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Ìåòà. Âèâ÷èòè ì³íëèâ³ñòü ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ çåðíà ³ áîðîøíà ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ çàëåæíî â³ä ôðàêö³éíîãî ñêëàäó çåðíà òà äîñë³äèòè âïëèâ ôàêòîð³â (ôðàêö³ÿ, ãåíîòèï, ð³ê) íà íèõ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016, 2017 ðð. ó Ìèðîí³âñüêîìó
³íñòèòóò³ ïøåíèö³ ³ç ñîðòàìè ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé, Áîãäàíà,
Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà òà Ïîäîëÿíêà (ñòàíäàðò). Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ çåðíà òà áîðîøíà
âèçíà÷àëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè. Ôðàêö³îíóâàííÿ çåðíà çä³éñíþâàëè
çà äîïîìîãîþ ñèò ç îòâîðàìè 3,0×20, 2,5×20, 2,0×20 ìì. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó äàíèõ
ïðîâîäèëè ìåòîäàìè îïèñîâî¿ ñòàòèñòèêè ³ äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó. Ðåçóëüòàòè. Ó ñåðåäíüîìó 70 % çåðíà â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êîíöåíòðóâàëîñü íà ñõîä³ ñèòà 2,5×20 ìì.
Çàëåæíî â³ä ðîêó âèðîùóâàííÿ ìàñà 1000 çåðåí ó ìåæàõ îäí³º¿ ôðàêö³¿ ð³çíèëàñÿ. Ó
ïîì³ðíî âîëîãîìó 2016 ð. ïðè çìåíøåíí³ ðîçì³ðó çåðí³âêè ñïîñòåð³ãàëîñÿ çíèæåííÿ
âì³ñòó á³ëêà òà ñèðî¿ êëåéêîâèíè â áîðîøí³. Ó ïîñóøëèâîìó 2017 ð. äîñë³äæóâàí³ ñîðòè ïðîÿâèëè ñåáå ïî-ð³çíîìó. ²íäåêñ äåôîðìàö³¿ êëåéêîâèíè (²ÄÊ) çì³íþâàâñÿ ó ìåæàõ 70–120 îäèíèöü ïðèëàäó. Ó ðîêè äîñë³äæåíü ïîêàçíèê ñåäèìåíòàö³¿ ð³çíèõ ôðàêö³é
âàð³þâàâ íåñóòòºâî. Âïëèâ ôðàêö³éíîãî ðîçïîä³ëó çåðíà íà ìàñó 1000 çåðåí áóâ âèçíà÷àëüíèì (89,3 %), ïîãîäíèõ óìîâ ðîêó âèðîùóâàííÿ òà ãåíîòèïó – íåçíà÷íèì (5,7
òà 2,7 % â³äïîâ³äíî), àëå äîñòîâ³ðíî ñóòòºâèì. Âì³ñò á³ëêà ³ ñèðî¿ êëåéêîâèíè òà ïîêàçíèê ñåäèìåíòàö³¿ ó áîðîøí³ íàéá³ëüøå çì³íþâàëèñÿ ï³ä âïëèâîì ôàêòîðó ðîêó (90,8;
85,2 òà 75,7 % â³äïîâ³äíî), íåçíà÷íî, àëå ñóòòºâî – â³ä ãåíîòèïó (3,4; 2,3 òà 7,7 % â³äïîâ³äíî). Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíèê³â âïëèâ ãåíîòèïó íà ïîêàçíèê ²ÄÊ
áóâ íàéá³ëüø ñóòòºâèì (54,6 %). Âèñíîâêè. Âñòàíîâëåíî äîñòîâ³ðíî ñóòòºâèé âïëèâ
ôàêòîðó ðîêó íà âì³ñò á³ëêà ³ ñèðî¿ êëåéêîâèíè òà ïîêàçíèê ñåäèìåíòàö³¿ ó áîðîøí³.
Âïëèâ ãåíîòèïó ñîðòó íà ïîêàçíèê ²ÄÊ áóâ âèçíà÷àëüíèì. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ âèÿâëåíî, ùî ôðàêö³îíóâàííÿì ìîæíà ³ñòîòíî çá³ëüøèòè òàêèé ïîêàçíèê, ÿê ìàñà
1000 çåðåí. Ôðàêö³îíóâàííÿ çåðíà íåçíà÷íî, àëå äîñòîâ³ðíî ñóòòºâî âïëèâàº íà âì³ñò
á³ëêà, âì³ñò òà ÿê³ñòü ñèðî¿ êëåéêîâèíè ó áîðîøí³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ îçèìà, ôðàêö³éíèé ñêëàä, ìàñà 1000 çåðåí, á³ëîê,
êëåéêîâèíà, ñåäèìåíòàö³ÿ, ð³ê, ãåíîòèï

