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РАЦІОНАЛЬНІ СПОСОБИ ЗБИРАННЯ  

ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Запорукою зменшення втрат урожаю є оптимізація 

строків збирання разом із своєчасним та якісним його 

проведенням. Нагромадження сухої речовини, білка і 

клейковини в зерні пшениці продовжується до кінця воскової 

стиглості, коли його вологість знижується до 18–22%. Збирання 

врожаю пшениці озимої необхідно розпочинати в фазі повної 

стиглості зерна при вологості не менш як 17%. На цей час 

ендосперм твердий, на зламі борошнистий або скловидний, 

оболонка щільна, забарвлення зерна типове. 

Існує два способи збирання озимих зернових культур: 

однофазовий (пряме комбайнування) та двофазовий (роздільне). 

Кращим способом збирання пшениці озимої, який є найбільш 

поширеним у виробництві, слід вважати пряме комбайнування. 

Слід зазначити, що переваги двофазового збирання врожаю 

озимих зернових культур доведено як біологічно, так і 

фізіологічно та економічно обґрунтовано.  

Під пряме комбайнування відводять, в першу чергу, чисті 

поля з рівномірно дозрілими хлібами, відносно невисоким і 

стійким до вилягання стеблостоєм. До прямого комбайнування 

слід приступати з настанням повної (95%) стиглості зерна, коли 

його вологість не перевищує 16–17%. 

Високорослі, схильні до вилягання та осипання сорти з 

густотою стеблостою не менше 280–300 шт./м
2
, а також 

нерівномірно дозріваючі та сильно забур’янені посіви слід 

збирати роздільним способом. Розпочинати роздільне збирання 

необхідно в кінці фази воскової стиглості, коли вологість зерна 

становить близько 30%, закінчувати – при вологості не менше 

20%. В цей період формується більш високий біологічний 

урожай і орієнтуватися на нього слід в тому випадку, коли є 

можливість скосити хліб у валки за 3–4 доби. При цьому відтік 

пластичних речовин з листково-стеблової маси в зернівки 

скошених рослин різко знижується при значному посиленні 

процесу дихання, в зв'язку з чим врожайність зернової маси не 
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збільшується. Більш того, слід звернути увагу на те, що затримка 

з обмолотом валків понад 10–15 діб призводить до збільшення 

грибних захворювань, кількості бур’янів (особливо після 

значних опадів) в результаті чого втрати зерна різко зростають.  

Для скошування хлібів у валки, при двофазовому 

збиранні, слід застосовувати відрегульовані начіпні або причіпні 

жатки.  

Головним фактором збереження врожаю зерна є 

зниження втрат при його збиранні. Так, порушення 

технологічних операцій збирання може призвести до втрати, як 

мінімум, 17,0% врожаю. Зокрема, найбільшими втрати врожаю 

(6,6%) відмічено при порушенні оптимальних строків збирання 

культур. Дещо менше втрачається зернової продукції при 

застосуванні невідрегульованої техніки (4,5%) та при 

неправильному сполученні способів збирання (4,0%). Тобто, 

наведені дані свідчать, що суттєвий вплив на зменшення втрат 

урожаю має оптимізація строків та якісне проведення збиральних робіт 

(табл. 1).  

 

1. Середні втрати врожаю зерна при різних  

технологічних операціях збирання 

 

№ Види втрат 
% втрат до 

урожаю 

1 
Внаслідок порушення оптимальних строків 

збирання 
6,6 

2 
Внаслідок неправильного сполучення способів 

збирання 
4,0 

3 
Внаслідок технологічно невідрегульованої 

збиральної техніки 
4,5 

4 При транспортуванні 1,5 

5 Запобігання травмування зерна при обмолоті 0,4 

Всього втрат 17,0 
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Проведені дослідження свідчать про те, що затримка зі 

збиранням озимих зернових культур на 5 діб за сприятливих 

умов збирання призводить до втрати врожаю на рівні – 1-2%. За 

несприятливих умов втрати врожаю збільшуються до 5-10%. 

При затримці із збиранням до 20 діб втрати врожаю різко 

збільшуються як за сприятливих, так і за несприятливих умов 

збирання. Так, за складних погодних умов вони становлять: у 

пшениці озимої майже 60%, у ячменю озимого – близько 70% та 

майже 80% в жита (табл. 2). 

 

2. Втрати зерна залежно від строків збирання озимих 

зернових культур, % від початкової врожайності 

 

Культура 

Кількість діб від настання повної стиглості 

зерна 

0–5 6–10 11–15 16–20 

За сприятливих умов збирання 

Пшениця 

озима 
1-2 4-5 8-9 14-15 

Ячмінь 

озимий 
1-2 7-8 13-14 20-24 

Жито озиме 1,5-2 8-9 15-16 30-35 

За несприятливих умов збирання 

Пшениця 

озима 
5-6 20-23 30-35 до 60 

Ячмінь 

озимий 
7-10 25-30 45-50 до 70 

Жито озиме 8-10 25-30 50-55 до 80 

 

Збирання озимих зернових культур, в першу чергу, варто 

розпочинати з остистих форм, оскільки вони в більшій мірі 

піддаються осипанню, а за умови вологої та дощової погоди – 

проростанню зерна в колосі.   

Оптимальна висота зрізу рослин колосових культур при 

збиранні залежить від багатьох факторів, зокрема від довжини стебел 

та їх кількості на одиниці площі. На високорослих та щільних, з 
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великою кількістю стебел посівах висоту зрізу підвищують до 27 см, 

на рідких та низькорослих – знижують до 15 см  (табл. 3). 

 

3. Оптимальна висота зрізу колосових культур, см 

 

Кількість 

стебел, 

шт./м
2
 

Довжина стебел, см 

71–80 81–90 
91–

100 

101–

110 

111–

120 

понад 

120 

300–400 15 15 17 18 22 25 

401–500 15 17 18 20 22 25 

501–600 15 18 20 22 23 25 

601–700 18 18 20 23 25 27 

Понад 700 18 18 22 25 27 27 

 

Залежно від цілей використання соломи, стану ярусності 

та висоти стеблостою встановлюють висоту зрізу рослин при 

прямому комбайнуванні. 

Неполеглі посіви скошують на висоті 15–20 см, а при 

висоті стеблостою понад 110 см – на висоті 20–27 см, щоб валок 

лежав на стерні.  

Сучасні комбайни провідних фірм з широкозахватними 

очісуючими жатками спроможні збирати озиму пшеницю при 

підвищеній вологості зерна (25–27%), що дає можливість 

попередити запал і погіршення якості зерна в посушливі роки. 

Зібране зерно очищають та підсушують до вологості 14–15%. Це 

дозволяє зберігати врожай без втрат зерна, сприяє збереженню 

якості сильних пшениць і запобігає розвитку шкідників. 

Висока організація збиральних робіт, проведення їх у 

стислі строки (протягом 10–12 днів) запобігають перестою хлібів 

і погіршенню показників якості зерна. Продовольче 

високоякісне зерно на токах необхідно буртувати окремо від 

пшениці низької якості і з обкосів. Групувати зерно треба і по 

категоріях – за вологістю, чистотою та іншими показниками. 

Альтернативою двофазового (роздільного) способу 

збирання забур'янених посівів озимої пшениці та за вологих 
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погодних умов під час збирання врожаю може стати десикація, 

яку за необхідності дозволяється проводити на посівах всіх 

колосових культур. Для цього застосовують такі препарати, як 

раундап (36% в.р.) в дозі 2–3 л/га та реглон – 2,5 л/га. Слід 

зазначити, що реглон в дозі 2 л/га лише підсушує верхню 

частину стебел і через 3–4 дні пошкоджені бур'яни знову 

починають нарощувати вегетативну масу. Раундап діє 

повільніше, але ефективніше. Це препарат системної дії, який 

знищує не лише надземну вегетативну масу, а й кореневу 

систему. 

Збирання низькорослих та зріджених хлібів. 

Низькорослі, зріджені і значно забур’янені посіви доцільно 

збирати роздільним способом. Рекомендується здвоювати валки 

сучасними жатками з мотовилами, обладнаними прогумованими 

пасками на лопатах. З метою зменшення втрат зерна при 

підбиранні та збільшення продуктивності агрегатів хлібну масу 

укладати у здвоєний валок, розміщуючи колосся в один бік. 

Збирання полеглих хлібів. В умовах 2014 року у певної 

частини посівів пшениці озимої, розміщеної по чорному пару, 

спостерігається полягання рослин. Це спостерігається переважно 

на полях, де вносилися високі дози мінеральних добрив.  

