75-4,0 схід; 7. ≠3,75-4,0 прохід; 

Гібрид ДН Світязь: 2. Ø 9,0; 9,5 схід; 3. Ø 8,0, схід; 4. Ø 8,0, прохід; 5. ≠ 6,5 

схід; 6. ≠ 4,5-5,0 схід; 7. ≠ 4,5-5,0 прохід; 

Гібрид ДН Патріот: 2. Ø 9,5 схід; 3. Ø 8,0 схід; 4. Ø 8,0 прохід; 5. ≠ 6,0 схід; 6. 

≠ 4,5 схід; 7. ≠ 4,5 прохід; 

Гібрид ДН Олена: 2. Ø 8,0;9,5 схід; 3. Ø 7,0 схід; 4. Ø 7,0 прохід; 5. ≠ 5,5;7,0 

схід; 6. ≠ 4,0;5,5 схід; 7. ≠ 4,0; 5,5 прохід. 

 

У окремих гібридів при холодному пророщуванні виявлено 

особливості формування схожості залежно від способу і ознаки сепарування. 
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Так, при двостадійному ситовому сепаруванні насіння першої посівної групи 

гібрида ДН Деметра, виділеної на решетах з круглими отворами, мало вищі 

показники схожості порівняно з контролем та другою посівною групою 

(табл. 5.4). При виділенні насіння на решетах з довгастими вічками 

закономірність порушувалась, а саме отримані таким чином фракції мали 

приблизно однакову схожість.  

 

Таблиця 5.4 

Схожість насіння гібриду ДН Деметра при холодному пророщуванні після 

двостадійного ситового способу, 2017–2019 рр. 

Фракція, мм 
Схожість,% 

2017 р. 2018 р. 2019 р. Середнє  

Контроль* 98 96 100 98 ± 0,5 

Посівна група І, схід Ø 

9,0: 
99 100 99 99 ± 0,4 

≠ 5,0-5,5 схід 99 92 98 96 ± 0,5 

≠3,75-4,0 схід 98 96 97 97 ± 0,6 

≠3,75-4,0 прохід 100 99 98 99 ± 0,9 

Посівна група ІІ, 

прохід Ø9,0 
97 95 96 96 ± 0,9 

≠ 6,0-5,5 схід 97 91 98 95 ± 0,6 

≠3,75; 4,0 схід 100 97 100 99 ± 0,5 

≠3,75; 4,0 прохід 96 98 97 97 ± 0,9 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

 

Після двостадійного сепарування іншого гібрида ДН Світязь 

встановлено дещо інші закономірності (табл. 5.5). По-перше, дві посівні 

групи відрізнялись за схожістю насіння (87 і 89 %). По-друге,  між різними 

фракціями, виділеними за шириною насінини, проявлялась значна різниця. 

Наприклад, схожість насіння дрібної фракції, виділеної проходом з решета 

8 мм була нижчою на 6-11 % порівняно із крупною і середньою. Тобто 

підтверджується встановлена раніше закономірність щодо впливу ознаки 
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сепарування на якість окремих фракцій. За ознаки «ширина насінини» 

отримуються різноякісні фракції, за ознаки «товщина насінини» 

різноякісність не виявляється.  

Таблиця 5.5 

Схожість насіння гібрида ДН Світязь при холодному пророщуванні після 

ситового двостадійного способу сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція, мм 

Схожість,% 

Роки 
Середнє  

2017 2018 2019 

Контроль* 86 85 86 86 ± 0,8 

Посівна група І, ≠ 5,0-5,5 схід 90 89 89 89 ± 0,6 

Ø 9,0-9,5 схід 93 95 94 94 ± 0,9 

Ø 8,0 схід 91 90 90 90 ± 0,6 

Ø 8,0 прохід 83 85 84 84 ± 1,1 

Посівна група ІІ, ≠ 5,0-5,5 

прохід 
86 88 87 87 ± 0,7 

Ø 9,0-10,0 схід 95 98 95 96 ± 1,2 

Ø 8,0 схід 92 95 96 94 ± 1,1 

Ø 8,0 прохід 85 84 86 85 ± 0,7 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

 

Уперше встановлено вплив гравітаційного і аеродинамічного 

сепарування на схожість насіння гібридів кукурудзи, визначеної методом 

холодного пророщування (табл. 5.6).  

При гравітаційному сепаруванні суміш насіння поділяється на 

різноякісні фракції за схожістю, яка була найнижчою (на 3-13 %) у дрібної. 

Встановлена також доказова різниця між схожістю насіння крупної і 

середньої фракцій, що в черговий раз свідчить про можливість виділення 

найбільш якісної фракції за допомогою гравітаційного сепарування. 
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При аеродинамічному сепаруванні фракції за схожістю насіння мали 

рівнозначні показники за винятком гібрида ДН Світязь. Дрібна фракція цього 

гібрида була за схожістю нижчою на 3-4 % порівняно з крупною і середньою 

фракціями. 

Таблиця 5.6 

Схожість насіння гібридів кукурудзи при холодному пророщуванні після 

різних способів сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 
Схожість,% 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот ДН Олена 

Контроль* 98 ± 0,5 86 ± 0,8 97 ± 0,9 98 ± 0,9 

Гравітаційний спосіб сепарування 

Легка 96 ± 1,1 83 ± 0,9 94 ± 0,8 92 ± 1,1 

Середня 98 ± 0,5 91 ± 1,2 96 ± 0,9 94 ± 0,5 

Важка 99 ± 0,7 96 ± 1,1 98 ± 0,4 98 ± 0,5 

Аеродинамічний спосіб сепарування 

Легка 95 ± 1,2 87 ± 0,6 93 ± 2,3 97 ± 1,8 

Середня 95 ± 0,7 90 ± 1,2 94 ± 0,5 97 ± 0,9 

Важка 96 ± 1,1 91 ± 1,0 97 ± 2,3 97 ± 1,8 

Примітка. * – Насіння несепароване. 

