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ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ СОНЯШНИКА НА ВТРАТИ ЙОГО 
МАСИ В ПЕРІОД ЗБЕРГГАННЯ

Л.А. ПОКОПЦЕВА, кандидат сільськогосподарських наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет

З'ясована залежність інтенсивності дихання і тепловиділення віс 
вологості насіння соняшнику. Встановлено, що підвищена вологість насінні 
призводить до інтенсифікації дихання, що сприяє підвищенню температурі 
насіннєвої маси і, відповідно, потребує додаткових енерговитрат ні 
вентилювання сховища

Високі збиральна вологість (в 1,5-2 рази більша за критичну) 
температура (21-30°С) партій насіння, сприяє протіканню мікробіологічних 
фізіолого-біохімічних процесів, що призводить до псування насінш 
соняшнику і робить його непридатним для використання у харчуванні [1, 8 
9]. Тому насіння, яке зберігається для наступної переробки, повинно маті 
вологість, нижчу за критичну. Для підвищення стійкості свіжозібрано«
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h.... ... його технологічних і посівних якостей, прискорення процесів
шнріиання необхідно проводити післязбиральну обробку (очищення,
* v іііііпія)  [12].

Тому метою наших досліджень було з’ясування впливу вологості 
Пні ііііія соняшнику на інтенсивність процесів його дихання при зберіганні та 
(порахувати інтенсивність тепловиділення і продуктивність вентиляції.

Методика досліджень. У досліді, проведеному протягом 2001-2004 
|і|і . використовували ранньостиглі сорти соняшнику Роднік і Прометей та 
и'іюдньостиглі сорти Лідер і Запорізький кондитерський.

На зберігання закладали насіння, вирощене на богарі за технологією, 
рекомендованою для зони Степу [10]. Попередник —  ячмінь.

В стадії технічної зрілості (вологість насіння 11-18%) соняшник 
»бирали зернозбиральним комбайном «Дон-1500» з пристроєм ПСП-10. 
Після збирання проводили первинну очистку насіння ворохоочисною 
машиною ЗАВ-20.

Для сушіння насіннєвої маси застосовували повітряно-сонячний 
і посіб. Для цього насіння розміщували на заасфальтованому майданчику з 
іолщиною шару 10 -15см і підсушували до вологості 7-11%.

Вторинне очищення проводили машиною СВУ-5.
Отримане насіння насипали у мішки по 30кг. Мішки укладали в 

штабеля на настили з дощок висотою 20см від підлоги. Висота штабелів 
мішків з насінням складала 1,5м (6 рядів мішків). Проходи між штабелями, а 
також між штабелями і стінами складали 1,2м.

Зберігали насіння протягом десяти місяців у стаціонарному 
одноповерховому сухому, добре вентильованому, не зараженому 
шкідниками і очищеному від сміттєвих домішок зерносховищі. Під час 
вберігання насіння стежили за температурою, відносною вологістю повітря, 
появою гризунів. Відбір проб для аналізу проводили кожні два місяці згідно 
ГОСТ 10852-86 [2].

Відбір і підготовку проб для аналізів, статистичну обробку 
результатів проводили за методикою Б.А.Доспехова [4]. Визначалися такі 
показники: природні втрати маси [11]; інтенсивність дихання насіння [11]; 
інтенсивність тепловиділення [6]; кількість загальних ліпідів (ГОСТ 10857- 
86) [3]; вологість насіння [7].

Аналітичні визначення проводили у п’яти повторностях.
Результати досліджень. Насіння соняшнику для підтримання своєї 

життєдіяльності отримує необхідну енергію в процесі гідролізу і 
біологічного окиснення (дихання) запасних поживних речовин під дією 
ферментів. Дихання призводить до втрат сухої речовини, підвищення 
температури і вологості насіння [2].
•  У наших дослідах при зберіганні насіння протягом 10 місяців 

спостерігаються втрати маси в межах 0,10-0,13% (табл. 1), що значно менше



1. Природні втрати маси (%  до сух. реч.) насіння соняшнику при зберіганні
Термін зберігання, дні

відповідні терміни зоерігання. Прич<норм природної в іраіи маси
найоыыи інтенсивно втрати маси спостерігаються протягом нерпи
шести місяців зоерігання.

