
Przygotowanie ziarna zbóż do przechowywania 

Obecnie powszechnie stosowany jest kombajnowy zbiór zbóż. Zbiór kombajnowy 

umożliwia zbieranie ziarna w dojrzałości pełnej, dzięki czemu uzyskuje się ziarno względnie 

suche, nie ponosząc większych strat z powodu osypywania. Uważa się, że najmniejsze straty 

podczas zbioru ponosi się, gdy ziarno ma wilgotność 18%. Zbyt wysoka wilgotność ziarna 

wywołuje zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne, ograniczając czas bezpiecznego 

składowania. Zbyt niska wilgotność powoduje wzrost uszkodzeń mechanicznych ziarna w 

zespołach roboczych kombajnu i powstawania z tego powodu strat. Ziarno zebrane 

kombajnem zbożowym charakteryzuje się istotną różnicą wilgotności poszczególnych ziaren 

w stosunku do średniej wilgotności. W całej masie ziarna mogą znajdować się ziarniaki o 

wilgotności 40-50%. Nierównomierność wilgotności ziarna może stać się przyczyną 

powstawania procesów samozagrzewania się, przy średniej wilgotności ziarna uważanej za 

bezpieczną. Ziarno zebrane kombajnem charakteryzuje się też stosunkowo wysoką 

temperaturą wynoszącą często 25 - 30
o
C i wymaga schłodzenia. Może być przetrzymywane 

przez kilka miesięcy przy wilgotności 14% i w temperaturze nie przekraczającej 20
 o

C. 

W ziarnie zbóż przebiegają procesy życiowe związane z przemianą materii. Ich 

intensywność zależy od wilgotności i temperatury. W wilgotnym ziarnie następuje rozkład 

substancji zapasowych na cukry proste i dwutlenek węgla, wodę, przy równoczesnym 

wytwarzaniu ciepła. Powoduje to dalszy wzrost temperatury i wilgotności ziarna. Dochodzi 

do rozwoju drobnoustrojów, bakterii i pleśni. Szczególnie podatne na działanie 

mikroorganizmów są ziarna z naruszoną tkanką okrywającą, popękane i połamane. Dogodne 

warunki rozwoju znajdują zarodniki grzybów w zanieczyszczonych ziarnach: glebą, kurzem, 

kawałkami roślin, chwastami i słomą. Grzyby wytwarzają niebezpieczne produkty– 

mykotoksyny, które powodować mogą uszkodzenie wątroby, nerek i centralnego układu 

nerwowego zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. W miejscach intensywnego rozwoju grzybów 

występuje zjawisko samozagrzewania oraz zbrylanie się ziarna. 

Podstawowe zabiegi przygotowujące ziarno do przechowywania to: czyszczenie, 

suszenie i wentylacja. Najważniejszą zasadą, którą należy przestrzegać przy przechowywaniu 

zboża, to magazynowanie ziarna zdrowego, suchego, czystego i wolnego od szkodników 

zbożowych.  

Istnieją również inne sposoby konserwacji ziarna: przy użyciu środków chemicznych 

(np.) oraz przez zakiszanie, jednak nie będą one omawiane w tym tekście. 

Bezpośrednio po zbiorze należy ocenić udział zanieczyszczeń. Jeśli jest ich dużo, to 

ziarno trzeba jak najszybciej doczyścić. Określona przez przepisy maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń w masie ziarna dostarczanego do skupu nie może być większa niż 12%, w 

tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie może być więcej niż 3%. Zanieczyszczenia przede 

wszystkim zwiększają wilgotność ziarna co sprzyja jego samozagrzewaniu. Ich obecność w 

masie ziarna może powodować zapoczątkowanie niekorzystnych zmian biochemicznych 

wpływając na obniżenie jakości. W skład zanieczyszczeń wchodzą: źdźbła, zielone części 

kłosów, łodyg, nasiona chwastów, kurz, piasek. Usunięcie zanieczyszczeń może zmniejszyć 

wilgotność końcową ziarna nawet o kilka procent. Ponadto zanieczyszczenia mogą 



spowodować niedrożność urządzeń transportujących w suszarniach i magazynach. Obecność 

