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Анотація. Досліджено вплив способів збирання та післязбиральної доробки 

на вміст зернової та смітної домішки у зерновій масі кукурудзи різних гібридів. 

Установлено, що збирання кукурудзи в початках з наступним її 

вентилюванням, обрушкою та очисткою на повітряно-решітних машинах, дає 

можливість отримати продукції з мінімальними показниками вмісту смітної 

та зернової домішки. 
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Abstract. The effect of different methods harvesting and postharvest handling   

in content grain impurity and foreign material in mass of grain maize various hybrids 

was researched. It is established, that collecting corn cobs followed its ventilation, 

processing and purification on air-sieve machines enables to get product with 

minimum yields of foreign material and grain impurity. 
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Засміченість зерна характеризує його якість. Всі домішки – одні в більшою 

мірою, а інші в меншій – негативно позначаються на якості продуктів, 

одержуваних із зерна. Бур'яни та інші домішки знижують продовольчу і 

кормову цінність зерна, зменшують вихід продукту. Насіння деяких бур'янів 

володіють специфічним запахом, який може передаватися зерну. Таке насіння 

повинні бути повністю видалені з зерна при переробці його в борошно або 

крупу.  

Кількісний та якісний вміст домішок впливає не тільки на якість продукції, 

а й на ті фізіологічні процеси, які проходять із зерном під час його доробки, 

обробки чи переробки. 

Показник вмісту та якості домішок напряму залежить від агротехніки 

вирощування, умов та способів збирання, післязбирального обробітку [1-4]. 

Матеріали та методи. Дoслідження проводилися на базі лабораторій 

кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 

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

Мотовилівська Слобідка, Фастівського району Київської області. Для 

досліджень використовували зерно 4-ох гібридів кукурудзи: 2 української 

селекції (Голосіївський 260 СВ та Солонянський 298 СВ) та 2 французької 

селекції (Луіджі та Текні). Проводили дослідження різних технологій 

післязбиральної доробки вслід збирання врожаю кукурудзи за вологості зерна 

20-27 % та 28-35 %: 1. Збирання зерна + повітряно-решітне сепарування + 

сушіння (контроль); 2. Збирання зерна + аеродинамічне сепарування + сушіння; 

3. Збирання зерна + повітряно-решітне сепарування + вентилювання; 4. 

Збирання зерна + аеродинамічне сепарування + вентилювання; 5. Збирання в 

початках + сушіння + обрушка + повітряно-решітне сепарування; 6. Збирання в 

початках + сушіння + обрушка + аеродинамічне сепарування; 7. Збирання в 

початках + вентилювання + обрушка + повітряно-решітне сепарування; 8. 

Збирання в початках + вентилювання + обрушка + аеродинамічне сепарування.  



 

Результати досліджень. Аналізуючи вплив способів збирання та 

післязбиральної доробки на вміст зернової домішки слід відмітити пряму 

залежність між способами збирання та їх кількістю.  

Як видно із даної таблиці 1 у варіантах досліджень, де збирання кукурудзи 

проводилось прямим комбайнуванням вміст зернової домішки є вищим у 

порівнянні з варіантами де збирання проводили в початках, що може говорити, 

про його травмованість під час прямого обмолоту. 

У варіантах збирання кукурудзи в початках, з його вентилюванням та 

очисткою на повітряно-решітних машинах вміст зернової домішки виявився 

найнижчим і мав значення в межах 1,86-2,53%. 

Щодо впливу показників вихідної вологості на значення вмісту зернової 

домішки, то в цих варіантах не спостерігається його залежність. 

Найвищий вміст зернової домішки відмічений у варіантах збирання зерна, 

аеродинамічного сепарування та сушіння. Причому слід відмітити, що найвище 

його значення характерне для гібриду Солонянський – 6,08-6,23%. 

Математична обробка (методом дисперсійного аналізу) вмісту зернової 

домішки зерна кукурудзи за різних технологій післязбиральної доробки  

визначила статистично значущий вплив на досліджуваний показник усіх 

факторів, окрім вологості в гібридів Голосіївський, Солонянський та Текні. 

Найбільший вплив на вміст зернової домішки мали технології післязбиральної 

доробки. 

Найменша кількість смітної домішки характерна для варіантів збирання 

кукурудзи в початках, її вентилювання та очистки на повітряно-решітних. У 

цих варіантах кількість смітної домішки була на рівні 0,2-1,12%, тоді як 

призбиранні кукурудзи прямим комбайнування та проведенням відповідних 

операцій післязбиральної доробки, його значення було в межах 0,35-1,31%.  

Кількість смітної домішки і напряму залежала від способу очистки. Так, у 

варіантах із повітряно-решітною сепарацією вміст смітної домішки на 0,3-0,5% 

був меншим у порівнянні з очисткою на аспіраційних машинах.  



 

Показник вихідної вологості також впливав на якість і кількість смітної 

домішки. У варіантах з підвищеними показниками вологості при якій 

проходило збирання кукурудзи її кількість після проведення післязбиральної 

доробки була вищою від співставних варіантів на 0,05-0,1%. 

Сортові особливості також вплинуло на значення вмісту смітної домішки. 

У гібридів Луїджі та Текні вони були на 0,1-0,3% нижчі у порівнянні з 

гібридами Голосіївський 260 СВ та Солонянський 298СВ. 

Висновки. 

Збирання кукурудзи в початках з наступним її вентилюванням, обрушкою 

та очисткою на повітряно-решітних машинах, дає можливість отримати 

продукції з мінімальними показниками вмісту смітної та зернової домішки. 

Використання аспіраційних машин для очистки зернової маси збільшує 

кількісний показник засміченості, а й відповідно погіршує якість продукцію. 

Також використання вентиляційних установок для сушіння зерна дає 

можливість покращити якість зернової маси кукурудзи зменшуючи вміст 

зернової домішки. 
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Таблиця 1 

Вплив способів збирання та післязбиральної доробки зернової маси кукурудзи на вміст у ній зернової домішки, % 

№ 
п\п 

Варіанти 
досліджень 

Гібриди 
Голосіївський  

260 СВ 
Солонянський  

298 СВ  
Луіджі Текні  

Вологість, % 
20-27 28-35 20-27 28-35 20-27 28-35 20-27 28-35 

1 Збирання зерна + повітряно-решітне 
сепарування + сушіння (контроль) 

3,11 3,09 2,93 3,02 2,57 2,63 2,52 2,58 

2 Збирання зерна + аеродинамічне 
сепарування + сушіння  

5,21 5,38 6,08 6,23 2,86 2,95 2,80 2,86 

3 Збирання зерна + повітряно-решітне 
сепарування + вентилювання 

3,08 3,06 2,84 2,86 2,34 2,42 2,43 2,49 

4 Збирання зерна + аеродинамічне 
сепарування + вентилювання 

4,73 4,84 5,72 5,87 2,73 2,81 2,71 2,77 

5 Збирання в початках + сушіння 
+обрушка + повітряно-решітне 
сепарування 

2,33 2,35 2,65 2,54 2,05 2,14 2,01 2,69 

6 Збирання в початках + сушіння 
+обрушка + аеродинамічне 
сепарування 

3,58 3,62 4,12 4,19 2,21 2,29 2,17 2,23 

7 Збирання в початках + вентилювання 
+ обрушка + повітряно-решітне 
сепарування 

2,27 2,26 2,53 2,48 1,87 1,98 1,73 1,86 

8 Збирання в початках + вентилювання 
+ обрушка + аеродинамічне 
сепарування 

3,61 3,57 3,84 3,79 2,16 2,23 2,21 2,27 