Вступ. Основною складовою щоденного раціону українців є зернові продукти, зокрема пшеничні [1]. Провідне місце в аграрному секторі
України належить пшениці озимій. Якість зерна є одним із важливих
показників як для виробника, так і для споживача.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Однією з основних проблем зерновиробництва є низька якість значної кількості одержаного зерна пшениці [2]. Поліпшити якість зерна можливо як за раху148
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нок генотипу, так і у процесі вирощування [3]. Хоча такі способи не єдині. Технологічні показники якості можна поліпшити також за рахунок
первинної обробки зерна, зокрема розподілом зернової маси на фракції
за крупністю [4]. Але поліпшення якості зерна у процесі доробки можливе лише в певних межах. Основними факторами, що впливають на показники якості, є генотип сорту та рік вирощування [5, 6].
Цінність зерна пшениці м’якої озимої визначається, головним чином,
умістом білка, кількістю та якістю клейковини в борошні. Значний вміст
клейковини не лише поліпшує харчову цінність хліба, але є основною
умовою кращих хлібопекарських якостей борошна.
Крупність зерна є одним із важливих показників технологічних та
мукомельних властивостей пшениці.
У літературних джерелах недостатньо вичерпної інформації щодо зміни показників якості зерна пшениці м’якої озимої в межах однієї партії
(залежно від фракційного складу). Тому доцільним є визначення фракційного складу зерна за крупністю, а також дослідження показників
якості зерна та борошна в цих фракціях. Фракціонування зерна може
бути вигідним як для виробників, так і з погляду перспективності переробки зерна у борошно, оскільки є можливість вибрати фракції зерна, які
матимуть високі борошномельні та хлібопекарські властивості [7, 8].
Мета досліджень – вивчити мінливість показників якості зерна та
борошна пшениці м’якої озимої залежно від фракційного складу зерна
та дослідити вплив факторів (фракція, генотип, рік) на ці показники.
Матеріал та методика. Дослідження проводили у 2016, 2017 рр. у
трав’яній сівозміні Миронівського інституту пшениці (МІП). Досліди
закладали після попередника соя. Площа облікової ділянки 10 м2, повторність шестиразова. Агротехніка вирощування – загальноприйнята
для зони Правобережного Лісостепу.
Об’єкт дослідження – нові сорти пшениці м’якої озимої Ювіляр Миронівський, Богдана, Берегиня миронівська та Подолянка (стандарт).
Масу 1000 зерен, показник седиментації, вміст білка, кількість та
якість сирої клейковини у борошні визначали в лабораторії якості зерна МІП за загальноприйнятими методиками. Сортування зерна (500 г
кожного сорту) здійснювали за допомогою сит з отворами 3,0×20, 2,5×20,
2,0×20 мм у триразовій повторності. Статистичну обробку даних проводили методами описової статистики і дисперсійного аналізу.
Погодні умови 2016 р. в період від колосіння до обмолоту зерна були
сприятливими для забезпечення високого врожаю пшениці м’якої озимої. Від колосіння до молочної стиглості випало 126,0 мм опадів, а від
молочної до воскової стиглості – 23,6 мм (в сумі випало 149,6 мм опадів,
або 142,2 % від середньобагаторічної кількості за ці періоди). Від воскової
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стиглості до обмолоту випало 4,2 мм опадів (9,3 % від середньобагаторічної кількості за цей період). Середньодобова температура впродовж періоду від колосіння до молочної стиглості становила 17,1 оС, а від молочної до воскової стиглості – 23,4 оС (середньобагаторічна середньодобова
температура в ці періоди – 18,9 оС). Від воскової стиглості до обмолоту
середньодобова температура становила 20,3 оС, що на 0,7 оС нижче від
середньобагаторічної середньодобової температури за цей період. Такі
погодні умови року вирощування сприяли формуванню більшої маси
1000 зерен.
Посіви пшениці м’якої озимої врожаю 2017 р. формувались у несприятливих упродовж усього вегетаційного періоду умовах. Від колосіння
до молочної стиглості випало 13,5 мм, від молочної до воскової стиглості
– 34,4 мм (в сумі випало 47,9 мм опадів, що становить 45,5 % від середньобагаторічної кількості за ці періоди). Від воскової стиглості до обмолоту
випало 3,0 мм (6,6 % від середньобагаторічної кількості опадів за цей період). Середньодобова температура від колосіння до молочної стиглості
становила 18,3 оС, від молочної до воскової стиглості – 22,2 оС (середньобагаторічна середньодобова температура в ці періоди – 18,9 оС). Від
воскової стиглості до обмолоту середньодобова температура становила
20,8 оС, що на 0,2 оС нижче від середньобагаторічної середньодобової
температури за цей період.
Обговорення результатів. Після просіювання зернової маси сортів
через сита з відповідними отворами було визначено проходи та сходи
зерна з сит, розраховано відсотковий вихід фракцій (табл. 1). Фракційний
склад зерна значно змінювався залежно від сорту, проте більша частина
зерна (в середньому 70 % від загальної кількості) концентрувалася на сході сита 2,5×20 мм. Лише сорт Берегиня миронівська вирізнявся високим
умістом крупного зерна (до 44 % на сході сита 3,0×20 мм) Найдрібніша
фракція (прохід через сито 2,0×20 мм) була відкинута, оскільки вона містила в основному зернову та невелику частину сміттєвої домішки.
Òàáëèöÿ 1. Ôðàêö³éíèé ñêëàä çåðíà (%)
ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (Ì²Ï, óðîæàé 2016, 2017 ðð.)
Ñîðò