 

Як і у попередніх дослідах насіння гібрида ДН Світязь 

характеризувалось нижчою схожістю порівняно з іншими дослідженими, що 

свідчить про його меншу життєздатність.  

 

Висновки до розділу 5 

1. Встановлено особливості формування схожості насіння кукурудзи, 

визначеної різними методами. Метод холодного пророщування дозволяє 

більш точно і об’єктивно оцінювати схожість насіння різних фракцій. 

2. За чинним методом пророщування насіння усі фракції слід віднести 

за показником схожості до кондиційної категорії (схожість не нижче 92 %) за 

виключенням окремих гібридів, наприклад, ДН Світязь. При двостадійному 
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ситовому сепаруванні цього гібрида вдається виділити дрібну фракцію зі 

схожістю на рівні 90 %. За гравітаційним і аеродинамічним сепаруванням 

схожість цієї фракції теж була нижчою і становила 94 і 96 % відповідно.  

3. За холодним методом пророщування схожість також була нижчою у 

насіння дрібної фракції порівняно із середньою і крупною. Також виявлено 

значну різноякісність за показником схожості при формуванні фракції за 

ознакою «ширина насінини». Тобто ситове сепарування за цією ознакою є 

найбільш ефективним порівняно із ознакою «товщина насінини». 

Отримані нами результати дослідів за розділом 5 висвітлені у 

публікаціях наукових журналів.[187, 205]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ СЕПАРУВАННЯ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ І 

ВРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

 

У польових дослідах визначали показники польової схожості насіння, 

росту і розвитку рослин, а також їх врожайності залежно від різних способів 

сепарування. 

 

6.1 Польова схожість насіння різних фракцій 

 

Між польовою схожістю насіння та врожайністю зерна існує пряма 

залежність, але на неї може впливати ряд  абіотичних та біотичних чинників 

[9, 79, 223–228]. На прикладі цілого ряду культур встановлено, що із 

підвищенням польової схожості на 1%, врожайність може збільшуватись в 

середньому на 1–2 % і, навпаки [9]. При градації польової схожості від 93 до 

60 %, врожайність могла знижуватись від 13 до 28 % [93, 228]. Тому для 

досягнення високої врожайності слід висівати кондиційне підготовлене до 

сівби насіння [229]. 

Виходячи з цього нами було встановлено вплив різних способів 

сепарування насіння різних гібридів на динаміку появи сходів і польову 

схожість (табл. 6.1, Додаток А1, А2, А3, А4, А5, А6). Виявлено, що краще 

проростає насіння крупної фракції гібридів ДН Деметра і ДН Світязь, ДН 

Патріот , виділеної сходом з решет Ø 9,5 – 10 мм.  

При сепаруванні за ознакою «товщина насінини», проведеному на 

решетах з довгастими вічками, отримано інші результати щодо польової 

схожості. За цим способом сепарування виділяються фракції, із близькою 

польовою схожістю насіння, різниця за цим показником становила всього 2-

3 %.  



97 
 

Виявлено також польову схожість насіння досліджуваних гібридів, 

найнижчою вона була у гібрида ДН Світязь і складала 70-81 %, в середньому 

за роки досліджень. 

 

Таблиця 6.1 

Польова схожість насіння гібридів кукурудзи після ситового способу 

сепарування, 2017–2019 рр. 

Варіанти* 
Схожість, % 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот 

1 85 ± 0,9 70 ± 1,7 79 ± 1,8 

2 92 ± 1,2 81 ± 1,4 86 ± 0,5 

3 85 ± 1,1 76 ± 1,1 83 ± 1,8 

4 77 ± 0,7 70 ± 1,5  77 ± 1,4 

5 85 ± 1,4 73 ± 1,9 83 ± 1,4 

6 83 ± 1,5 75 ± 1,9 82 ± 0,9 

7 83 ± 1,6  74 ± 1,6 85 ± 0,8 

Примітки. * – Розмір фракцій, мм: 1. Контроль – насіння несепароване; 

Гібрид ДН Деметра: 2. Ø 9,5-10,0 схід; 3. Ø 8,0 схід; 4. Ø 8,0 прохід; 5. ≠ 5,5-

6,0 схід; 6. ≠3,75-4,0 схід; 7. ≠3,75-4,0 прохід; 

Гібрид ДН Світязь: 2. Ø 9,0; 9,5 схід; 3. Ø 8,0, схід; 4. Ø 8,0, прохід; 5. ≠ 6,5 

схід; 6. ≠ 4,5-5,0 схід; 7. ≠ 4,5-5,0 прохід; 

Гібрид ДН Патріот: 2. Ø 9,5 схід; 3. Ø 8,0 схід; 4. Ø 8,0 прохід; 5. ≠ 6,0 схід; 6. 

≠ 4,5 схід; 7. ≠ 4,5 прохід; 

 

За показниками польової схожості насіння гібридів ДН Деметра і ДН 

Світязь, які сепарували двостадійним способом, були отримані дані, подібні 

холодному тесту (табл. 6.2). Тобто, по-перше фракції насіння, виділені за 

ознакою «ширина насінини» характеризувались вищими показниками 

польової схожості, порівняно з насінням, виділеним за ознакою «товщина 

насінини». Отже сепарування за ознакою «товщина насінини» є ефективним 
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лише з метою підвищення однорідності насіння. По-друге, дані польової 

схожості і холодного пророщування насіння були, практично, близькими. 

Про близьку кореляцію результатів холодного пророщування і польової 

схожості насіння гібридів кукурудзи повідомляється також в інших 

публікаціях [230]. 

 

Таблиця 6.2 

Польова схожість гібридів після двостадійного ситового способу 

сепарування, 2017–2019 рр. 