При збиранні дуже полеглих хлібів, коли значна частина 

колосків знаходиться нижче висоти зрізання стебел, мотовило 

працює краще при обладнанні ріжучого апарата жатки 

стеблопідіймачами (ліфтерами) різної конструкції. Найбільш 

надійними визнані стеблопідіймачі для бобових жаток. 

Необхідно досягати якнайнижчого зрізання рослин, а 

також забезпечити високоефективну роботу ріжучого апарата 

агрегату. Жатки і хедер комбайна при прямому комбайнуванні 

рекомендується обладнати роздільниками хлібної маси з 

регульованими стебловідводами замість нісків боковин, що 

використовуються при збиранні хлібів, виніс мотовила по 

горизонталі повинен бути найбільшим. Роздільники регулюють 

таким чином, щоб втрати зрізаних колосків довести до мінімуму. 

Для збирання хлібів з суцільним виляганням вправо (по 

напрямку руху жатки) зовнішній стебловідвід слід підняти, по 
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можливості, вище і дещо відвести вправо, основне центральне 

перо змістити вліво, а внутрішній стебловідвід – припідняти і 

відвести вліво. 

При збиранні хлібів, що полягли в лівий бік, зовнішній 

стебловідвід розміщують так само, як і при збиранні полеглих в 

правий бік, а центральне перо роздільника відхиляють дещо 

вправо. 

Збирання хлібів з підвищеною вологістю і 

засміченістю. Особливості скошування вологих і забур'янених 

посівів полягають в тому, що їх важче підрізати ножами жатки. 

Хлібна маса затримується на пальцях ріжучого апарата, 

підіймаючи ніж над протиріжучими пластинами, при цьому 

різко погіршується або зовсім припиняється зрізування хлібів, а 

отже, зростають і втрати зерна. 

В такому випадку перш за все необхідно правильно 

відрегулювати ріжучий апарат. Забороняється перевищувати 

допустимі зазори між ріжучими елементами (0,8 мм), а також 

між притискувачами і ножами жатки (0,5 мм). Середні лінії 

сегментів і пальців повинні збігатися в крайніх положеннях 

ножів.  

Періодично слід контролювати стан підбарабання і 

очищати його отвори, оскільки волога хлібна маса може 

частково або навіть повністю забивати їх, що призводить до 

зниження сепаруючої здатності підбарабання та перевантаження 

соломотрясу зерном, внаслідок чого підвищуються його втрати. 

Таким чином, головною вимогою у проведенні якісного 

збирання врожаю є оптимізація технологічного процесу з 

урахуванням біологічних і морфологічних особливостей озимих 

зернових колосових культур, сортів, рівня врожайності, 

швидкості та рівномірності достигання зерна, фізико-механічних 

властивостей збиральної маси. Збирання врожаю зернових 

культур треба починати із озимого ячменю, потім скоростиглих 

сортів озимої м'якої пшениці, її остистих та безостих форм.  

Збирання врожаю пшениці твердої озимої, яка більш 

стійка проти осипання, ніж м’яка, доцільно збирати прямим 



 

 9 

комбайнуванням. Якщо посіви забур’янені – можливе роздільне 

збирання. 

Ячмінь озимий при перестої схильний до осипання та 

вилягання. Тому збирання врожаю слід проводити роздільним 

способом у фазі воскової стиглості зерна, при вологості 25–30%, а з 

настанням повної стиглості – прямим комбайнуванням, за умови, що 

вологість зерна не перевищує 14–15%. 

Жито озиме збирають роздільним двофазним способом і 

прямим комбайнуванням. Треба мати на увазі, що ця культура дуже 

схильна до вилягання, осипання і проростання зерна в колосі, тому її 

треба збирати в короткі строки. В жита озимого настання фази 

повної стиглості відбувається, як правило на 10–14 діб пізніше 

ячменю озимого, а тривалість збирання без суттєвих втрат врожаю 

коливається від 7 до 8 діб. Полеглі і засмічені бур’янами посіви 

збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості. Після 

підсихання валків, коли вологість зерна становить 12–14%, 

проводиться обмолот зерна комбайнами. Пряме комбайнування 

проводять у фазі повної стиглості, коли вологість зерна становить 

14–15%. 

Тритикале озиме на зерно збирають роздільним 

двофазним способом або прямим комбайнуванням. Скошування у 

валки проводиться на початку воскової стиглості зерна, а після 

підсихання валків обмолочується зерно існуючими у господарстві 

комбайнами. Пряме комбайнування проводиться у фазі повної 

стиглості зерна при вологості 14–16%. 

Особливу увагу слід звернути на збирання насінницьких 

площ кращих сортів пшениці озимої та інших озимих зернових 

культур і доведення насіннєвого матеріалу до посівних 

кондицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ  

І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

 

Гідротермічні умови, які склалися в нинішньому 2014 році, 

значно вплинули на ріст і розвиток рослин, а отже вимагають більш 

зваженого підходу до строків і способів збирання ярих зернових, 

зернобобових, круп’яних і олійних культур, оскільки від цього 

значною мірою залежить кількість урожаю та його якість. 

Насамперед, у роботах потрібно враховувати особливості кожного 

року, виходячи зі стану й призначення врожаю (насіннєвий матеріал, 

продовольчо-кормове й технічне зерно), а також матеріально-

технічного забезпечення робіт. Прогнозують та враховують ще 

рівень енерговитрат, бо вони досить вагомо впливають на загальну 

економіку виробництва зерна. 

Посіви ярих колосових культур, зерно з яких планують 

використовувати на продовольчі чи фуражні цілі, доцільно 

збирати починаючи з фази воскової стиглості. Збирання повинне 

проводитися в короткі строки з високою якістю виконання всіх 

робіт для попередження втрат і збереження всієї вирощеної 

продукції. Як передчасне збирання, так і затримка чи 

затягування строків збирання, використання несправної техніки 

призводять до значних втрат врожаю і погіршення його якості. 

Збирання зернових культур з найменшими затратами 

праці і засобів, з високою якістю і в стислі строки можливе 

тільки за раціонального поєднання роздільного способу і 

прямого комбайнування. Ці способи ні в якому випадку не 

можна протиставляти один одному, оскільки кожен з них має 

свої переваги і недоліки. Тому, в процесі планування збиральних 

робіт необхідне чітке обґрунтування співвідношення об’ємів 

збиральних робіт за прямим і роздільним способами. 

Вибір способу збирання і обґрунтування співвідношення 

між ними в конкретних умовах здійснюють, виходячи з трьох 

факторів: по-перше, з умов природно-кліматичних особливостей 

регіону, в якому розміщене конкретне господарство; по-друге, 

від агробіологічного стану стеблостою в момент початку 

збиральних робіт і, по-третє, в залежності від наявності і 
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оснащеності господарства відповідною збиральною технікою.  

У валки косять всередині і не пізніше кінця воскової 

стиглості,коли пожовтіє більше 80% колосся, а вологість зерна 

становить 30-33%. Підбирають валки через 3-4 доби, коли 

вологість зерна зменшується до 14-18%. На 7-у добу після 

настання повної стиглості фізіологічний зв'язок зерна з 

рослиною припиняється, крохмаль переходить у розчинні форми 

вуглеводів і витрачається на дихання. 

Двофазове збирання дає можливість розпочати скошування 

посівів на 5-8 діб раніше. Необхідно враховувати, що роздільне 

збирання можливе лише у випадках оптимальної густоти рослин і 

достатньої їх висоти. Роздільним способом переважно збирати слід 

сильно забур’янений, вологий, з підгоном, високорослий і густий 

стеблостій; доцільно збирати схильні до полягання і осипання 

культури і сорти. Якщо передзбиральна густота рослин менше 280–

300 шт./м
2
, а висота рослин менше 60–70 см, двофазове збирання на 

таких площах проводити, як правило, не рекомендується. 

Зріджені  посіви, що  мають  невисокий (30–40 см) стеблостій 

рекомендується збирати прямим комбайнуванням. Комбайни повинні 

бути обладнані бобовими жатками для проведення найнижчого зрізу 

на висоті 5–6 см. При збиранні полеглих посівів агрегати треба 

обладнувати стеблепідіймачами (ліфтерами). Середньорослі хліба 

(60–70 см) слід скошувати на висоті 10–13 см, а більш високорослі 

(75–80 см) – на висоті 15–18 см. Варто пам’ятати, що при надто 

високому зрізі можуть збільшуватись втрати за рахунок незрізаного 

колосся, низьких або пониклих стебел. При достатній вегетативній 

масі краще всього тримається валок на стерні при скошуванні посіву 

впоперек напрямку рядків. Якщо ж скошування доводиться 

проводити вздовж посіву, то слід жатку відрегулювати так, щоб 

зрізані рослини вкладалися під кутом 20-30˚ до напрямку рядків. У 

недостатньо щільних і низькорослих посівах для зниження втрат і 

більш раціонального використання комбайнів на підбиранні 

застосовується здвоєння валків. У високорослих і забур’янених 

посівах доцільніше формувати одинарні валки з товщиною 20–25 см 

та масою не більше 4 кг/п.м. Після підсихання валків (зазвичай через 

3–5 діб після скошування) їх слід підбирати. Зволікання з 
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підбиранням валків призводить до втрат зерна і погіршення його 

якості.  