zanieczyszczeń wpływa także na energochłonność suszenia. W trakcie czyszczenia następuje 

również usunięcie ziarniaków uszkodzonych, które są szczególnie podatne na niekorzystne 

działanie mikroorganizmów. Do usuwania zanieczyszczeń stosuje się urządzenia 

pneumatyczne – aspiratory, sitowo-pneumatyczne – wialnie lub tryjery. Istotne jest aby 

proces czyszczenia nie był wąskim gardłem podczas odbioru ziarna z kombajnu do 

magazynu. Dlatego czyszczenie często wykonywane bywa później, a ziarno do momentu tego 

zabiegu składowane jest tymczasowo na pryzmach. W takim przypadku należy na bieżąco 

sprawdzać jego wilgotność i temperaturę oraz w razie konieczności okresowo przerzucać. 

Jednym z zabiegów przygotowujących ziarno do przechowywania jest aktywna 

wentylacja. Polega ona na wymuszeniu przepływu powietrza przez warstwę ziarna, w celu 

poprawienia warunków wymiany ciepła i pary wodnej między ziarnem a powietrzem podczas 

przechowywania. Schładzanie ziarna następuje w wyniku odparowania wilgoci z powierzchni 

ziarniaka i podczas przepływu powietrza o temperaturze niższej od temperatury ziarna. Aby 

uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego nawilżania ziarna należy kontrolować parametry 

tego zabiegu. Wilgotność względna wentylującego powietrza nie może być wyższa od 

wilgotności równowagowej ziarno-powietrze. Wilgotnością równowagową nazywa się 
ustaloną wilgotność ziarna przy określonej wilgotności i temperaturze powietrza. Zależy ona 

od budowy ziarna, składu chemicznego, wilgotności i temperatury powietrza. Aby 

bezpiecznie wietrzyć ziarno można posłużyć się tablicą wietrzenia zboża Theimera.  

Tabela 1. Tabela wietrzenia zboża (Theimera) 

Najwyższa wilgotność względna powietrza dopuszczalna przy wietrzeniu ziarna 

zbóż [%] 

WILGOTNOŚĆ ZIARNA 

Różnica 

temperatury 

ziarna i 

powietrza* 
10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 

-8 65 78 90          

-7 60 73 84 96         

-6 56 68 79 90 100        

-5 53 63 74 84 93        

-4 49 59 69 78 87 95       

-3 46 55 64 73 82 89 96      

-2 43 52 60 68 76 83 90 95 100    

-1 40 48 56 64 71 78 84 89 94 97 100  

0 38 45 53 60 67 73 79 83 88 91 93 95 

+1 35 42 49 56 63 68 74 78 82 85 87 89 

+2 33 40 46 53 59 64 69 73 77 80 82 83 

+3 31 37 43 49 55 60 65 69 72 75 77 78 

+4 29 35 41 46 52 56 61 64 68 70 72 73 

+5 27 33 38 44 48 53 57 60 63 66 67 69 

+6 25 31 36 41 45 50 53 57 60 62 63 65 

+7 24 29 34 38 43 47 50 53 56 58 59 61 

*Minus oznacza, że powietrze ma temperaturę niższą od ziarna 

Przed przystąpieniem do odczytu z tabeli Theimera należy zmierzyć następujące parametry: -

temperaturę i wilgotność powietrza, które będzie użyte do wietrzenia, - temperaturę i 



wilgotność  masy ziarna, która ma być wietrzona. Następnie należy obliczyć różnice 

temperatury pomiędzy ziarnem i powietrzem. Z tabeli Theimera trzeba odczytać najwyższą 
wilgotność względną powietrza dopuszczalną do przewietrzania i porównać ją z wilgotnością 
względną powietrza odczytaną z urządzenia pomiarowego. Jeśli wilgotność względna 

powietrza jest niższa od dopuszczalnej można rozpocząć wietrzenie. Podczas 

przedmuchiwania ziarna powietrzem o temperaturze wyższej od temperatury ziarna i 

wilgotności bliskiej równowagowej, dochodzi do ochłodzenia tego powietrza i wzrostu jego 

wilgotności względnej do poziomu większego niż równowagowa. Stąd wniosek, że aktywna 

wentylacja może powodować skuteczne obniżanie wilgotności ziarna wtedy, gdy 

przepływające powietrze posiada znacznie niższą wilgotność od równowagowej. Zabieg ten 

powinien być wykonywany przede wszystkim nocą, gdy temperatura powietrza jest dużo 

niższa od temperatury ziarna. 