№ Фракція* 
Схожість,% 

ДН Деметра ДН Світязь 

1 Контроль 85 ± 0,9 70 ± 1,7 

2 Посівна група І  87 ± 0,8 75 ± 1,4 

3 Крупна 83 ± 0,8 82 ± 1,9 

4 Середня 89 ± 0,7 80 ± 1,4 

5 Дрібна 88 ± 1,1 69 ± 2,5 

6 Посівна група ІІ  82 ± 1,1 72 ± 2,2 

7 Крупна 82 ± 1,3 84 ± 2,4 

8 Середня 81 ± 0,7 82 ± 2,0 

9 Дрібна 83 ± 1,2 70 ± 1,6 

Примітки: *, мм. 1. Контроль – насіння несепароване; 

Гібрид ДН Деметра: 2. Посівна група І – схід Ø 9,0; 3. Крупна – схід ≠ 5,0-

5,5; 4. Середня – схід ≠ 3,75-4,0; 5. Дрібна – прохід ≠ 3,75-4,0;  6. Посівна 

група ІІ – прохід Ø 9,0; 7. Крупна – схід ≠ 5,5-6,0;  8. Середня – схід ≠ 3,75-

4,0; 9. Дрібна – прохід ≠ 3,75-4,0; 

Гібрид ДН Світязь: 2. Посівна група І – схід ≠ 5,0-5,5; 3. Крупна – схід Ø 9,0-

9,5; 4. Середня –схід Ø 8,0; 5.  Дрібна –  прохід Ø 8,0; 6. Посівна група ІІ – 

прохід ≠ 5,0-5,5; 7. Крупна – схід Ø 9,0-10,0; 8. Середня – схід Ø 8,0; 9. 

Дрібна – прохід Ø 8,0 
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Вплив інших способів сепарування – гравітаційного і аеродинамічного 

показано у табл. 6.3. За гравітаційного сепарування отримано важку фракцію 

з найвищою польовою схожістю насіння у межах 83-93 %, середню фракцію 

зі схожістю 78-89 % і легку – зі схожістю 69-80 %. Схожість насіння 

контролю була на рівні 70-85 %, тобто гравітаційне сепарування було 

ефективним. Аеродинамічне сепарування характеризувалось наступними 

показниками польової схожості: для важкої фракції 78-87 %, середньої – 78-

84 % та легкої – 77-86 %, тобто суттєвої різниці за фракціями, виділеними 

аеродинамічним сепаруванням не виявлено.  

 

Таблиця 6.3 

Польова схожість насіння гібридів кукурудзи, після гравітаційного та 

аеродинамічного способів сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 
Схожість, % 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот 

Контроль* 85 ± 0,9 70 ± 1,7 79 ± 1,8 

Гравітаційний спосіб сепарування 

Легка 80 ± 1,1 69 ± 1,5 77 ± 1,8 

Середня 89 ± 1,9 78 ± 0,7 83 ± 0,9 

Важка 93 ± 1,1 83 ± 1,5 86 ± 1,4 

Аеродинамічний спосіб сепарування 

Легка 81 ± 1,7 77 ± 1,2 86 ± 0,5 

Середня 84 ± 0,8 78 ± 1,1 84 ± 0,6 

Важка 83 ± 1,9 78 ± 1,1 87 ± 2,3 

Примітка. * Контроль – насіння несепароване. 

 

Підтверджується також низька схожість насіння гібрида ДН Світязь 

порівняно з іншими.  

 

6.2 Особливості росту і розвитку рослин 

 

Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи значним чином залежить від 

особливостей генотипу та умов його вирощування [231, 232]. Огляд 

літературних джерел показує, що вплив крупності насіння на процеси росту і 
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розвитку рослин оцінюється по-різному. Більшість повідомлень з цього 

питання стосується різних культур, які можуть володіти різною залежністю 

між крупністю насіннєвого матеріалу, його посівними і врожайними 

властивостями. 

Підвищення продуктивності та якості насіння за рахунок більшої 

крупності наводиться у роботах Н. К. Ижика [9], К. Е. Овчарова [80], 

В. В. Буткевича [233]. Автори робіт пояснюють позитивний вплив крупного 

насіння на продуктивність рослин тим, що в ньому, порівняно із дрібним, 

знаходиться більша кількість поживних речовин. При цьому важливе 

значення має структура зернівки, співвідношення в ній ендосперму і зародка, 

яке є різним стосовно різних культур [234, 235]. 

Вплив величини насіння на ростові процеси залежить також від 

морфологічної характеристики самої культури. У дрібнонасінних форм 

величина насіння має більше значення [236]. Тому, за думкою 

П. В. Кучумова [237], Е. Г. Кизилової [238], значення величини насіння для 

кукурудзи буде дещо меншим, оскільки ця культура відноситься до 

крупнонасінних форм. 

Н. В. Альохін звів результати 429 вітчизняних та зарубіжних робіт з 

вивчення впливу крупності насіння різних культур. Число прикладів із 

збільшенням врожаю та покращенням якості зерна внаслідок крупності 

насіння склало 385, або близько 90%, у інших роботах одержано негативний 

результат [239]. 

У наших дослідах було простежено вплив крупності насіння на ріст 

рослин у фазах 7-8 листків та у фазі повного цвітіння. Вплив крупності 

поєднувався зі способами сепарування насіння різних гібридів кукурудзи. За 

результатами досліду не виявлено особливих, математично доказових 

закономірностей між висотою рослин та фракціями гібридів (табл. 6.4). 

Встановлено лише, що дещо вищою, у фазі 7-8 листків, була висота 

рослин гібрида ДН Деметра, висіяного насінням крупніших фракцій. У фазі 
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повного цвітіння висота рослин цього гібрида також була більшою за сівби 

крупнішим насінням.  

По гібриду ДН Світязь висота рослин жодної фракції не перевищувала 

дані  контролю. По гібриду ДН Патріот спостерігалась тенденція, яка була 

виявлена і у гібрида ДН Деметра. 

 

Таблиця 6.4 

Вплив фракцій отриманих від ситового сепарування, на висоту рослин 

гібридів кукурудзи, 2017–2019 рр. 