Сорт Варіант досліду МІРА

Вологість 7,0% 0.08Роднік
Вологість 10,0% 0.10
ШР
Волопсть 7.1 %Прометей
Вологість 9.8% 0,04 0,06 0,01

ШР
Волопсть 7,1% 0,04 0,06Лідер

Вологість 10,6%
НІР

Запорізь
кий кон
дитерсь

кий

Волопсть 7,1%

Вологість 10,7%

НІГ
Норма втрати маси, %

На інтенсивність дихання впливають волопсть темпер
насіннєвої маси, газовий склад повітря міжнасіннєвого простору, гако
зрілість, виповненість крупність, травмованість і наявність пророслого
насіння [1].

Підвищена волопсть насіннєвої маси при закладанні на зберігання
сприяє активізації дихання насіння соняшнику (табл. 2). Так, у насінні і

соняшникупідвищеною вологістю для ВСІХ досліджуваних сортів
інтенсивність дихання при температурі 22 С в 9,6-19,8 раз була більшою,
порівняно з варіантами зі стандартною волопстю.

Маса олійної сировини довго нагрівається і повільно охолоджується.
Стан зернової маси, при якому з являється вільна волога. називається

При 5] булокритичним. розрахунку значень критичної вологості
встановлено, що для насіння сорту Роднік цей показник складає 8,16%, для
сорту Прометей —  8,00%, для сорту Лідер — 7,08%, для сорту Запорізький

8,18%. Тому потрібно було дослідити динаміку втратикондитерський
вологи насінням, яке закладали на зберігання з вологістю вище критичної.

При зберіганні насіння соняшнику по-різному втрачало вологу. Зміни
вмісту вологи насінні соняшнику яке мало стандартну вологість при

зберігання, особливостямизакладанні на визначалися сортовими
динамікою зміни відносної вологості повітря у сховищі (табл. 3).
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2. Інтенсивність дихання (г  С 0 2/т сух.реч. • гол.) насіння соняшнику при 
_____________ _____________ зберіганні______________________________

Сорт Варіант досліду Термін збеїзігання, дні
5 305

Роднік Вологість 7,0% 0,89 0,02
Вологість 10,0% 12,38 0,02

Н1Р05 0,45 0,01

Прометей Вологість 7,1% 0,95 0,02
Вологість 9,8% 11,63 0,02

НІР05 0,40 0,01

Лідер Вологість 7,1% 1,71 0,03
Вологість 10,6% 16,42 0,03

НІРоз 0,54 0,01
Запорізький

кондитерський
Вологість 7,1% 0,75 0,02
Вологість 10,7% 14,83 0,01

НІР05 0,52 0,01

3. Зміни вологості (% )  насіння соняшнику різних сортів під час зберігання

Сорт Варіант досліду Термін зберігання, дні Н1Р0>
5 65 125 185 245 305

Роднік Вологість 7,0% 7,0 7,3 7,4 6,9 6,1 5,7 0,2
Вологість 10,0% 10,0 9,2 7,6 6,9 6,2 5,6 0,2

• НІР05 0,3 0,3 0,2 од 0,3 0,4

1 Ірометей Вологість 7,1% 7,1 7 Д 7,4 6,9 6,2 5,6 0.3
Вологість 9,8% 9,8 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 0,2

НІР05 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4

Лідер Вологість 7,1% 7,0 7,3 7,7 6,8 6,3 5,4 0,2
Вологість 10,6% 10,6 9,5 8,1 7,0 6,5 5,3 0,2