Suszenie polega na usunięciu wody znajdującej się w suszonym produkcie przez jej 

odparowanie. Suszenie naturalne ma miejsce wtedy, gdy następuje samoczynne 

przechodzenie pary wodnej z materiału suszonego do powietrza kosztem ciepła otoczenia. 

Suszenie sztuczne polega na przyspieszeniu tego procesu poprzez dostarczenie dodatkowego 

ciepła do odparowania wody i odprowadzenie wytworzonej pary za pomocą strumienia gazu, 

zwanego czynnikiem suszącym. W przypadku suszenia produktów rolniczych czynnikiem 

suszącym jest podgrzane w urządzeniu grzejnym powietrze. Stosowanie suszarni, w których 

czynnik suszący składa się z mieszaniny powietrza i spaliny powstałych w wyniku spalania 

oleju opałowego, jest niedopuszczalne. Na skutek bezpośredniego kontaktu z gazami 

spalinowymi, nasiona pochłaniają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - substancje 

kancerogenne, powodujące w żywych organizmach ludzi i zwierząt zmianychorobowe. 

Istnieją dwa sposoby suszenia ziarna – niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe.  

Suszenie niskotemperaturowe polega na mechanicznym wietrzeniu grubej 

nieruchomej warstwy ziarna. Ma miejsce w przypadku, gdy temperatura czynnika suszącego 

jest do 5
o
C wyższa od temperatury ziarna. Podczas tego procesu wykorzystywany jest 

potencjał suszący powietrza atmosferycznego. Czasami powietrze to może być ogrzane o 

kilka stopni. Zalecany jest przepływ czynnika suszącego w ilości 180 m
3
/h/tonę ziarna. Jest to 

proces długotrwały. Tym sposobem można suszyć ziarno niezbyt wilgotne. Zaletą metody jest 

to, że niska temperatura czynnika suszącego nie ma ujemnego wpływu na wartość użytkową 

suszonego ziarna. 

Suszenie wysokotemperaturowe polega na przepływie znacznie podgrzanego 

powietrza przez ziarno, w wyniku czego następuje wymiana ciepła i odparowanie wody. 

Metoda ta umożliwia szybkie niezależne od pogody, suszenie ziarna o dość dużej wilgotności. 

Wadą metody jest wysoki koszt zakupu i eksploatacji urządzeń suszarniczych. Poza tym 

istnieje ryzyko uszkodzenia ziarna oddziaływaniem zbyt wysokiej temperatury czynnika 

suszącego. Temperatura ta zależy od zależy od początkowej wilgotności ziarna, dalszego jego 

przeznaczenia oraz rodzaju zboża. W procesie suszenia wolno nagrzać ziarno do temperatury 

dozwolonej dla wilgotności początkowej (tabela 2). W związku z tym temperatura czynnika 

suszącego dla ziarna siewnego nie może być wyższa niż 70
o
C, a dla konsumpcyjnego 100

o
C. 

Ponadto w przypadku suszenia  nieruchomej warstwy ziarna, występuje zróżnicowana 

wilgotność. W miejscu wlotu czynnika suszącego ziarno posiada niższą wilgotność, a nawet 



może być przesuszone. W miejscu wylotu czynnika suszącego z warstwy wilgotność ziarna 

jest wyższa, a w skrajnych przypadkach może być nawet wyższa od wilgotności początkowej.  

Tabela 2. Maksymalne temperatury nagrzania ziarna w zależności od wilgotności (wg Sprengera) 

Wilgotność 
ziarna [%] 

Pszenica Żyto i jęczmień Kukurydza Ziarno siewne 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

55 

52 

49 

46 

43 

40 

37 

36 

35 

65 

62 

59 

56 

53 

50 

47 

43 

40 

75 

70 

65 

61 

58 

55 

52 

47 

44 

49 

46 

43 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

 

 