Гібрид Фракція, мм 

Висота рослин, см 

Фаза 7-8 листків 
Фаза повного 

цвітіння 

ДН Деметра 

Контроль* 62,5 220,0 

Ø 9,5-10,0 схід 64,2 225,6 

Ø 8,0 схід 62,0 227,1 

Ø 8,0 прохід 60,2 229,5 

≠ 5,5-6,0 схід 65,1 232,6 

≠3,75-4,0 схід 64,7 229,2 

≠3,75-4,0 прохід 59,8 231,9 

ДН Світязь 

Контроль* 62,3 215,4 

Ø 9,0; 9,5 схід 69,5 211,4 

Ø 8,0, схід 61,9 207,8 

Ø 8,0, прохід 60,4 209,7 

≠ 6,5 схід 58,0 210,8 

≠ 4,5-5,0 схід 59,5 210,1 

≠ 4,5-5,0 прохід 59,0 211,1 

ДН Патріот 

Контроль* 64,3 205,6 

Ø 9,5 схід 65,2 213,0 

Ø 8,0 схід 64,7 212,9 

Ø 8,0 прохід 60,8 216,8 

≠ 6,0 схід 66,1 220,6 

≠ 4,5 схід 64,9 219,6 

≠ 4,5 прохід 63,7 214,1 

Примітка. Контроль* – Насіння несепароване. 
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Досліджували також особливості формування висоти рослин гібридів 

кукурудзи за іншого способу сепарування – двостадійного (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Вплив фракцій отриманих від двостадійного ситового сепарування, на висоту 

рослин гібридів кукурудзи, 2017–2019 рр. 

Гібрид Фракція, мм 

Висота рослин, см 

Фаза 7-8 

листків 

Фаза повного 

цвітіння 

ДН 

Деметра 

 

Контроль* 62,5 220,0 

Посівна група І – схід Ø 9,0 63,5 231,4 

≠ 5,0–5,5 схід 63,9 233,5 

≠ 3,75–4,0 схід 65,4 226,8 

≠ 3,75–4,0 прохід 62,0 227,6 

Посівна група ІІ – прохід Ø 9,0 62,8 229,7 

≠ 5,5–6,0 схід 61,8 230,2 

≠ 3,75–4,0 схід 62,0 232,4 

≠ 3,75–4,0 прохід 59,5 231,0 

ДН 

Світязь 

Контроль* 62,3 215,4 

Посівна група І, ≠ 5,0–5,5 схід 59,6 212,5 

Ø 9,0–9,5 схід 59,7 215,6 

Ø 8,0 схід 61,3 211,9 

Ø 8,0 прохід 58,6 211,7 

Посівна група ІІ, ≠ 5,0–5,5 

прохід 
58,3 208,6 

Ø 9,0–10,0 схід 61,8 212,5 

Ø 8,0 схід 63,3 213,1 

Ø 8,0 прохід 58,4 211,4 

Примітка. Контроль* – Насіння несепароване. 

 

Встановлено, що від фракцій дрібного насіння знижувалась висота 

рослин у фазі 7–8 листків гібридів ДН Деметра і ДН Світязь. Зниження 

становило 1,5–3,3 см для гібрида ДН Деметра і 0,1–1,0 см – для гібрида ДН 

Світязь. Між іншими фракціями не виявлено доказової різниці за висотою 

рослин. Також не виявлено суттєвих відмінностей по висоті рослин у фазі 

повного цвітіння обох гібридів.  
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Інші способи сепарування – гравітаційний і аеродинамічний суттєво не 

впливали на ростові процеси досліджуваних гібридів кукурудзи.  

 

6.3 Врожайність насіння різних фракцій гібридів кукурудзи 

 

Врожайність будь якої культури є основним показником, який 

характеризує певний процес, метод, сорт, гібрид. Встановлено, що найбільша 

врожайність формується за сівби насінням середнього та більше середнього 

розміру [79]. В інших дослідах не встановлено прямої залежності між 

крупністю насіння та продуктивністю рослин, які виросли з нього, немає 

прямої залежності [240, 241]. Але доведено тісний кореляційний зв’язок між 

крупністю насіння та життєвою силою рослин [242].  

В. Я. Юр’єв, Г. В. Гуляєв [243, 244] вважають, що надто крупне  

насіння в більшості випадків є гіпертрофованим, з рихлою анатомічною 

структурою, тому легко травмується, має слабку життєздатність і 

поступається середньому за розміром.  

З наших даних видно, що урожайність насіння, сепарованого за ознаки 

«ширина насінини», зростала залежно від крупності (табл. 6.6).  

 

Таблиця 6.6 

Урожайність зерна кукурудзи гібридів залежно від способів одностадійного 

ситового сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція, мм 
Урожайність зерна, т/га 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот 

Контроль* 7,08  6,97  6,77  

Ø 9,0-10,0 схід 7,96  7,82  8,03  

Ø 8,0 схід 7,72  7,64  7,88  

Ø 8,0 прохід 6,36  6,71  6,63  

≠ 5,5-6,0 схід 7,76  7,21  7,14  

≠3,75-5,0 схід 7,39  7,15  6,97  

≠3,75-5,0 прохід 6,85 7,36  7,35  

НІР0,05 0,61 0,56 0,54 

Примітка. Контроль * – Насіння несепароване. 
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Так, крупна фракція (схід Ø 9,0-10,0 мм) по всіх гібридах відрізнялась 

більшою врожайністю відносно контролю і дрібних фракцій – урожай 

збільшувався на 0,85 – 1,26 т/га і 1,11 – 1,60 т/га відповідно. Залежність 

урожайності від крупності насіння фракцій, розділених за ознаки «товщина  

насінини», спостерігалась лише у гібрида ДН Деметра. 

Урожайність насіння гібридів кукурудзи за досліджуваним новим 

способом двостадійного сепарування свідчить про значну залежність від  

ознаки «ширина насінини» (табл. 6.7).  

 

Таблиця 6.7 

Урожайність зерна гібридів кукурудзи при ситовому двостадійному способі 

сепарування, 2017-2019 рр.  