Þâ³ëÿð
Ìèðîí³âñüêèé
Ïîäîëÿíêà
Áîãäàíà
Áåðåãèíÿ
ìèðîí³âñüêà
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Ð³ê
óðîæàþ

ñõ³ä 3,0×20

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

21,1
4,4
20,4
14,7
5,7
2,8
44,2
36,8
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Ïàðàìåòðè îòâîð³â ðåø³ò, ìì
3,0×20/2,5×20 2,5×20/2,0×20

64,5
78,3
60,7
71,4
70,9
77,2
45,8
53,5

10,8
13,4
14,0
10,7
17,8
16,0
7,1
6,8

ïðîõ³ä 2,0×20

3,6
3,9
4,9
3,2
5,6
4,0
2,9
2,9
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Маса 1000 зерен характеризує крупність і вирівняність зерна. Залежно від року вирощування цей показник у межах однієї фракції різнився (максимально на 8,3 г у сорту Ювіляр Миронівський, схід з сита
2,5×20 мм) або не змінювалася (Богдана, схід з сита 3,0×20 мм) (табл. 2).
У середньому за роки досліджень найвищу масу 1000 зерен сформував
сорт Ювіляр Миронівський (38,6 г).
Òàáëèöÿ 2. Ìàñà 1000 çåðåí (ã) çàëåæíî â³ä ôðàêö³éíîãî ñêëàäó çåðíà ñîðò³â
ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (Ì²Ï, óðîæàé 2016, 2017 ðð.)
Ñîðò

Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé
Ïîäîëÿíêà
Áîãäàíà
Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà

Ð³ê
óðîæàþ

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Ïàðàìåòðè îòâîð³â ðåø³ò, ìì
ñõ³ä
3,0×20/
2,5×20/
3,0×20
2,5×20
2,0×20