В умовах підвищеної вологості повітря під час збирання 

доцільніше застосовувати пряме комбайнування, оскільки двохфазове 

збирання призводить до різкого зниження відтоку пластичних 

речовин з листостеблової маси до зерна при значному посиленні 

процесу дихання, що призводить до зниження врожайності. До того 

ж, зволікання з початком обмолоту валків на 10–12 діб за вологої 

погоди може привести до посиленого розвитку грибкових 

захворювань та заростання валків бур’янами. За таких умов під час 

збирання або на низькорослих посівах ячменю з високою 

забур’яненістю ефективним прийомом є десикація посівів. При 

цьому, виходячи з економічної доцільності, на насінницьких посівах 

краще застосовувати препарат баста 140 в.р. дозою 2–3 л/га за 14–15 

діб перед збиранням, а у товарних посівах – більш ефективним буде 

використання препарату раундап 36% в.р. дозою 2–3 л/га. Збирання 

чистих посівів або тих, де була проведена десикація, найбільш 

доцільно розпочинати за декілька днів до настання твердої стиглості 

зерна при його вологості 15–17%. З метою запобігання втрат на 

низькорослих посівах слід збільшувати швидкість роботи різального 

апарата жатки; мотовило опускається якомога нижче і дещо 

виноситься вперед. Планки мотовила слід додатково обладнати 

еластичними накладками для кращого відкидання зрізаної маси. 

Швидкість за прямого комбайнування становить 6-7, на 

обмолоті валків – 4,5-5км/год. Втрати зерна під час збирання мають 

бути не більше 0,5 відсотка. Після збирання зерно старанно 

очищають, за потреби, пропускають через сушильні агрегати, 

доводять вологість до 14-15% і використовують за призначенням. 

Раціонально використати збиральну техніку і зменшити 

втрати зерна можна, якщо висівати по кілька сортів різних колосових 

культур, що мають не однакові морфобіологічні особливості, а 

відповідно – й строки достигання. Так, різниця між настанням фази 

повної стиглості колосових культур подовжиться, що дозволить дещо 

розтягнути строки збирання на довший період. Якщо ж висівати 

тільки пшеницю озиму і ячмінь ярий, строки достигання яких майже 

співпадають, втрати від перестою хлібів можуть зростати (табл. 4).  
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4. Строки достигання ярих колосових культур порівняно  

з ячменем озимим 

 

Культура 

Орієнтовні строки настання фази 

повної стиглості відносно ячменю 

озимого 

Тривалість 

оптимального строку 

збирання, діб 

Ячмінь 

озимий 
18-20 червня 3-4 

Ячмінь 

ярий 
через 12-14 діб 8-10 

Пшениця 

яра 
через 10-20 діб 10-12 

Овес через 22-24 діб 8-12 

 

Для одержання якісного зерна цільового призначення 

важливо правильно визначити початок збирання і режим 

обмолоту. Не можна збирати ячмінь у недозрілому стані, 

особливо, коли він призначається для пивоварних цілей, бо в 

ньому ще не закінчились процеси утворення 

високомолекулярних білків. Як відомо, ячмінь менш стійкий 

до осипання ніж інші зернові культури: зерно в колосі 

утримується слабо, в нього легко обламується колосовий 

стрижень, а під час дощів і стебло. Втрати врожаю ячменю 

ярого при збиранні на п'ятий день після настання повної 

стиглості зерна можуть становити 0,3-0,4 т/га, а на десятий — 

понад 0,5 т/га (рис. 1). 

При затримці зі збиранням врожаю знижується також 

його якість. Якщо збирати зерно у повній стиглості, воно матиме 

більше крохмалю. Збирання ячменю на десятий день після 

початку повної стиглості знижує масу 1000 зерен на 2-4 г і 

натуру — на 4-10 г/л. Пивоварні сорти ячменю швидше інших 

зернових культур проростають у валках і навіть будучи ще 

нескошеними. тому збирання треба проводити своєчасно і у 

стислі строки. 

Збирання врожаю – одна з найскладніших операцій у 

технології вирощування гороху. Рослини гороху (передусім – 
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листочкового морфотипу) часто вилягають, насіння достигає 

неодночасно (першим – у нижніх бобах, пізніше – у верхніх), 

нижні боби розтріскуються і осипаються, що спричинює великі 

втрати зерна. Тому, важливо встановити оптимальний строк 

збирання, оскільки раннє збирання призводить до недобору 

врожаю через велику кількість недостиглих насінин, пізнє 

супроводжується надмірними втратами. 

 

 
 

Рис.1.  Зниження рівня врожайності ярих колосових 

культур залежно від строків збирання 

 

Починають скошувати горох у валки при пожовтінні 60-

75% бобів. У цей час нижня й середня частини стебла стають 

жовтими, а верхня – блідо-зеленою. Забарвлення зерна в таких 

бобах набуває характерного для сорту кольору, а вологість 

знаходиться в межах 30-35%. Через 3-4 дні після скошування і 

підсихання маси можна починати підбирання і обмолот валків 
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зерновими комбайнами. Вологість зерна зменшується до 16-

19%. При вологості зерна вище 20% пошкоджується зародок 

насіння, а при зниженні вологості менше 15%, зерно сильно 

подрібнюється. Для запобігання подрібненню частоту обертання 

барабана зменшують до 400-500 обертів за хвилину, 

підбарабання опускають у нижнє положення. 

Внаслідок нерівномірного достигання вологість 

обмолоченого зерна у верхніх бобів може бути високою. Крім 

того потрапляють до вороху зелені частини бур'янів. Якщо 

навіть впродовж однієї доби не очистити і не підсушити, то все 

зерно зволожується і швидко самозігрівається. Крім того, 

повітряна теплова обробка зерна забезпечує знищення збудників 

аскохітозу, бактеріозу, фузаріозу, пероноспорозу і підвищення 

схожості насіння. 

На чистих від бур'янів посівах у суху погоду, при 

вирощуванні короткостеблових стійких до обсипання сортів 

застосовують однофазне збирання при повній стиглості бобів і 

зниженні вологості зерна до 15-17%. 

Безлисточкові сорти придатні для прямого 

комбайнування, їх листки морфологічно трансформовані в 

несправжні вуса, які обумовлюють додаткове зчеплення між 

собою сусідніх рослин. Внаслідок цього рослини гороху 

переплітаються й практично не вилягають, залишаються 

прямостоячими до фази повної стиглості. 

Збирають напряму також при проведенні десикації 

посівів, використовуючи препарати згідно «Переліку пестицидів 

і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Для 

десикації використовують раундап (3,0 л/га), домінатор (3,0 л/га) 

обприскуючи посіви при побурінні 70-75% бобів. Десикантом 

реглон супер 150WS (2,0-3,0 л/га) посіви обприскують у період 

пожовтіння нижніх бобів та за вологості зерна до 45%. В 

забур’янених посівах гороху, які утворили неполеглий щільний 

стеблостій, доцільно провести десикацію препаратом реглон (2 

л/га) у суміші з аміачною селітрою (10 кг/га) за 7–10 діб до 

проведення прямого комбайнування. 

Десиканти припиняють вегетацію рослин і сприяють їх 
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швидкому підсиханню. Раундап, крім того, ще знищує і 

вегетуючі бур'яни (пирій), тому його доцільно застосовувати 

насамперед на забур'янених посівах. 

З метою попередження травмування зерна комбайни 

повинні бути відрегульовані на оптимальний режим роботи, а 

збирання здійснюватися при оптимальній вологості зерна. 

Регулюється частота обертання барабана і величина зазорів на 

вході й виході між билами барабана і планками підбарабання 

комбайнів. 

Очищене зерно зберігають за вологості не більше 14-15% 

шаром не вище 1,5 м. 

На зелений корм горох збирають у фазі цвітіння, а на 

силос, сінаж – до утворення бобів. Для цього використовуються 

змішані посіви гороху з іншими культурами.  

Роздільне збирання ріпаку ярого рекомендується 

проводити на забур'янених площах та при нерівномірному 

дозріванні насіння. Кладуть ріпак у валки при вологості 25-35%. 