№ 

Фракція* 

Урожайність зерна 

гібридів, т/га 

ДН Деметра ДН Світязь 

1 Контроль 7,08  6,97  

2 Посівна група І  7,96  7,19  

3 Крупна 7,44  7,40  

4 Середня 7,71 7,35  

5 Дрібна 7,60  6,72  

6 Посівна група ІІ  7,14  6,83  

7 Крупна 7,61  7,38  

8 Середня 7,01  7,08  

9 Дрібна 7,45  6,50  

НІР0,05– для посівних груп 0,27 0,18 

НІР0,05– для фракцій 0,42 0,28 

НІР0,05– взаємодія (посівна група–фракція) 0,59 0,39 

Примітки:*, мм. 1. Контроль – Насіння несепароване; 

Гібрид ДН Деметра: 2. Посівна група І – схід Ø 9,0; 3. Крупна – схід ≠ 5,0–

5,5; 4. Середня – схід ≠ 3,75–4,0; 5. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0; 6. Посівна 

група ІІ – прохід Ø 9,0; 7. Крупна – схід ≠ 5,5–6,0; 8. Середня – схід ≠ 3,75–

4,0; 9. Дрібна – прохід ≠ 3,75–4,0; Гібрид ДН Світязь: 2. Посівна група І, 

≠ 5,0–5,5 схід; 3. Крупна – схід Ø 9,0–9,5; 4. Середня – схід Ø 8,0; 5. Дрібна – 

прохід Ø 8,0; 6. Посівна група ІІ, ≠ 5,0–5,5 прохід 7. Крупна – схід Ø 9,0–10,0; 

8. Середня – схід Ø 8,0; 9. Дрібна – прохід Ø 8,0 
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Також математично доведено підвищення урожайності насіння 

досліджуваних гібридів, виділеного за ознакою «ширина насінини» відносно 

контролю та умовно дрібних фракцій, яке становило 0,64–0,88 та 0,93-1,6 т/га 

відповідно. Аналогічна тенденція спостерігалась у роботах інших 

дослідників [245–247]. Математичної різниці у межах фракцій сепарованих 

за ознакою «товщина насінини» і контролю не встановлено.  

Отже, процес фракційного сепарування, у якому задіяні решета з 

продовгуватими отворами, не сприяє підвищенню якості посівного 

матеріалу. Цим можна пояснити дані досліджень інших авторів, у яких 

форма та розмір насінини не впливали на урожайність гібридів кукурудзи 

[248, 249]. Вірогідно, що фракції отримувались шляхом сепарування насіння 

за ознакою «товщина насінини». У такому разі дрібне за розміром насіння 

могло мати кращі показники якості порівняно з крупнішим [250].  

Вплив крупності насіння встановлено за гравітаційним способом 

сепарування (табл. 6.8). Так, врожайність насіння з більшою масою 1000 

насінин була вищою відносно контролю 0,72 – 1,04 т/га. Різниця між 

середньою та легкою фракціями складала 0,26 – 0,84 т/га.  

 

Таблиця 6.8 

Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від гравітаційного 

сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 
Урожайність зерна гібридів, т/га 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот 

Контроль* 7,08  6,97  6,77  

Гравітаційний спосіб сепарування 

Легка 6,87 6,72 6,72 

Середня 7,71 6,98 7,50 

Важка 8,12 7,69 7,62 

НІР0,05 0,66 0,62 0,78 

Примітка. Контроль* – Насіння несепароване. 
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Вплив крупності на урожайність фракцій сепарованих аеродинамічним 

способом показано у таблиці 6.9.  

 

Таблиця 6.9 

Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від аеродинамічного 

сепарування, 2017–2019 рр. 

Фракція 
Урожайність зерна гібридів, т/га 

ДН Деметра ДН Світязь ДН Патріот 

Контроль 7,68  6,97  7,27  

Аеродинамічний спосіб сепарування 

Легка 7,59 6,22 7,38 

Середня 7,65 7,14 7,23 

Важка 7,90 7,16 7,32 

НІР0,05 0,61 0,59 0,49 

 

Виявлено неоднозначну реакцію досліджуваних гібридів. Вони 

відрізнялись тим, що насіння важких фракцій мало тенденцію щодо 

підвищення урожайністі порівняно з контролем. Гібрид ДН Світязь суттєво 

знижував урожайність з насіння легкої фракції – на 0,75 т/га порівняно з 

контролем при математично доказовій різниці 0,59 т/га. 

 

Висновки до розділу 6 

1. У польових дослідах з вивчення схожості, показників росту і 

розвитку рослин, урожайності встановлено значний вплив ознаки 

сепарування (ширина і товщина насінини) за різних способів (одностадійний 

та двостадійний). 

2. На прикладі досліджуваних гібридів виявлено, що крупніші фракції 

насіння, виділені за ознаки «ширина насінини», відрізнялись вищою на 7-

11 % та  4-6 % польовою схожістю порівняно з контролем і дрібною 

фракцією. 



107 
 

3. З насіння різної крупності формувались рослини, що між собою 

відрізнялись висотою у фазі 7–8 листків і фазі повного цвітіння волоті. При 

цьому на ріст і розвиток найбільше впливало ситове сепарування, проведене 

за одностадійним і двостадійним способами. При одностадійному – висота 

рослин гібридів ДН Деметра і ДН Патріот у фазі 7–8 листків збільшувалась 

за сівби насінням крупніших фракцій. При двостадійному –  було зниження 

висоти (на 0,1-3,3 см) для гібридів ДН Деметра і ДН Світязь за сівби 

насінням дрібних фракцій. У фазі повного цвітіння волоті не виявлено 

суттєвих відмінностей за показником висоти рослин різних гібридів. 

4. Математично доведено підвищення урожайності зерна гібридів за 

сівби насінням умовно крупніших фракцій, які отримані за ознакою «ширина 

насінини» після ситового сепарування та за  ознакою «маса 1000 насінин» –

після гравітаційного сепарування. Математичної різниці між фракціями, 

виділеними за ознакою «товщина насінини» після ситового сепарування та 

«парусність» після аеродинамічного сепарування не виявлено. 