51,6
55,0
47,0
46,2
50,0
50,0
47,1
43,4

44,2
35,9
40,5
34,4
41,8
34,2
38,2
35,7

30,4
26,7
28,1
23,8
29,3
24,3
24,5
23,6

Ñåðåäíº
çà ð³ê

43,4
34,8
39,1
34,0
39,0
32,3
40,0
36,9

Ñåðåäíº
ïî ñîðòó

38,6
36,4
35,3
38,4

Фракції пшениці розрізнялися між собою не тільки за розміром і
масою зернівки, а й за вмістом нутрієнтів та хлібопекарськими якостями.
У світовій практиці одним із важливих критеріїв оцінки якості
зерна пшениці є вміст білка та сирої клейковини в борошні. Клейковина відіграє значну роль у хлібопеченні, оскільки вона бере участь в
утворенні механічної основи тіста та структури м’якуша випеченого
хліба.
У помірно вологому 2016 р. при зменшенні розміру зернівки спостерігали зниження вмісту білка та сирої клейковини в борошні (табл.
3). У посушливому 2017 р. сорти проявили себе по-різному: у сорту Подолянка зі зменшенням розміру зернівки відмічали збільшення вмісту
білка та сирої клейковини в борошні (на 0,5 % та 1,1 % відповідно); у
сорту Богдана найменші значення обох показників припали на фракцію 3,0×20/2,5×20 мм (9,6 % білка та 22,5 % сирої клейковини), а найбільші – на фракцію 2,5×20/2,0×20 мм (10,3 % білка та 25,4 % сирої клейковини). У 2017 р. сорт Ювіляр Миронівський мав найвищий вміст у
борошні білка – 10,7 % (фракція 2,5×20/2,0×20 мм) та сирої клейковини
– 26,1 % (схід з сита 3,0×20 мм). У середньому за роки досліджень найменше реагував на фракційний розподіл за цими показниками сорт
Берегиня миронівська.
Індекс деформації клейковини (ІДК) досліджуваних сортів варіював
у межах 70–120 одиниць приладу (див. табл. 3). У роки досліджень фракÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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Þâ³ëÿð
Ìèðîí³âñüêèé
Ïîäîëÿíêà
Áîãäàíà
Áåðåãèíÿ
ìèðîí³âñüêà
Ñåðåäíº

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

12,8
10,4
12,5
9,3
12,2
9,8
12,9
10,3
11,3

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

96
80
84
83
114
91
98
117
95

12,4
10,3
12,3
9,4
11,5
9,6
12,8
10,1
11,1

11,4
10,7
11,1
9,8
10,9
10,3
12,2
9,9
10,8

12,4
10,4
12,1
9,4
11,4
9,7
12,8
10,2
11,0

29,6
26,1
30,6
21,3
28,3
23,7
30,2
23,5
26,7

102,0
74,6
81,9
86,3
109,4
110,3
97,3
118,8
97

63
54
70
50
54
50
54
53
56

²ÄÊ, îä. ïðèëàäó

Þâ³ëÿð
Ìèðîí³âñüêèé
Ïîäîëÿíêà
Áîãäàíà
Áåðåãèíÿ
ìèðîí³âñüêà
Ñåðåäíº

104
75
81
86
111
111
96
120
98

103
71
83
94
102
111
102
120
98

Ïàðàìåòðè îòâîð³â ðåø³ò,
ìì
ñõ³ä
3,0×20/ 2,5×20/
3,0×20 2,5×20 2,0×20
Âì³ñò ñèðî¿ êëåéêîâèíè, %

Ñåðåäíº

Ñîðò

Ïàðàìåòðè îòâîð³â ðåø³ò,
ìì
Ð³ê
ñõ³ä
3,0×20/ 2,5×20/
óðîæàþ
3,0×20 2,5×20 2,0×20
Âì³ñò á³ëêà, %

Ñåðåäíº

Òàáëèöÿ 3. Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ áîðîøíà çàëåæíî â³ä ôðàêö³éíîãî ñêëàäó çåðíà
ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (Ì²Ï, óðîæàé 2016, 2017 ðð.)