НІР05 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 од
Запорізь
кий кон

дитерський

Вологість 7,1% 7,1 7,6 8,0 7,3 6,7 5,6 0,3

Вологість 10,7% 10,7 9,5 8,6 7,5 6,7 5,6 0,2

НІР05 0,3 0.3 0,3 0,2 0,4
_ .Базисна вологість 

(заДСТУ 4694-2006),% 7,0 - - - - -

Протягом перших чотирьох місяців зберігання спостерігалася 
тенденція до підвищення вологості насіння на 0,3-0,9% (абс.) внаслідок 
підвищення відносної вологості повітря сховища. При подальшому 
зберіганні відбувалося зниження вологості насіння, причому більш 
інтенсивно ці процеси протікали у насінні середньостиглих сортів (в 1,4 
рази), порівняно з ранньостиглими сортами (в 1,3 рази).
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При зберіганні насіння соняшнику, яке закладали з підвищенощі 
вологістю, відбувалося природне зниження його вологості протягом усьош 
періоду зберігання (табл. 3). Найбільші втрати вологи спостерігали! ц 
протягом перших чотирьох місяців зберігання, допоки насіння містило иг 
зв’язану воду. В цілому втрати вологи залежали від олійності насіння 
(сортова особливість). Так, вологість насіння у сорту Лідер за 10 місяців 
зберігання зменшилась в 2 рази, тоді як у інших досліджуваних сортів Д  
втрати були менші (в 1,7-1,9 рази). Можливо, більш інтенсивнії 
вологовіддача насіння сорту Лідер обумовлена меншим вмістом у ньому 
гідрофільних компонентів, порівняно з іншими сортами. Підвищений ВМІї І 
не зв’язаної води в гідрофільній частині сім’янки при закладанні їм 
зберігання насіння сорту Лідер обумовлює вказані вище втрати вологи.

В кінці зберігання на фоні зниження вологості насіння соняшник)! 
процеси дихання стабілізуються і набувають найменших значень (табл. 3). ]

Інтенсивність дихання і підвищена вологість насіння соняшнику прип 
закладанні на зберігання призводить до утворення надлишку тепла [6]. Тому 
інтенсивність тепловиділення у насіння досліджуваних сортів зі 
стандартною вологістю (табл. 4) була в 9,6-19,8 разів меншою за варіанти 
досліду з підвищеною вологістю.

4. Інтенсивність тепловиділення та продуктивність вентиляції сховища при
закладанні насіння соняшнику на зберігання

Сорт Варіант досліду

Інтенсив
ність

тепловиді
лення, кДж/ 

тдобу

Питома 
теплоєм

ність, кДж/т- 
К

Підвищення 
температури, 

°С за добу

Продук
тивність

вентиляції,
м3/тгод.

Роднік Вологість 7,0% 285 1845 0,15 10,6
Вологість 10,0% 3962 1931 2,05 69,8

Прометей Вологість 7,1% 304 1856 0,16 11,0
Вологість 9,8% 3722 1933 1,93 66,0

Лідер Вологість 7,1% 547 1902 0,29 15,0
Вологість 10,6% 5254 2000 2,63 90,8

Запорізький
кондитерський

Вологість 7,1% 240 1847 0,13 9,9
Вологість 10,7% 4746 1949 2,43 92,5

Якщо розсіювання виділеного тепла недостатнє, спостерігається 
підвищення температури в штабелі, особливо у внутрішніх зонах великих 
мас продукції [6]. При розрахунку підвищення температури в насіннєвій масі 
(табл. 4), з урахуванням інтенсивності тепловиділення і питомої 
теплоємності [6], було встановлено, що у насіння соняшнику всіх 
досліджуваних сортів підвищення температури протікало в 9,1-18,7 разів 
інтенсивніше, ніж у насіння зі стандартною вологістю. Тому, враховуючи
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Інтенсивність підвищення температури, була розрахована продуктивність 
иош иляції, яка коливається в межах 9,9—15,0 м3/тгод. для насіння соняшнику 
н стандартною вологістю і 66,0-90,8 м3/т-год. для насіння з підвищеною 
Вологістю.