Висота зрізу – 30-40 см. Обмолот проводиться при досягненні 

вологості 10-12%. 

На чистих від бур'янів, не загущених посівах ріпаку з 

одночасним дозріванням проводять пряме комбайнування, яке 

починають коли насіння повністю дозріло і має вологість 12-

15%. З метою прискорення збирання ріпаку прямим 

комбайнуванням рекомендується застосовувати десиканти 

згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні». 

Післязбиральна доробка насіння включає первинну 

очистку вороху. 

Товарне насіння після первинної очистки доводять до 

вологості 8-10% і реалізують або складають для зберігання в 

складському приміщенні насипом чи в мішках. 

Відразу після первинної очистки посівний матеріал 

необхідно довести до вологості не більше 12%, зберігши його 

схожість. Для сортування насіннєвого матеріалу та доведення до 

посівних кондицій використовують насіннєві машини типу 

«Петкус гігант» та інші. На зберігання складати при вологості не 
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більше 8%. 

Цвітіння гречки в залежності от скоростиглості триває 

25-50 діб. Якщо за посушливої погоди рослини підгорають, то 

після дощів починається повторне цвітіння і період вегетації 

подовжується. Отже в посівах може спостерігатися двох 

ярусність і різночасове достигання насіння. При цьому чекати 

повного достигання насіння на рослині не слід бо можна 

втратити врожай від осипання. Рано збирати гречку також 

недоцільно, оскільки велика кількість недостиглого, щуплого і 

недозрілого зерна призведе до недобору врожаю. 

Краще збирати культуру роздільним способом. Гречку 

скошують у валки при побурінні 75-80% плодів. Спосіб руху 

агрегату – круговий всклад і врозгін, висота зрізу 15-20 см. 

Полеглу гречку скошують жатками ЖРБ-4,2, ЖСК-4А, 

низькорослу – ЖВР-10, високорослу – ЖРС-4,9А. Для 

зменшення втрат зерна до лопотей мотовила прикріплюють 

прогумовані накладки, щоб вони виступали за межи лопотей на 

5 см по радіусу і 7-8 см у боки. Обмолочувати валки починають 

через 4-6 діб, коли маса підсохне до 30-35%, а зерно – до 16-

18%. Щоб запобігти подрібненню зерна оберти барабана 

молотарки  комбайна знижують до 400-550 об./хвил. Молотильні 

зазори встановлюють на вході 18-20 мм, на виході – 8-10 мм.  

Зерно проса у волотях достигає зверху вниз протягом 25-

30 діб, здатне до осипання. Тому, до скошування проса у валки 

треба приступати тоді, коли на рослинах достигне 74-80% зерен. 

Щоб запобігти втратам врожаю під час скошування до лопотей 

мотовила жатки прикріплюють накладки із прогумованого паса, 

що пом’якшує удар мотовила по волоті. 

Звичайні рядкові посіви скошують у напрямку рядків, а 

широкорядні – впоперек, або під кутом 45-60°. Так саме треба 

косити і полегле просо – по відношенню до напрямку 

полеглості. Висоту скошування встановлюють залежно від маси 

рослин і способу сівби. На широкорядних посівах вона 

становить 12-15 см, а на звичайних рядкових – 18-20 см. До 

обмолочування валків приступають через 3-6 діб, коли вологість 

зерна зменшиться до 15-16%. При оптимальній швидкості руху 
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комбайна частота обертання вала підбирача становить 50-60 

об/хвил. При обмолоті валків оберти барабана комбайна 

встановлюють 500-600 на хвилину. Зазори між планкою 

барабана і контрпривода встановлюють на вході 12-18 мм, на 

виході – 4-7 мм. Регулюють решета молотарки, обороти 

вентилятора та ін. Зерно проса одразу після збирання потрібно 

ретельно очистити.  

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ  

ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗЕРНА 

 

Серед комплексу заходів, спрямованих на одержання 

якісного зерна пшениці в умовах 2014 року, важливе місце 

посідає організація максимально стислого у строках збирання 

цієї культури. Дослідження свідчать про те, що перестій на 

корені протягом 10–12 днів, а також тривале перебування у 

валках призводить до істотного погіршення показників якості 

зерна, таких як натура, маса, склоподібність, масова частка 

білка та клейковини.  

За перестоювання пшениці на корені найбільше серед 

показників якості знижується склоподібність зерна. Цей 

показник різко погіршується вже після випадання 1–2 дощів 

після повного достигання зерна. Через 10 днів перестоювання 

за дощової погоди склоподібність зерна зменшується на 40 % .  

Маса 1000 зерен за перестоювання пшениці знижується 

поступово. Щодо таких показників якості, як білок та 

клейковина, то їх вміст в зерні дещо підвищується впродовж 10 

днів після достигання зерна. Це свідчить про те, що в зернівках 

ще деякий час триває синтез білкових сполук, окрім того, 

достигає підгін.  

В умовах підвищеної вологості в період збирання 

зниження класу зерна за перестоювання пшениці відбувається 

як через зниження вмісту білка та клейковини, так і внаслідок 

значної втрати склоподібності. Адже за нормами ДСТУ 

3768:2010 для 2-го класу склоподібність повинна складати не 

менше 40 %.  
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Тривале збирання врожаю сприяє збільшенню пошко-

дження зерна клопом-черепашкою, деякі сорти дуже нестійкі 

до проростання зерна на корені. В найбільш несприятливі роки 

вміст пророслих зерен за перестоювання до 10–15 діб складав у 

таких сортів до 20–30 %. Під час проростання різко підви-

щується активність ферменту альфа-амілаза, який має великий 

вплив на крохмаль в процесі випікання хліба. Так, відбувається 

надмірне зрідження тіста, що проявляється в липкості і 

вологості хлібного м’якуша.  

Порушення строків збирання пшениці призводить до 

розповсюдження грибних хвороб на колоссі та поверхні 

зернівок, про що свідчить зростання кількості зерен з чорним 

зародком. 

Отже, на посівах сортів пшениці озимої, які швидко 

осипаються та втрачають якість зерна при перестоюванні, слід 

проводити жнива в максимально обмежені строки, особливо на 

площах, де за попередніми визначеннями очікується врожай 

зерна з підвищеним вмістом білка та клейковини. 

Для формування однорідних партій зерна поліпшеної 

якості та запобігання їх змішування при прийманні і розміщен-

ні на хлібоприймальних підприємствах, перед збиранням 

обов’язково проводять обстеження посівів та попередню оцінку 

якості зерна. На тих площах, де очікується одержання зерна 

високої якості, обов’язково проводять обкоси полів з боку 

лісосмуг та по периметру шириною 20–30 м. Одержане з 

обкосів зерно, яке більше пошкоджене клопом-черепашкою, 

зсипають окремо.  

Зібране зерно з підвищеним вмістом білка та клейковини 

підлягає негайному очищенню, оскільки органічні домішки 

призводять до самозігрівання зернових мас, гідролізу речовин 

зерна вже через 8–10 годин. За допомогою змінних температур 

сушіння дещо покращують якість клейковини – її посилюють 

або послаблюють залежно від показників приладу ІДК, вираже-

них в умовних одиницях. Вологість зерна, призначеного для 

тривалого зберігання, не повинна перевищувати 13,0–14,0 %. 
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У виробничих умовах при продажу і заготівлі зерно 

м’якої пшениці згідно ДСТУ 3768:2010 залежно від показників 

якості розподіляють на шість класів (класи 1–3 – група А, класи 

4–5 – група Б і клас 6). Тверду пшеницю – на п’ять класів. 

Вимоги до якості кожного класу пшениці надано відповідно у 

таблицях 5 і 6. 

