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Ефективна технологія зберігання зерна передбачає визначення 

стану його активної життєдіяльності та організмів, які знаходяться в 

зерновій масі. Їх розвиток характеризується появою невеликої кількості 

вільної вологи, яка з'являється якщо перевищено допустиме значення 

на 0,5-1%. 

Добре зберігається сухе зерно, тобто таке, яке має вологість 

нижчу від допустимої на 1-2%. При зберіганні середньо-сухого зерна 

з'являється небезпека посилення інтенсивності дихання і розвитку 

мікроорганізмів та комах. Тобто можливість зберігання такого збіжжя, 

а тим більше вологого, обмежена. Зерно, вологість якого перевищує 

критичну на 2-3% починає швидко втрачати якісні показники. 

Крім вологості варто контролювати вплив інших факторів на стан 

зерна, яке знаходиться в приміщеннях для зберігання. Неналежні умови 

можуть спричинити розвиток шкідливих мікроорганізмів і шкідників, 

та, в результаті, псування зерна. Проте вплив негативних факторів 

можна контролювати спеціальними способами: аерацією, 

вентилюванням, охолодженням, хімічним знезараженням та 

консервуванням. 

Аерація зерна – провітрювання пасивне чи штучне, яке запобігає 

поширенню продуктів розпаду зеленої маси. Провітрювання – це 

своєрідне оздоровлення, яке сприяє кращому захисту на довгий час. 

Такий спосіб контролю зберігання зерна в складах допомагає 

ефективно захистити урожай до дати його реалізації . Вентилювання – 

продування зернової маси повітрям. Цей спосіб контролю зберігання 

зерна застосовують якщо наявна вологість більша за допустиму. В 

такому разі його підсушують. Вентилювання потрібне для 

забезпечення зерна киснем і видалення вуглекислого газу, що 

утворюється при диханні зерна під час його біологічної фази 

достигання після збирання. Даний спосіб передбачає встановлення 

вентиляційних систем для приміщень, де зберігають зерно. 

Ефективність роботи вентиляційних установок залежить від 

правильності побудови всієї повітророзподільної мережі, розрахованої 

на створення у всіх її частинах потрібного тиску повітря. Якщо мережа 

буде створена з порушеннями вимог, при продуванні не буде 

забезпечуватись необхідна рівномірність по всій площі насипу зерна; 



внаслідок цього будуть утворюватися застійні й не дуже вентильовані 

ділянки зернового насипу, а це спричинить нерівномірне зволоження і 

охолодження зерна та утворення нових осередків його псування. 

Технологічний ефект вентилювання досягатиметься тим швидше, чим 

більшою буде різниця між параметрами повітря та зернової маси. В усіх 

випадках вентиляційну систему, всмоктувальний отвір вентилятора 

якої розташований зовні, необхідно захищати від потрапляння крапель 

води та снігу. Для якісного зберігання зерна його необхідно перед 

засипанням ретельно очистити від сторонніх домішок. Вологість зерна 

не повинна перевищувати 18 %; температура – бути не більше ніж на 

5–6 °С вищою від температури в складському приміщенні; відносна 

вологість повітря – не більшою ніж 75 %.  
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