Висновок. Отже, насіння соняшнику з підвищеною вологістю при 
ьікладанні на зберігання має більшу інтенсивність процесів дихання, 
порівняно з насінням стандартної вологості. Це обумовлює більшу 
Інтенсивність тепловиділення продукції і, відповідно, більші енергетичні 
и трати  на процес вентилювання.
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Выяснена зависимость интенсивности дыхания и тепловыделения 
от влажности семян подсолнечника. Установлено, что повышенная
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" Н а у к о в и й  ке р ів ник  д о к т о р  с-г . наук О.І. З ін ч ен ко
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і і ) Ііабич, В.І. Мойсеєнко, Л.М. Єрмакова, М.В. Куксін, О.І. Зінченко, 
І І Маткевич, І.Т. Слюсар, А.О. Січкар та ін.

На жаль, за останні кілька років поголів’я великої рогатої худоби 
Піко скоротилося у 2,7 рази. Дефіцит перетравного протеїну в раціонах 
Ішрин становить 25%, що призводить до перевитрати кормів у 1,3-1,4 рази 
п недобору продукції на 30-34% і в свою чергу здорожчання продукції у 2,5 
МІЙ.

Вирішити ці проблеми можна, використовуючи змішані посіви 
\ курудзи з високобілковими компонентами.

Збагатити кукурудзяну зелену масу та силос на білкові сполуки 
ніж па, використовуючи один з найдешевших способів — змішані посіви її з 
шсокобілковими культурами.

Цінність змішаних посівів полягає в тому, що вони дозволяють 
нжращити якість кормів, збільшити площу асиміляції посівів, зменшити 
трати сонячної енергії та більш продуктивно використовувати вологу та 
іпжнвні речовини.

Робота входила в тематику досліджень кафедри рослинництва, яка 
нконувалась на замовлення Міністерства АПК України, державний 
к < страційний номер 010Ш004495 “Оптимальне використання природного і 
и-сурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України”.

Розробити нові агротехнічні прийоми при вирощуванні кукурудзи з 
исокобілковими компонентами в південній частині правобережного 
Іісостепу України та підібрати високобілкові компоненти які б забезпечили 
іаксимальне підвищення продуктивності і білкової поживності силосної 
іаси.

Методика досліджень. Досліди проводились на дослідному полі 
Уманського державного аграрного університету. Попередник —  озима 
шениця + післяжнивні. Посівна площа ділянок становила —  100м2, 
блікова —  56м2. Основним методом досліджень був порівняльний польовий 
ослід. Загальну врожайність силосної маси одновидових і змішаних посівів 
изначали зважуванням рослини з площі облікової ділянки. Розрахунок 
иходу кормових перетравного протеїну проводили за допомогою довідників 
поживності кормів та за даними власних аналізів.

Результати досліджень. Аналіз середніх показників за 3 роки (табл. 1) 
оказав, що урожайність силосної маси з 1 га одновидових посівів кукурудзи 
ез внесення добрив перевищувала варіанти змішаних посівів з 
исокобілковими компонентами. Так, в одновидових посівах кукурудзи 
рожайність зеленої маси становила 356 и і га, в змішаних посівах кукурудзи з 
оєю в 1 ряд —  335ц/ га, відповідно кукурудза 1 ряд + соя 1 ряд — 276, 
укурудза 2 ряди + соя 1 ряд —  302, кукурудза 2 ряди + соя 2 ряди —  275, 
укурудза 1 ряд + соя 2 ряди — 203, кукурудза 3 ряди + соя 2 ряди —  298 ц/ га, 
а відповідних варіантах кукурудзи з бобами урожайність зеленої маси була
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