 

5. Показники якості зерна м'якої пшениці  

 

Показники 

якості 

Характеристика і норми для м'якої пшениці  

за групами та класами 

А Б 
6 

1 2 3 4 5 

Натура, г/л, не 

менше 
760 740 730 710 690 

не 

обмежено 

Склоподібність, 

%, не менше 
50     40 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

Вологість, %, не 

більше 
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Зернова 

домішка, %, не 

більше  

зокрема: 

5,0 8,0 8,0 10,0 12,0 15,0 

биті зерна 5,0 5,0 5,0 

у межах 

зернової 

домішки 

у межах 

зернової 

домішки 

у межах 

зернової 

домішки 

пророслі зерна 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

у межах 

зернової 

домішки 

Сміттєва 

домішка, %,  

не більше 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 

Сажкове зерно, 

%, не більше 
5,0 5,0 8,0 5,0 8,0 10,0 

Вміст білка в 

зерні,  %, не 

менше 

14,0 12,5 11,0 12,5 10,5 
не 

обмежено 
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Продовження таблиці 5 

Вміст сирої 

клейковини в 

зерні, %, не 

менше 

28,0 23,0 18,0 
не 

обмежено 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

Якість 

клейковини, 

умовні одиниці  

приладу ІДК 

45-

100 

45-

100 
20-100 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

не 

обмежено 

Число падання, 

с,  не менше 
220 180 150 150 130 

не 

обмежено 

 

6. Показники якості зерна твердої пшениці 

 

Показники якості 

Характеристика і норми для твердої 

пшениці за класами 

1 2 3 4 5 

Зерна м’якої пшениці, 

%, не більше 
4 4 8 10 не обмежено 

Натура, г/л, не менше 750 750 730 710 не обмежено 

Вологість, %, не більше 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Склоподібність, %, 

не менше 
70 60 50 40 не обмежено 

Зернова домішка, %, 

не більше 
5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 

зокрема пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 

у межах 

зернової 

домішки 

Сміттєва домішка, %, 

не більше 
2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 

Сажкове зерно, %, 

не більше 
5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

Вміст білка в зерні,  %, 

не менше 
15,0 14,0 12,0 11,0 не обмежено 

Число падання, с, 

не менше 
200 200 150 100 не обмежено 
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М’яку пшеницю групи А використовують для 

продовольчих (переважно в борошномельній та 

хлібопекарській галузі) потреб і для експортування. Пшеницю 

групи Б і 6-го класу – на продовольчі і непродовольчі потреби 

та для експортування. На вимогу замовника  у зерні м’якої та 

твердої пшениці можна визначати й інші показники якості, які 

не є класоутворюючими (сила борошна за альвеографом, індекс 

седиментації тощо) відповідно до визнаних у світі  

затверджених методик. 

Зерно твердої та м’якої пшениці всіх класів має бути у 

здоровому стані, не зіпріле та без теплового пошкодження, мати 

властиві здоровому зерну запах та колір, не дозволено зараження 

пшениці шкідниками зерна. 

Згідно до вимог стандарту до зернової домішки, окрім 

битих, пророслих, пошкоджених теплом, поїдених шкідниками 

та зерен інших злакових культур відносять зерна із забарвленим 

зародком: у твердій пшениці – всі зерна, у м’якій пшениці групи 

А – понад 8%, у м’якій пшениці групи Б і 6-го класу – понад 

30%. 

За невідповідності граничній нормі якості м’якої чи 

твердої пшениці хоча б за одним показником її переводять у 

відповідний за якістю клас. У разі невідповідності показників 

кількості та якості клейковини м’якої пшениці мінімальним 

вимогам групи А її переводять у групу Б за умови дотримання 

вимог до інших показників якості. 

За невідповідності граничній нормі якості пшениці 

мінімальним нормам 6-го класу для м’якої і 5-го класу для 

твердої пшениці хоча б за одним із показників її визначають для 

обліку як «нестандартна» із зазначенням показника/показників 

невідповідності. 

Вимоги до показників якості зерна для експортування та 

імпортування встановлюють у контракті (угоді) між 

постачальником та покупцем. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ  

КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР 

 

Насінництво займається розмноженням сортового і 

гібридного насіння, відтворенням і збереженням його сортової 

чистоти, поліпшенням посівних якостей та урожайних 

властивостей. 

В Україні встановлено такий порядок насінництва 

зернових колосових культур: 

- науково-дослідні установи – оригінатори  сортів, 

забезпечують добазовим насінням (розсадники розмноження) 

інші науково-дослідні установи, сільськогосподарські навчальні 

заклади (ВУЗи, технікуми, коледжі) в кількості, необхідній для 

організації первинного насінництва; 

- дослідні господарства науково-дослідних установ, учбові 

господарства сільськогосподарських навчальних закладів 

вирощують базове або насіння першої генерації для потреб 

насінницьких господарств з метою проведення сортозміни та 

сортооновлення; 

- насінницькі господарства розмножують одержане насіння 

з розрахунку забезпечення своїх потреб та потреб господарств у 

зоні їхнього обслуговування, а також виконують замовлення на 

заготівлю їх у державні ресурси; 

- господарства розмножують одержане від насінницьких 

господарств насіння з розрахунку повного забезпечення власних 

потреб, а також створення перехідних і страхових фондів. 

Згідно з таким порядком потребу в базовому насінні 

визначають з таким розрахунком, що виробничі посіви усіх 

сільськогосподарських підприємств були забезпечені сортовим 

насінням не нижче четвертої генерації, а впровадження у 

виробництво нових сортів здійснювалось упродовж 3-4 років. 

Дослідні господарства науково-дослідних установ, учбові 

господарства навчальних закладів вирощують базове насіння 

усіх сортів, занесених до Реєстру сортів рослин придатних для 

поширення в Україні, в зоні, яку вони обслуговують, незалежно 

від того, ким виведені сорти. Установа-оригінатор у рік 
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занесення до Реєстру сорту забезпечує відповідно договору 

дослідні господарства та учбові господарства добазовим 

насінням (розсадники розмноження). 

Насінництво зернових культур, починаючи з первинного, 

включає розсадники випробування потомства першого і другого 

років, розсадники  

 

розмноження першого і другого років, а базове – супереліту та 

еліту. До сертифікованого насіння відносять першу, другу, 

третю та наступні генерації. 

Головне завдання насінницької агротехніки – отримання 

високого врожаю біологічно повноцінного насіння, що має 

високі сортові і посівні якості та урожайні властивості. 

Технологія вирощування насіння зернових культур у 

дечому схожа з технологією вирощування товарного зерна і 

включає розміщення посівів після кращих у даній зоні 

попередників, своєчасний та якісний обробіток ґрунту, сівбу 

кондиційним насінням в оптимальні строки, ретельний догляд за 

посівами, боротьбу з бур’янами, хворобами та шкідниками, 

видові і сортові прополювання, своєчасне збирання врожаю, 

очищення і сортування насіннєвого матеріалу, його зберігання.  

Строк збирання насінницьких посівів визначається 

станом стиглості материнських рослин і їхньою придатністю до 

механізованого збирання. Тому спосіб збирання тісно пов'язаний 

із строками. Необхідно зазначити, що чим раніше за 

оптимального строку ми зберемо насіння з поля, тим кращий 

його фіто санітарний стан. 

Збирання насіння в кінці воскової стиглості, коли його 

вологість ще досить висока, проводять двофазним способом. 

Рослини скошують у валки чи покоси, вони висихають і за 

вологості 15-17% обмолочують, зменшуючи в такий спосіб 

травмованість. Але слід мати на увазі, що за несприятливих умов 

(дощі, сира погода) насіння, що знаходиться на скошених 

рослинах, швидше погіршує якість, ніж на нескошених. Тому 

слід поєднувати двофазний спосіб збирання з однофазним 

(пряме комбайнування). Пряме комбайнування зернових хлібів 
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проводять у фазі повної стиглості зерна за вологості меншої ніж 

20%.  Оптимальна вологість насіння, яка зводить до мінімуму 

його пошкодження під час молотьби, сягає 15-17%. 

Збираючи насіннєві посіви, слід уникати механічного 

засмічення насіння іншими культурами і сортами. Для цього 

необхідно проводити низку запобіжних заходів. Комбайн за 

переїзду з одного поля на інше треба старанно очищати від 

залишків урожаю. Перші один-два бункери намолоченого зерна 

з поля та зерно намолочено з країв поля (обкоси), - 

використовують на товарні цілі. Збирання слід починати з вищих 

генерацій (репродукцій) одного і того самого сорту, а 

закінчувати нижчими. Необхідно старанно очищати транспортні 

засоби від решток насіння попередньої культури, сорту, 

репродукції. 

Після збирання насіння, необхідно підготувати його до 

сівби і зберегти його якість. Процес після збиральної обробки 

включає очищення, сортування і сушіння (за необхідністю). 

Інститут сільського господарства степової зони НААН 

України разом з дослідними станціями веде насінництво 

надсильних і сильних сортів пшениці м’якої озимої, ячменю 

озимого та ярого. 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІТОСАНІТАРНОГО ЗАХИСТУ ЗЕРНА ПРИ 

ЗБИРАННІ ТА ПІДГОТОВЦІ ДО ЗБЕРІГАННЯ 

 

Потенційні втрати врожаю зернових культур від 

шкідників і хвороб становлять 30% і вище  в роки спалаху їх 

чисельності. Навіть за повного дотримання сучасних 

інтегрованих систем захисту втрати зерна залежно від погодних 

умов та технології вирощування щорічно сягають 10-15%. Крім 

недоборів врожаю шкодочинні об’єкти спричиняють погіршення 

якості зерна, не тільки полі, але при його зберіганні. 