Отримані нами результати дослідів за розділом 6, висвітлені в 

публікаціях  наукових журналів [187, 251]. 
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РОЗДІЛ 7  

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО СПОСОБУ 

СЕПАРУВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТА 

ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 

 

Основним способом сепарування насіння гібридів кукурудзи, який 

застосовується у виробництві, є одностадійний. Полягає у тому, що суміш 

насіння послідовно сепарується у режимі очищення, сортування, 

калібрування. При цьому не враховується вирівняність суміші, яка для 

кукурудзи може бути доволі значною – від 60 до 90 %. Вирівняність 

визначається шляхом просіювання суміші на ситах з круглими отворами, 

зазвичай 9, 8, 7, 6 мм. Показником вирівняності слугує найбільший схід 

насіння з двох суміжних решет, наприклад, якщо з решета 8 мм схід 30 %, а 

решета 7 мм – 50 % то показник вирівняності буде 80 %. При цьому з інших 

решет схід може бути таким: 9 мм – 5 %, 6 мм – 15 %. Як правило, на 

практиці вирівняність зібраного насіння становить 72-85 % залежно від 

технології вирощування, збирання, післязбиральної обробки, а також від 

сортових особливостей гібридів. 

 Нами було розроблено новий спосіб, який передбачає двостадійне 

сепарування суміші насіння. На першій стадії суміш насіння розподіляється 

на дві складові (посівні групи) приблизно однакового об’єму. Підбір 

сепарувальної поверхні на першій стадії залежить від форми насінини, а саме 

поверхня може мати отвори різного типорозміру (круглі отвори певного 

діаметру чи довгасті вічка певної ширини і довжини). На другій стадії кожна 

складова (група) насіннєвої суміші розділяється на фракції потрібної 

кількості, різні за формою і лінійним розміром насінини. 

Виробничу перевірку нового способу випробувано у господарстві 

ТОВ «Агрофірма «АРТ Золотий колос» (Дніпропетровська обл.) у процесі 

сепарування насіння гібридів кукурудзи врожаю 2017–2019 рр.  
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Спосіб виконувався наступним чином: перший зерносепаратор у 

режимі сходу і проходу насіння на сепарувальному ситі розподіляє суміш на 

дві групи посівного матеріалу; другий зерносепаратор (один або два) 

розподіляє кожну групу на задану кількість посівних фракцій. Сепарувальне 

сито на першій стадії мало отвори діаметром 8-9 мм, або довгасті з шириною 

5,5-6 мм і довжиною 20 мм. На другій стадії сепарувальні сита у більшості 

випадків мали отвори діаметром 5-8 мм, або ж довгасті 3,75-4,50 мм.  

Для сепарування використовували зерносепаратори повітряно-решітної 

дії, продуктивністю до 10 т/год та з комплектом робочих органів. 

У виробничий  перевірці були задіяні гібриди кукурудзи селекції ДУ 

ІЗК НААН – ДН Патріот і ДН Деметра, які детально вивчались у 

дисертаційній роботі і підлягали сепаруванню. Вирівняність насіння цих 

гібридів до сепарування в господарстві становила 70-80 %.  

Виходячи з таких показників у господарстві, з метою покращення 

вирівняності суміші, насіння сепарували за двома способами – 

одностадійним (контроль) і двостадійним (новим). За одностадійного 

способу сепарування отримували насіння з вирівняностю 81-90 %, за 

двостадійного з вирівняністю 91 % і більше (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 

Вирівняність насіння гібридів кукурудзи та його вплив на польову схожість 

та тривалість періоду «сівба – повні сходи», 2017–2019 рр. 

Вирівняність, % 
Дружність сходів, 

% 

Схожість 

польова, % 

«Сівба – повні 

сходи», діб 

91 і більше 80-85 86-91 10-12 

81-90 73-80 82-88 13-16 

80 і менше 65-75 80-85 15-23 

 

Насіння з різною вирівняністю перевіряли у польових дослідах, що 

проводили у господарстві. У дослідах встановлено, що за вирівняності 81-

90 % знижувались наступні показники: дружність сходів на 5-13 %, польова 
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схожість – на 3-4 %, період «сівба – повні сходи» – на 3-4 %. Отже за 

двостадійного способу сепарування отримували більш якісний посівний 

матеріал порівняно з одностадійним. 

Результати виробничої перевірки виявили суттєвий техніко-

економічний ефект від нового способу сепарування. За рахунок 

двостадійного сепарування продуктивність зерносепараторів збільшувалась 

на 15-20 %, витрати електроенергії зменшувались на 6-8 % (табл. 7.2). 

Продуктивність підвищувалась за рахунок першої стадії сепарування, на якій 

суміш розподілялась і отримувався більш вирівняний насіннєвий матеріал. 

Сепарування такого матеріалу здійснювалось швидше та з меншими 

енергозатратами. Внаслідок зменшення енерговитрат економічний ефект 

становив 91,3 грн при сепаруванні насіння гібридів кукурудзи обсягом 50 т, 

на 1 т насіння ефект складав – 1,8 грн. 

 

Таблиця 7.2 

Техніко-економічна ефективність нового двостадійного способу сепарування 

насіння гібридів кукурудзи,  2017–2019 рр. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Контроль 

Новий 

спосіб 

Об’єм насіння т 50 50 

Вихід готової продукції: т   

І фракція т 20 22 

ІІ фракція т 25 20 

ІІІ фракція т 5 8 

Тривалість сепарування годин 6,25 5,0 

Продуктивність сепарування т/год 8 10 

Витрати електроенергії:    

за одну годину  кВт 25 23,0 

всього кВт/год 156,3 115,0 

Вартість електроенергії:    

за одну годину грн 55,4 51,0 

всього грн 346,3 255,0 

Економічний ефект:    

на одну тонну грн – 1,8 

всього грн – 91,3 
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Також при перевірці встановлено покращена якість посівного 

матеріалу, отриманого в результаті двостадійного сепарування. За його сівби 

підвищувалась польова схожість насіння, складались кращі показники росту і 

розвитку рослин, збільшувалась їх продуктивність та врожайність зерна 

(табл. 7.3). 

