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 Спосіб зберігання зернових мас залежить від фізичних та 

фізіологічних властивостей зерна. Зберігання зерна може бути 

тимчасовим - від кількох діб до одного-трьох місяців або 

довгостроковим - від кількох місяців до кількох років. Як тимчасове, 

так і довгострокове зберігання зернових мас треба організувати так, 

щоб запобігти втратам маси (крім біологічних) та зниженню її якості. 

Вивчення властивостей зернової маси й впливу на неї умов 

навколишнього середовища показало, що інтенсивність всіх 

фізіологічних процесів, що протікають у ній, залежить від тих самих 

факторів, найважливішими з яких є: 

• вологість зернової маси; 

• вміст вологи в навколишньому середовищі (повітрі, 

елементах конструкцій сховища, тарі й т.п.); 

• температура зернової маси й навколишніх об’єктів; 

• доступ повітря до зернової маси. 

Саме ці  умови закономірно впливають на життєдіяльність всіх 

живих компонентів зернової маси: зерна, мікроорганізмів, насіння 

смітних рослин, комах і кліщів. 

У практиці зберігання зерна в різних країнах застосовуються три 

основні режими, засновані на розглянутих нами властивостях зернової 

маси: 

1. Зберігання зернових мас у сухому стані, тобто із 

пониженою вологістю (у межах до критичної) 

2. Зберігання зернових мас в охолодженому стані, тобто 

температура яких знижена до меж, що мають значний вплив на всі 

життєві функції компонентів зернової маси 

Зберігання зернових мас без доступу повітря, тобто в герметичних 

умовах. 

Окрім цих трьох режимів застосовують багато технологічних 

прийомів, що сприяють забезпеченню збереження зернових мас і 

застосуванню зазначених вище режимів. До таких прийомів відносять: 

сушіння й очищення зернових мас від домішок, активне вентилювання, 

знезаражування від шкідників, хімічне консервування, дотримання 

комплексу оперативних заходів та ін. 

Застосування тих або інших режимів зберігання визначається 

рядом умов, у числі яких обов’язково повинні бути враховані: 



кліматичні умови місцевості, в якій має зберігатися зерно; типи 

зерносховищ та їхня ємність; технічні можливості підприємства; 

цільове призначення партій збереженого зерна; якість партій зерна; 

економічна доцільність застосування того або іншого режиму й 

окремих прийомів. 

Найбільшого технологічного ефекту і гарних економічних 

показників при зберіганні зернових мас досягають тільки в тому 

випадку, коли при виборі того або іншого режиму зберігання 

враховують все різноманіття умов, які впливають на стійкість зернової 

маси в зберіганні. 

Найкращі результати одержують при комплексному 

використанні режимів, наприклад, зберігання сухої маси при знижених 

температурах. 

Якість довгострокового зберігання насіння залежить від 

вологості та температури у складських приміщеннях. Ціль 

просушування зерна полягає в тому, щоб за короткий час знизити 

вологість насіння до 14%. Витрати енергії складаються із затрат на рух 

повітря і його обігрів в цілому від 4000 до 8000 ккал на 1 кг відводу 

води. В той самий час, існує технологія, яка дозволяє зберігати зерно 

без попереднього сушіння – технологія консервування. 

Консервування насіння за допомогою охолодження (до 6-8ºС) 

використовується: для проміжного зберігання вологого зерна перед 

сушінням; для довгострокового зберігання зерна за вологості нижче 

17%; для боротьби зі шкідниками у великих складах, щоб не давати їм 

можливості розмножуватися [1]. 
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