В умовах цього року завдавали шкоди посівам зернових 

культур клопи черепашки, злакові трипси, осередками шкодили 

п’явиця, злакові попелиці, злакові мухи, хлібні клопи, на 
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окремих полях залежно від сорту спостерігався розвиток 

борошнистої роси, бурої іржі  

Найбільш шкодочинним залишається клоп шкідлива 

черепашки. Відродження личинок відбулося на 3-4 дні пізніше 

ніж у минулому році. Чисельність популяції шкідника 

збільшилась на 10%.  

На посівах пшениці озимої та ячменю ярого, де 

чисельність шкідливої черепашки перевищує рівень 

економічних порогів шкодочинності слід провести 

обприскування одним із інсектицидів: актара, в.р.г., блискавка, 

к.е., фастак, к.е. (0,12 кг/га), карате зеон, мк.с. (0,15 л/га), Бі-58 

новий, к.е. (1,5 л/га), вантекс, мк.с. (0,06 л/га), децис профі, в.г. 

(0,04 кг/га), данадим, к.е. (1-1,5 л/га), моспілан, р.п., ф'юрі, к.е. 

(0,07 л/га), протеус, о.д. (0,5-0,75 л/га), штефесін, к.е. (0,25 л/га), 

фуфанон, к.е. (1,2 л/га), та сумішами фосфорорганічних і 

піретроїдних препаратів у половинних нормах витрат. Ці хімічні 

обробки будуть ефективними проти пшеничних трипсів та 

інших шкідників. 

Для збереження товарних та насіннєвих якостей збирання 

урожаю провести в ранні і стислі строки. Цей захід знизить 

пошкодженість зерна клопом черепашкою та пригнічуватиме 

розвиток популяції шкідника (зменшить чисельність окрилених 

клопів та скоротить період нажировочного живлення). 

Зволікання із збиранням може призвести до пліснявіння колоса 

та зерна фузаріозними та іншими плісеневими грибами. 

Після збирання урожаю провести негайне лущення 

стерні, що значно зменшить чисельність комплексу шкідників 

(злакові мухи, трипси, хлібні пильщики та ін.) та хвороб.  

Необхідно підготовити складські приміщення до 

приймання та зберігання зерна.  

Потрібно їх повністю звільнити від продукції, що 

зберігалась, очистити від зернових просипів, сміття тощо щілини 

у стінах, опорних стовпах, балок та інших місць, де оселюються 

комірні шкідники, побілити стіни розчином хлорного вапна. Для 

знезараження незавантажених складів від шкідників 

використати актеллік (0,5 г/м
2
), арріво (0,8 г/м

2
), простор (0,12-
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0,35 мл/м
2
), фастак (0,2 г/м

2
), фуфанон (0,6-0,8 мл/м

2
) з нормою 

витрати робочої рідини 200мл/м
2
. 

Для обробки прискладської території застосовують ці ж 

препарати, подвоюючи норму їх витрати та робочої рідини. 

Для знезараження незавантажених складських приміщень 

застосовують метод фумігації магтоксином або фостоксином з 

нормою витрати 1-3 таблетки або 5-15 пеллет на 1 м
3
 

приміщення, алфосом – 1-2 таблетки (3-6 г/м
3
), Дегеш 

плейтс/стрипс 1-3 плити на 30 м
3
 або 1-3 стрічки на 600 м

3
, 

фостеком – 3-4 таблетки/м
3
, геліофосом – 6 г/м

3
. Якщо 

проведення фумігаційних робіт неможливе (недостатня 

герметичність складу, відстань від житлових приміщень менша 

50 м), проти найбільш небезпечних видів твердокрилих 

застосовують аерозольний спосіб дезінсекції актелліком, (0,04 

г/м
3
)з нормою витрати робочої рідини 20 мл/м

2
, експозиція 24 

години. 

Профілактичні заходи, спрямовані на недопущення комах 

у складські приміщення та запобігання ураження зерна 

хворобами: 

- своєчасне збирання урожаю за оптимальної вологості, 

запобігання травмування і биття, очищення від насіння бур’янів 

та інших домішок, сортування і просушування зерна до 

вологості 13%, а за підготовки до тривалого зберігання на 1-

1,5% нижче; 

- роздільне розміщення зерна на зберігання за категоріями 

натурної маси, засміченості, вологості. Зерно нового урожаю 

необхідно зберігати окремо від зерна врожаїв минулих років, 

насіннєве - окремо від продовольчого і фуражного; 

- систематичний нагляд за станом зерна, контроль за 

температурою, вологістю зерна, зараженістю шкідниками, 

розвитком пліснявіння. 
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ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ОБРОБКА ЗЕРНА І НАСІННЯ 

 

При збиранні, зерно є неоднорідною зерновою масою, яка 

містить різні домішки, має підвищену вологість. Насип такого 

зерна є нестійким при зберіганні, через 1-2 доби в ньому 

розпочинаються процеси гідролізу, що призводить до 

погіршення якості та втрат врожаю. Особливо нестійким є зерно, 

зібране прямим комбайнуванням, тому що до зернової маси 

потрапляють вологі домішки, рослинні рештки, бур’яни, тощо. 

Навіть при збиранні сухої зернової маси в ній знаходиться бите, 

травмоване, щупле зерно, органічний пил, що значно знижує 

стійкість зерна. Тож зібране зерно потрібно негайно 

спрямовувати на обробку, бажано у потоці зі збиранням. 

Післязбиральна обробка включає ряд операцій, які проводять 

залежно від стану, призначення та особливостей культури. До 

основних операцій належить розміщення свіжозібраного зерна, 

його очищення, сортування, сушіння, вентилювання та 

охолодження за потреби.  

Приймання і розміщення зерна. Перед початком 

збиральних робіт, завчасно, готують зерносклади, перевіряють 

роботу і комплектність техніки для післязбиральної обробки 

врожаю. У зерноскладах бажано звільнити приміщення від 

залишків зерна, провести дезінфекцію препаратами, 

рекомендованими для знезараження. З урахуванням об’ємів 

заготівлі і асортименту культур необхідно скласти їх план-

розміщення.  

У процесі збирання зерно, що надходить після комбайнів, 

розміщують окремими партіями по культурах, сортах, 

репродукціях, показниках якості. Окремо розміщують 

низькоякісне і дефектне зерно (фузаріозне, сажкове, ріжкове, 

проросле, уражене клопом-черепашкою, із невластивим запахом, 

знебарвлене, з важковідокремлюваними і шкідливими 

домішками). Особливу увагу приділяють розміщенню зерна 

сильних і цінних сортів пшениці, твердій пшениці, пивоварному 

ячменю, якість яких повинна бути під постійним контролем. 
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Насіннєвий матеріал розміщують окремо по культурах, 

сортах та категорії. При заготівлі насіння виділяють три 

категорії: добазове (оригінальне) – вирощене у первинних 

ланках насінництва; базове (елітне) – отримане шляхом 

розмноження добазового, його використовують як для 

подальшого розмноження, так і на товарних площах; 

сертифіковане (репродукційне) – отримане від послідовного 

розмноження базового. Для  сівби на товарних площах 

рекомендується заготовляти насіння першої-другої репродукції, 

які мають кращі посівні якості і врожайні властивості.  

При розміщенні враховують стан і технологічні 

показники зерна, за якими воно має бути оброблене і доведене 

до норм готової продукції. Особливу увагу звертають на 

смітність і вологість зерна. Зерно, у якого смітність перевищує 

норми, встановлені для кожної культури, розміщують окремо і 

спрямовують на очищення. 

Зерно з різною вологістю має такий порядок розміщення і 

обробки:  до 14-15% –  рахується як сухе і придатне для 

зберігання; до 17% – як вологе і потребує підсушування чи 

вентилювання; понад 17% – як сире з обов’язковим сушінням у 

потоці зі збиранням. У разі накопичення і затримки із сушінням 

сирого зерна його слід розміщувати на установках активного 

вентилювання з обов’язковим контролем за температурою і 

вологістю. 

Очищення і сортування зерна. Зерно, зібране 

комбайнами, підлягає негайному очищенню, особливо, якщо 

воно вологе. Затримка з очищенням вологого і сирого зерна 

може призвести до його самозігрівання і погіршення якості вже 

через 10-12 годин зберігання насипу. 