28,4
24,4
28,9
21,6
25,8
22,5
29,8
24,4
25,7

25,9
23,9
26,0
22,4
24,3
25,4
27,5
22,8
24,8

28,3
24,4
28,8
21,6
25,6
23,0
29,8
23,9
25,7

Ïîêàçíèêè ñåäèìåíòàö³¿, ìë

54
51
65
51
53
54
56
49
54

50
53
64
51
56
50
60
49
54

55,2
51,4
65,9
50,8
53,6
53,2
55,3
50,4
55

ційний розподіл зерна сорту Подолянка мав незначний вплив на групу якості клейковини (ІІ група якості в усіх варіантах). У 2016 р. якість
клейковини у сортів Ювіляр Миронівський та Берегиня миронівська
різнилася в середньому на 5,5 одиниць приладу і відповідала ІІ групі
якості; у сорту Богдана цей показник покращувався в бік меншої фракції.
А от погодні умови, що склалися у 2017 р., разюче вплинули на цей показник: зі зменшенням розміру зернівки спостерігали покращення якості
клейковини – з ІІ до І групи (від 80 до 71 од. приладу) у сорту Ювіляр
Миронівський, погіршення – з ІІ до ІІІ групи (від 91 до 111 од. приладу)
у сорту Богдана; якість клейковини сорту Берегиня миронівська на всіх
фракціях відносилася до ІІІ групи. У роки досліджень найбільше реагував на фракційний розподіл зерна показник ІДК сорту Богдана.
Показник седиментації – один з основних у визначенні якості зерна, він дає змогу вибракувати низькоякісний матеріал на ранніх етапах селекції. Розподіл зерна на фракції несуттєво вплинув на показник седиментації досліджуваних сортів, окрім сорту Ювіляр Миронівський, який у 2016 р. найбільше відреагував за даним показником
на фракційний розподіл зерна (див. табл. 3). У 2017 р. досліджувані
сорти за показником седиментації залишалися на рівні або незначно
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перевищували стандарт, у 2016 р. поступалися стандарту в середньому на 11 мл.
Для визначення впливу на показники якості зерна та борошна генотипу, фракційного складу та року вирощування був проведений трифакторний дисперсійний аналіз отриманих результатів.
Вплив фракційного розподілу зерна на масу 1000 зерен був визначальним – 89,3 % (рис. 1), а вплив погодних умов року вирощування та
генотипу – незначним (5,7 % та 2,7 % відповідно), але достовірно суттєвим (p ≤ 0,01 та p ≤ 0,05 відповідно).
Ð³ê + ñîðò; 0,1%
Ôðàêö³ÿ + ñîðò; 0,3%

Íåâðàõîâàí³
ôàêòîðè; 0,4%
Ð³ê; 5,7%

Ð³ê + ôðàêö³ÿ; 1,5%
Ñîðò; 2,7%

Ôðàêö³ÿ;
89,3%
Ðèñ. 1. Âïëèâ ôàêòîð³â íà ìàñó 1000 çåðåí ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿
(Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)

Вміст білка і сирої клейковини та показник седиментації в борошні
у досліджуваних сортів найбільше змінювалися під впливом фактору
року (90,8; 85,2 та 75,7 % відповідно) (рис. 2), вплив генотипу був незначним (3,4; 2,3; та 7,7 % відповідно), але все ж суттєвим (р ≤ 0,01, p ≤ 0,05
та p ≤ 0,10 відповідно). Невелика взаємодія досліджуваних факторів між
собою свідчить, що вони впливали на показники практично незалежно
один від одного. Лише взаємодія факторів рік+сорт мала суттєвий вплив
на показник седиментації (9,6 %), тобто в різні роки досліджень сорти
реалізовували себе неоднаково.
На відміну від інших досліджуваних показників вплив генотипу на
показник ІДК був визначальним (54,6 %) (рис. 3), незначно, але суттєво
впливав фракційний склад зерна (7,5 %, при р≤0,01), а також виявлено
значний вплив взаємодії факторів рік+сорт (33,4 %).
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Ð³ê + ôðàêö³ÿ; 2,9%
Ôðàêö³ÿ;
1,1%

Ñîðò; 3,4%

Ð³ê + ñîðò;
1,5%
Ôðàêö³ÿ
+ ñîðò;0,1%
Íåâðàõîâàí³
ôàêòîðè;
0,2%

Âì³ñò á³ëêà
Ð³ê; 90,8%

Ñîðò; 2,3%
Ôðàêö³ÿ; 4,2%

Ð³ê + ôðàêö³ÿ; 2,6%
Ð³ê + ñîðò; 4,4%
Ôðàêö³ÿ
+ ñîðò;0,7%
Íåâðàõîâàí³
ôàêòîðè;
0,6%

Ð³ê; 85,2%

Ôðàêö³ÿ; 1,3%

Âì³ñò ñèðî¿
êëåéêîâèíè

Ñîðò; 7,7% Ð³ê + ôðàêö³ÿ; 0,7%
Ð³ê + ñîðò; 9,6%

Ôðàêö³ÿ
+ ñîðò; 1,9%
Íåâðàõîâàí³
ôàêòîðè; 3,1%
Ð³ê; 75,7%

Ïîêàçíèê
ñåäèìåíòàö³¿

Ðèñ. 2. Âïëèâ ôàêòîð³â íà ïîêàçíèêè ÿêîñò³ áîðîøíà (Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)
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Íåâðàõîâàí³ ôàêòîðè; 1,7%
Ôðàêö³ÿ + ñîðò 1,2%

Ð³ê; 0,8%
Ôðàêö³ÿ; 7,5%

Ð³ê + ñîðò;
33,4%

Ñîðò; 54,6%

Ð³ê + ôðàêö³ÿ; 0,8%
Ðèñ. 3. Âïëèâ ôàêòîð³â íà ïîêàçíèê ²ÄÊ (Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)