 

Таблиця 7.3 

Якість посівного матеріалу гібридів кукурудзи залежно від способу 

сепарування (виробничий дослід), 2018–2019 рр. 

Показник якості 
Одиниця 

виміру 

Спосіб сепарування 

Контроль Новий 

Об’єм насіння т 2,0 2,0 

Схожість:    

за стандарт методом % 95 97 

холодний тест % 80 86 

польова % 78 85 

Площа посіву га 11,1 11,1 

Врожайність зерна т/га 6,8 7,9 

Валовий збір зерна т 75,48 87,69 

Вартість зібраного зерна:    

- всього грн 513264 596292 

- з 1 га грн 46240 53720 

Витрати на вирощування, 

збирання, доробку: 
   

- всього грн 176434,5 190276,2 

- на 1 га грн 15895 17142 

- на 1 т грн 2338 2170 

Прибуток:    

- всього грн 336829,5 406015,8 

- з 1 га грн 30345 36578 

- чистий прибуток з 1 га грн - 6233 
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Виходячи з техніко-економічної ефективності нового двостадійного 

способу сепарування розроблено схеми калібрування гібридів кукурудзи та 

встановлено число фракцій (табл. 7.4).  

Таблиця 7.4 

Схеми калібрування насіння гібридів кукурудзи залежно від їх вирівняності 

та способів сепарування. 

Спосіб 

сепарування 

Вирівняність 

насіння, % 

Кількість 

посівних 

груп 

Фракція 
Типорозмір 

фракцій 

Одностадійний  81% і більше одна 

1 
Схід верхнього 

сита 

2 
Схід нижнього 

сита 

3 
Прохід нижнього 

сита 

Двостадійний  80% і менше дві (А+Б) 

1 
А - схід верхнього 

сита 

2 
А -схід нижнього 

сита 

3 
А -прохід 

нижнього сита 

4 
Б -схід верхнього 

сита 

5 
Б -схід нижнього 

сита 

6 
Б -прохід 

нижнього сита 

 

Схеми дозволяють проводити сепарування насіння гібридів кукурудзи з 

урахуванням їх вирівняності та з отриманням різного числа посівних 

фракцій. 
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Висновки до розділу 7 

1. Виробничим випробуванням різних способів сепарування насіння 

гібридів кукурудзи встановлено значну техніко-економічну ефективність 

нового двостадійного способу, який полягав у розділенні суміші насіння на 

дві посівні групи з наступним виділенням з них фракцій. 

2. За рахунок двостадійного сепарування збільшувалась продуктивність 

зерносепараторів на 20 %, зменшувалась питома витрата електоенергії на 

8 %. Загальний економічний ефект складався у вигляді економії енерговитрат 

обсягом 1,8 грн на кожній тонні насіння. Також від сівби насінням високої 

якості чистий прибуток становив 6233 грн з 1 га. 

Результати випробування висвітлено у публікації [186]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування й нове 

вирішення важливого науково-практичного завдання, що полягає у 

розробленні різних способів сепарування насіння кукурудзи шляхом 

встановлення оптимальних техніко-технологічних параметрів та виділення 

високоякісних фракцій залежно від сортових особливостей гібридів. Це 

дозволяє підвищити ефективність процесів очищення, сортування і 

калібрування насіння, отримувати посівний матеріал гібридів кукурудзи з 

високою схожістю, силою росту і продуктивністю. 

1. Встановлено фізико-механічні показники насіння гібридів 

кукурудзи, які слугують технологічними ознаками їх сепарування – лінійний 

розмір, маса та парусність насінини. Виявлено значну різноякісність гібридів 

за цими показниками, що потребує диференційованих способів та режимів 

сепарування, відходу від традиційних схем.  

2. Вперше встановлено особливості ситового сепарування за ознаками 

«ширина» і «товщина» насінини, залежно від чого застосовуються решета 

різного типорозміру. За ознаки «ширина насінини» та на решетах з круглими 

отворами діаметром 9,5–8,0 мм суміш насіння розділяється на три основні 

фракції – крупну, середню, дрібну. Їх вихід складає 10,1–17,9 %; 64,8–79,0 і 

9,6–22,1 %.  

3. За ознаки «товщина насінини» та на решетах з довгастими вічками 

розміром 6,5х20 – 3,75х20 мм, також отримуються три фракції. Вихід крупної 

фракції складає 12,2–22,7 %, середньої – 52,2–73,2 %, дрібної – 14,6–33,2 %, 

залежно від генотипу кукурудзи. Вперше виявлено, що насіння фракцій, 

отриманих за цією ознакою, були практично однакові за якістю – енергією 

проростання, схожістю та силою росту. Тобто ця ознака не забезпечує 

розділення суміші насіння залежно від їх якості.  

4. Розроблено новий двостадійний спосіб ситового сепарування та 

встановлено його вплив на посівні якості та врожайні властивості насіння 

гібридів кукурудзи. Краще за якістю насіння виділяється якщо на першій 
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стадії суміш розділити на дві посівні групи за ознакою «товщина насінини». 

На другій стадії кожна посівна група має розподілятись за ознакою «ширина 

насінини» на число фракцій залежно від гібридів.  

5. Сепарування гравітаційним способом забезпечувало розподіл суміші 

насіння на важку, середню і легку посівні фракції, їх вихід складав 20,0–34,0; 

42,3–55,1; 19,7–33,3 % відповідно. При цьому, за таким способом можна 

виділити найкраще за якістю насіння важкої фракції, але із значним 

зниженням вмісту середньої фракції та збільшенням вмісту легкої. 