Очищення може бути попереднім, первинним і 

вторинним залежно від чистоти, вологості та призначення  

зернової маси. Попереднє застосовують у разі значного (понад 

15%) засмічення, підвищеної вологості зерна, а також перед 

сушінням у шахтних зерносушарках. Первинному очищенню 

підлягає все свіжозібране зерно. На цій операції виділяють 

основну фракцію зерна, відокремлюють крупні і дрібні домішки.  
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Вторинне очищення виконують у режимі сортування, 

його застосовують для насіння і продовольчого зерна, з метою 

доведення до норм чистоти, встановленої для кожної культури. 

За допомогою сортування відбирають фракції з найкращими 

продовольчими якостями і посівними властивостями. Досвід 

минулого року показав, що навіть в умовах заготівлі дрібного 

насіння з нього, шляхом сортування, відбирали фракції пшениці 

і ячменю з високою схожістю і силою росту, їх маса 1000 

насінин становила понад 40 г.  

Для очищення-сортування застосовують різні повітряно-

решетні зерносепаратори, аспіратори. Для відбору 

важковідокремлюваних домішок застосовують трієри, 

пневмосортувальні столи, гірки. 

Зерноочисні машини повинні бути укомплектовані 

змінними робочими органами, аби забезпечити різні режими 

сепарування. Режим очищення-сортування вибирають до кожної 

культури окремо (табл. 7). Але в кожному конкретному випадку 

режим уточнюють, виходячи з фактичної чистоти і крупності 

зернівки, її вологості. Особливу увагу слід звернути на підбір 

підсівних решіт, які є основними, визначають вихід і якість 

насіння та продовольчого зерна. 

 

7. Режими очищення-сортування зерна  

на повітряно-решітних зерносепараторах 
 

Культура 

Розмір отворів сит, мм Швидкість 

аспірації, 

м/сек 
 приймальні, 

А 

сортувальні підсівні 

А Б А Б 

Пшениця 12-16 5-7 3,2-4 2-2,5 1,7-2 5,5-6,5 

Жито 12-16 4-6,5 3-3,5 2-2,5 1,5-1,7 5-6 

Ячмінь 12-16 5-8 3,5-5 2,5-2,8 2-2,4 5,5-6,5 

Овес 12-16 5,5-6 2,6-3 2-2,5 1,7-2 5-6 

Горох 14-18 8-9 6-7 3,5-5 2,4-4 8-12 

Ріпак 4-5 3-3,5 1,8-2 1-1,2 0,9-1 - 

А – сита з круглими отворами;  Б – сита з довгастими 

вічками 
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Високу продуктивність та якість очищення забезпечують 

нові сепаратори БСХ, КБС, БЦСМ, СС, СПО-50 вітчизняного 

виробництва, а також сепаратори концерну СІМВРІА, фірми 

PETKUS, DENIS. На очищенні-сортуванні насіння добрі 

результати показує комплект обладнання, до складу якого 

входять сепаратори БСХМ-16, пневмостіл ПСС, норії з 

пластиковими ковшами виробництва Хорольського механічного 

заводу. 

Сушіння зерна. Виконується в разі підвищеної 

збиральної вологості, а також з метою термічного знезараження 

зерна від шкідників. За наявності різних партій у першу чергу 

сушать зерно більш вологе, уражене, з ознаками самозігрівання. 

При заготівлі різних сортів пшениці спочатку сушать зерно 

твердих, сильних і цінних сортів. 

Слід пам’ятати, що сушіння це надзвичайно 

відповідальна операція, яка вимагає неухильного дотримання 

всіх правил і інструкцій. До основних правил належать: 

- формування партій  однорідних за вологістю, бажано  з  

очищеного зерна, якщо сушіння проводиться у прямоточних 

зерносушарках. Цим,  забезпечується рівномірний режим, 

підвищується швидкість сушіння, знижується витрата палива; 

- дотримання рекомендованих температурних режимів, 

головним чином нагріву зерна, залежно від термостійкості 

культури, її вологості та призначення, має першочергове 

значення для зерна насіннєвого і продовольчого; 

- закінчення сушіння при вологості, встановленої для 

кожної культури, при пересушуванні різко зростає подрібнення 

зерна та витрата енергоресурсів; 

- охолодження нагрітого зерна, що забезпечує стійке та 

надійне зберігання. 

Різні культури потребують індивідуальних підходів у 

проведенні сушіння. Пшеницю висушують при змінних 

температурних режимах з урахуванням якості клейковини в 

зерні. При слабкій клейковині температуру підвищують, при 

надто міцній – знижують, аби зберегти та покращити якість 

зерна. Підвищені температури дають змогу дещо зміцнити 
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клейковину, понижені – не призводять до її додаткового 

зміцнення. За м’яких режимів висушують зерно цінних, сильних 

і твердих пшениць. Зерно проросле, ушкоджене клопом-

черепашкою формує слабку клейковину, тому його також 

висушують при підвищених температурах, але з постійним 

контролем за режимом сушіння.  

Вибираючи режим слід враховувати конструкцію 

зерносушарки. При сушінні пшениці в шахтних прямоточних 

зерносушарках режим сушіння встановлюють відповідно до 

таблиці 8. За кожен пропуск через сушарку вологість зерна має 

знижуватись не більш як на 6–8%. Тому для зниження вологості 

понад 8% зерно необхідно пропустити через сушарку декілька 

разів. 

 

8. Режими сушіння продовольчого зерна пшениці  

у сушарках шахтних прямоточних 
 

Якість 

клейкови-

ни (число 

одиниць 

приладу 

ІДК) 

Воло-

гість 

зерна, 

% 

Пропуск 

через 

сушарку 

  

Макси-

мальна 

темпера-

тура 

нагріву 

зерна,
о
С 

Максимальна 

температура 

теплоносія, 
о
С 

одно-

ступі--

нчатий 

режим 

Двоступінча-

тий режим 

1 зона 2 зона 

Добра 

(45-75) 

≤20 

>20 

- 

Перший  

Другий 

50 

45 

50 

140 

110 

130 

130 

100 

120 

150 

120 

140 

Міцна 

(до 40) 

≤20 

>20 

- 

Перший  

Другий 

45 

40 

45 

120 

90 

110 

110 

80 

100 

130 

100 

120 

Слабка 

(понад 80) 

≤20 

>20 

- 

Перший  

Другий 

60 

55 

60 

150 

120 

140 

140 

110 

130 

160 

130 

150 

Пшениця 

сильна, 

тверда, 

цінних 

сортів 

≤20 

>20 

- 

Перший  

Другий 

50 

45 

50 

100 

90 

100 

100 

90 

100 

110 

100 

110 
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У сушарках рециркуляційних зерно висушується за один 

пропуск  за рахунок постійної циркуляції потоків зерна в шахтах 

сушарки. Температурний режим в таких сушарках  

встановлюється залежно від вологості пшениці та якості 

клейковини (табл. 9).  

 

9.  Режими  сушіння  продовольчого  зерна  пшениці у 

сушарках шахтних рециркуляційних без додаткового підігрівання 

 
Якість 

клейковини 

(число 

одиниць 

приладу 

ІДК) 

Воло-

гість 

зерна, 

% 

Максимальна 

температура 

нагріву 

зерна, 
о
С 

Максимальна температура 

теплоносія, 
о
С 

Односту-

пінчатий 

режим 

Двохступінчатий 

режим 

І зона ІІ зона 

Добра (45-

75) 

≤20 

>20 

50 

50 

140 

130 

130 

120 

150 

140 

Міцна (до 

40) 

≤20 

>20 

45 

45 

120 

110 

110 

100 

130 

120 

Слабка  

(понад 80) 

≤20 

>20 

60 

60 

150 

140 

140 

130 

160 

150 

Пшениця 

сильна, 

тверда, 

цінних 

сортів 

≤20 

>20 

50 

50 

105 

95 

100 

90 

110 

100 

 

Використання рециркуляційних сушарок має ряд переваг: 

відпадає потреба у доборі партій зерна за вологістю; дозволяє 

вести сушіння при м’якому режимі зі зменшенням витрат 

енергоресурсів. Зменшити енерговитрати та інтенсифікувати 

сушіння можна також за рахунок обладнання зерносушарок 

пристроями для підігрівання зерна перед основним сушінням. 

Вказані температурні режими теплоносія при сушінні 

пшениці стосуються, головним чином, вітчизняних шахтних 

зерносушарок, наприклад типу ДСП. У сушарках зарубіжних 
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виробників, які мають іншу конструкцію, температурні режими 

теплоносія встановлюють відповідно їх паспортних значень, але 

температури нагріву зерна мають витримуватись згідно 

наведених рекомендацій. 

Жито і ячмінь є порівняно термостійкими культурами, 

тому їх зерно при сушінні можна нагрівати до 60
о
С за 

виключенням пивоварного ячменю. Пивоварний ячмінь повинен 

мати високу схожість, в зв’язку з чим максимально допустима 

температура становить 40
о
С для зерна з вологістю до 19%, та 

45
о
С – з вищою вологістю. 