6. Аеродинамічне сепарування за ознакою «парусність насінини» 

забезпечувало розподіл суміші на три посівні фракції. Вперше доведено 

нестабільність процесу аеросепарації, її значну залежність від фізико-

механічних особливостей гібридів кукурудзи. У результаті аеросепарації 

розподіл фракцій був наступний: важкої 10,0–15,6 %, середньої – 70,3–

80,6 %, легкої – 8,9–17,9 % відповідно.  

7. Встановлено у лабораторних дослідах особливий вплив крупності 

насіння на його здатність до водопоглинання і проростання. Виявлено, що 

насіння дрібних фракцій більш інтенсивно поглинає воду, за цим показником 

їх маса перевищувала насіння середньої і крупної фракцій на 2,9–3,8 % і 

6,1 % відповідно. Також на початку проростання (перші 72 години)  число 

сходів було більшим від дрібного насіння. Проте у подальшому (на 96 

годину) різниця за сходами між фракціями нівелювалась.  

9. Встановлено у польових дослідах вплив крупності насіння на його 

польову схожість. Виявлено, що крупніші фракції насіння, виділені за 

ознакою «ширина насінини», відрізнялись вищою на 7–11 % та  4–6 % 

польовою схожістю порівняно з контролем і дрібною фракцією. 

10. Крупність насіння гібридів кукурудзи по-різному впливала на 

висоту рослин залежно від фази їх розвитку, способу сепарування та посівної 

фракції. При сепаруванні за новим двостадійним способом отримано фракції, 

від яких збільшувалась висота рослин в межах 0,1–3,3 см у фазі 7–8 листків. 
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У фазі повного цвітіння волоті не виявлено суттєвих відмінностей за 

показником висоти рослин залежно від крупності посівної фракції. 

11. Виявлено особливості формування врожайних властивостей насіння 

гібридів кукурудзи залежно від їх способів сепарування та посівних фракцій. 

За ситового сепарування, особливо за ознакою «ширина насінини», 

виділялись крупна і середня фракції, врожайність яких була більшою на 

0,85–1,60 т/га порівняно із дрібною фракцією і контролем. За гравітаційного 

сепарування також виділялись фракції з більшою врожайністю на 0,72 – 1,04 

т/га порівняно з контролем. За аеродинамічного сепарування вплив був 

неоднозначним залежно від різних фракцій, відмічалась лише тенденція до 

збільшення врожайності у окремих гібридів. 

12. Встановлено техніко-економічну ефективність нового 

двостадійного способу ситового сепарування гібридів кукурудзи. За рахунок 

нового способу збільшується продуктивність зерносепараторів на 15–20 %, 

знижується витрата електроенергії на 6–8 %, вартість сепарування однієї 

тонни зменшується на 1,8 грн. Також за новим способом сепарування 

отримується насіння гібридів кукурудзи з вищою схожістю і врожайністю, 

що дозволяє отримувати чистий прибуток в розмірі – 6233 грн з 1 га посіву 

таким насінням.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Насінницьким господарствам різних форм власності рекомендується:  

– регламент сепарування насіння гібридів кукурудзи, який включає 

очищення – ситове і аеродинамічне, сортування – ситове і гравітаційне, 

калібрування – ситове; 

– для ситового сепарування пласкі решета з круглими отворами 9,5; 9; 

8,5; 8; 7 мм, а також з довгастими вічками 6,5; 6; 5,5; 5; 4,5; 4; 3,75 мм, на 

яких формуються в основному посівні фракції; 

– двостадійний спосіб ситового сепарування за вирівняності насіння 

гібридів кукурудзи менш ніж 80 %, який включає на першій стадії розподіл 

суміші на дві складові (посівні групи), на другій – виділення з груп, посівних 

фракцій залежно від вирівняності насіннєвого матеріалу; 

– модель аеродинамічного сепарування у горизонтальному повітряному 

потоці зі швидкістю потоку 18-23 м/с для регулювання параметрів 

аеросепарації і виділення окремих фракцій; 

– метод визначення схожості насіння з використанням різноглибинного 

проростання (5, 9, 13 см)  в умовах контрольованого тиску на ростки. 
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Додаток А  

Динаміка появи сходів насіння кукурудзи отриманих різними способами 

сепарування до підрозділу 6.1 
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Рис. А.1 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Деметра 

отриманих ситовим одностадійним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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Рис. А.2 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Світязь 

отриманих ситовим одностадійним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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Продовження додатка А  
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Рис. А.3 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Патріот 

отриманих ситовим одностадійним способом сепарування, 2018-2019 рр. 
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 Продовження додатка А  
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Рис. А.4 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Деметра 

отриманих ситовим двостадійним способом сепарування, 2017-2019 рр. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

8 діб 10 діб 12 діб 14 діб 17 діб 20 діб 24 діб

К
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

, ш
т

Діб спостереження з моменту появи сходів

контроль

І посівна група, схід ≠5,0-
5,5

схід Ø 9,0-9,5

схід Ø 8,0

прохід Ø 8,0

ІІ посівна група, прохід ≠ 
5,0-5,5

схід Ø 9,0-10,0

схід Ø 8,0 

прохід Ø 8,0 

 

Рис. А.5 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Світязь 

отриманих ситовим двостадійним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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 Продовження додатка А  
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 Рис. А.6 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Деметра 

отриманих гравітаційним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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 Рис. А.6 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Світязь 

отриманих гравітаційним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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Продовження додатку А 
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Рис. А.7 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Патріот 

отриманих гравітаційним способом сепарування, 2018-2019 рр. 
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Продовження додатку А 
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Рис. А.8 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Деметра 

отриманих аеродинамічним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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Рис. А.9 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Світязь 

отриманих аеродинамічним способом сепарування, 2017-2019 рр. 
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Рис. А.10 Динаміка появи сходів насіння гібрида кукурудзи ДН Патріот 

отриманих аеродинамічним способом сепарування, 2018-2019 рр. 
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Додаток Б 

Акти впровадження виробничої перевірки у господарстві 

ТОВ «Агрофірма «АРТ Золотий колос»
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