Овес допускається нагрівати до температури 50
о
С 

незалежно від вологості зерна, однак слід постійно 

контролювати стан зернової маси, оскільки при підсиханні 

облущується плівка від ядра, погіршуються умови сушіння. 

Горох при сушінні схильний до розтріскування, тому 

режими сушіння  повинні бути м’якими: температура нагріву 

зерна до 40-45
о
С; зниження вологості на 2-3% за один пропуск 

сушарки; проміжне відлежування. 

Ріпак товарний з вологістю до 13% висушують при 

температурі теплоносія 80-90
о
С, нагріву насіння до 50

о
С, у разі 

вищої вологості температури знижують на 10-20
о
С і 5-10

о
С 

відповідно. У сушарках без перемішування насіння температуру 

теплоносія встановлюють на рівні 60
о
С. Сушарки, призначені 

для сушіння ріпаку, максимально герметизують, у процесі 

сушіння не допускають винос насіння із шахти сушарки. 

Насіннєве зерно висушують у шахтних зерносушарках 

при більш помірних режимах: при вологості до 19% температура 

нагріву не повинна перевищувати 40
о
С для пшениці, жита, 

ячменю, вівса та 35
о
С – гороху. При вищій вологості 

температуру для всіх культур знижують на 5
о
С і застосовують 

ступінчаті режими сушіння. Насіння ріпаку висушують залежно 

від вологості при такій температурі: вологість 17% і нижче – 

температура нагріву насіння 40
о
С; 17-19% відповідно 37

о
С; вище 

19% –  35
о
С. Температуру контролюють в коробах нижнього 

ряду сушильної шахти, вона не повинна перевищувати 

максимально допустиму.   
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Для сушіння застосовують різні сушарки – шахтні 

прямоточні і рециркуляційні, колонкові, бункерні стаціонарного 

і пересувного типу. Головним у їх роботі є дотримання режиму 

сушіння для кожної культури, збереження якості зерна, 

забезпечення продуктивності процесу і раціональної витрати 

енергоресурсів. Для сушіння рекомендуються використовувати 

сушарки ДСП-32от, АІ-ДСП-50, АІ-УЗМ, АІ-УСШ, СЗМ-540 

вітчизняного виробництва, а також сушарки різного типу від 

компанії ―SUKUP‖, ―MC‖, ―GSI‖, ―DELUX‖ (США), ―RIELA‖ 

(Німеччина) та інші. Останнім часом використовуються також 

блочно-модульні сушарки з поступовим збільшенням 

потужності та пересувні для сушіння зерна за місцем  

знаходження. 

Активне вентилювання. У процесі збирання, обробки та 

зберігання зерно може мати підвищену вологість та 

температуру, що знижує його стійкість і якість. Для такого зерна 

ефективним може бути активне вентилювання, яке полягає в 

продуванні атмосферним повітрям зернової маси за допомогою 

вентиляційного обладнання. Прийом має ряд суттєвих переваг – 

обробляється зерно без переміщення і травмування, він не 

потребує значних капіталовкладень і енерговитрат, прискорює 

дозрівання недостиглого зерна, підвищує стійкість і тривалість 

зберігання. Прийом є однаково ефективним як для продовольчо-

кормового зерна, так і насіннєвого.  

Вентилювання проводиться у режимі підсушування або 

охолодження залежно від стану зерна. У режимі підсушування 

зерно вентилюють сухим чи нагрітим повітрям, за допомогою 

такого прийому зерно, зібране з вологістю до 17%, можна 

довести до сухого стану. Підсушування ріпаку проводять при 

його вологості не більше 13%. 

У режимі охолодження зерно вентилюють холодним 

атмосферним повітрям у найхолодніші години доби, або 

охолодженим за допомогою холодильних машин. Охолодження 

можна провести також за допомогою вентиляційного 

обладнання сушарки, у цьому разі відключають її топку і 

вентилюють зерно. Внаслідок охолодження, проведеного в 
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осінньо-зимовий період, підвищується стійкість і збільшується 

тривалість зберігання зерна. 

В процесі вентилювання необхідно витримувати норми 

подачі повітря у насип зерна залежно від його вологості (табл. 

10). Слідкують також за висотою насипу, вона має забезпечувати 

рівномірне продування зерна. 

 

10. Норми подачі повітря та висота насипу  

для вентилювання зерна 

 

Вологість, 

% 

Питома 

подача, 

м
3
/т 

Висота 

насипу, 

м 

Вологіст

ь, % 

Питома 

подача, 

м
3
/т 

Висота 

насипу, 

м 

16 30 3,0 22 80 1,5 

18 40 2,5 24 120 1,0 

20 60 2,0 26 160 1,0 

 

Проводити вентилювання необхідно за певних умов, а 

саме фактична вологість зерна повинна перевищувати його 

рівноважну. В протилежному випадку зерно навпаки буде 

зволожуватись за рахунок поглинання водяних парів повітря. 

Якщо рівноважна вологість невідома, то вентилювання 

проводять при температурі зовнішнього повітря нижчій від 

температури зерна на 5
о
С і більше. У дощову й туманну погоду 

ця різниця має становити не менше 8
о
С.  

Зерно, що зігрівається, вентилюють безперервно 

незалежно від метеорологічних умов і рівноважної вологості до 

температури, близької до тієї яка вночі. Зігріте зерно 

вентилюють при збільшеній подачі повітря та зменшеній висоті 

насипу. Але краще зігріте зерно негайно спрямувати на сушіння. 

Активне вентилювання проводять у наземних 

зерноскладах, у бункерних сховищах-силосах, які мають 

вентиляційну систему. Для тимчасового зберігання і 

вентилювання невеликих об’ємів  зерна, наприклад зібраних в 

умовах фермерського господарства, можна будувати дешеві 

майданчики-накопичувачі місткістю до 30-40 т. Вентилюють 
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майданчики за допомогою різних вентиляторів із розрахунку 40-

120 м
3
 повітря на 1 т зерна. 

Зберігання зерна. Зберігання проводять залежно від 

вологості зерна та його призначення. Зерно, що спрямовується 

на переробку чи зберігання, повинне мати вологість, яка 

встановлюється нормативними документами (стандартами) 

залежно від культури та її призначення. Пшеницю, жито, ячмінь 

зберігають при вологості зерна 14-15%, овес – 13-14, горох – 15-

16%, ріпак – 7-8%. Для тривалого зберігання вологість зерна 

додатково знижують на 1-2%. У процесі зберігання створюють 

такі умови, які забезпечують стійкість продукції, запобігають її 

ушкодженню шкідниками, ураженню хворобами, зволоженню й 

самозігріванню. 

Зерно продовольчо-кормове і технічне зберігають у 

сухому стані насипом у зерноскладах, силосах елеваторів, 

бункерних сховищах. Висота насипу обмежується технічними 

можливостями сховищ, вона повинна забезпечувати їхнє 

нормальне обслуговування і контроль за якістю продукції.  

Останнім часом зерно все більше зберігають у металевих 

силосах-баштах, обладнаних системою активної вентиляції. 

Необхідно зважати на те, що зерно в металевих силосах, 

особливо верхніх шарів, зазнає впливу від коливань метеоумов – 

змінює температуру і вологість. Тому в разі значного 

підвищення температури і зволоження необхідно вжити 

термінові заходи – провести вентиляцію чи перезавантажити 

сховище.  

Зерно насіннєве зберігають в закритих зерноскладах 

насипом чи запакованим. Висота насипу не повинна 

перевищувати 2 м, у сховищах із активною вентиляцією – 3 м. 

Не допускається розміщення у суміжних засіках насіння 

важковідокремлюваних культур (наприклад, жито і пшеницю, 

ячмінь і овес). Щоб насіння не змішувалось, засіки не досипають 

на 15-20 см, засіки встановлюють на відстані 0,5 м від зовнішніх 

стін сховища. Запакованим зберігають насіння добазових, 

базових категорій, а інколи перших репродукцій. Мішки 



 

 38 

вкладають штабелем на піддони з віддаленням від підлоги на 15 

см, а від стін на 70 см. 

Контроль якості. Контролюють якість зерна, як в 

процесі післязбиральної обробки так і на стадії зберігання. В 

процесі обробки застосовують внутрішньогосподарський 

контроль якості, на стадії зберігання – державний контроль 

готової продукції. Зерно продовольчо-кормове і технічне 

контролюють за показниками, встановленими на кожну культуру 

стандартами ДСТУ, насіння – згідно вимог ДСТУ 2240-93. 
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