Висновки. Встановлено достовірно суттєвий вплив фактору року
на вміст білка і сирої клейковини та показник седиментації в борошні.
Вплив генотипу сорту на показник ІДК був визначальним.
Виявлено, що за допомогою фракціонування можна істотно збільшити такий показник, як маса 1000 зерен. Розподіл зерна на фракції незначно, але достовірно суттєво впливає на вміст білка, вміст та якість сирої
клейковини в борошні.
З метою диференціації зерна за напрямами використання доцільно
проводити визначення показників якості не лише в загальній масі зерна,
а й пофракційно.
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Êà÷åñòâî çåðíà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé â çàâèñèìîñòè
îò åãî ôðàêöèîííîãî ñîñòàâà
Ëûñåíêî À. À., Ïðàâäçèâà È. Â.
Ñèðîøòàí À. À., êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Âàñèëåíêî Í. Â.
Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 08853, ñ. Öåíòðàëüíîå, Ìèðîíîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáë.
å-mail: mwheats@ukr.net
Öåëü. Èçó÷èòü èçìåí÷èâîñòü ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà çåðíà è ìóêè ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé â çàâèñèìîñòè îò ôðàêöèîííîãî ñîñòàâà çåðíà, à òàêæå èçó÷èòü âëèÿíèå
ôàêòîðîâ (ôðàêöèÿ, ãåíîòèï, ãîä) íà íèõ. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â
2016, 2017 ãã. â Ìèðîíîâñêîì èíñòèòóòå ïøåíèöû ñ ñîðòàìè ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé, Áîãäàíà, Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà è Ïîäîëÿíêà (ñòàíäàðò).
Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà çåðíà è ìóêè îïðåäåëÿëè ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì. Ôðàêöèîíèðîâàíèå çåðíà îñóùåñòâëÿëè ñ ïîìîùüþ ñèò ñ îòâåðñòèÿìè 3,0×20; 2,5×20;
2,0×20 ìì. Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ ïðîâîäèëè ïî ìåòîäàì îïèñàòåëüíîé
ñòàòèñòèêè è äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà. Ðåçóëüòàòû. Â ñðåäíåì 70 % çåðíà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà êîíöåíòðèðîâàëoñü íà ñõîäå ñèòà 2,5×20 ìì. Â çàâèñèìîñòè îò ãîäà
âûðàùèâàíèÿ ìàññà 1000 çåðåí â ïðåäåëàõ îäíîé ôðàêöèè ðàçëè÷àëàñü. Â óìåðåííî
âëàæíîì 2016 ã. ïðè óìåíüøåíèè ðàçìåðà çåðíîâêè íàáëþäàëè óìåíüøåíèå ñîäåð-
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æàíèÿ áåëêà è ñûðîé êëåéêîâèíû â ìóêå. Â çàñóøëèâîì 2017 ã. èññëåäóåìûå ñîðòà
ïðîÿâèëè ñåáÿ ïî-ðàçíîìó. Èíäåêñ äåôîðìàöèè êëåéêîâèíû (ÈÄÊ) èçìåíÿëñÿ â ïðåäåëàõ 70–120 åäèíèö ïðèáîðà. Â ãîäû èññëåäîâàíèé ïîêàçàòåëü ñåäèìåíòàöèè ðàçíûõ ôðàêöèé âàðüèðîâàë íåñóùåñòâåííî. Âëèÿíèå íà ìàññó 1000 çåðåí ôðàêöèîííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ çåðíà áûëî îïðåäåëÿþùèì (89,3 %), ïîãîäíûõ óñëîâèé ãîäà âûðàùèâàíèÿ è ãåíîòèïà – íåçíà÷èòåëüíûì (5,7 è 2,7 % ñîîòâåòñòâåííî), íî äîñòîâåðíûì.
Ñîäåðæàíèå áåëêà è ñûðîé êëåéêîâèíû è ïîêàçàòåëü ñåäèìåíòàöèè â ìóêå áîëüøå
âñåãî èçìåíÿëèñü ïîä âëèÿíèåì ôàêòîðà ãîäà (90,8; 85,2 è 75,7 % ñîîòâåòñòâåííî),
íåçíà÷èòåëüíî, íî ñóùåñòâåííî – îò ãåíîòèïà (3,4; 2,3 è 7,7 % ñîîòâåòñòâåííî). Â îòëè÷èå îò äðóãèõ èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé âëèÿíèå ãåíîòèïà íà ïîêàçàòåëü ÈÄÊ áûëî
íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì (54,6 %). Âûâîäû. Óñòàíîâëåíî äîñòîâåðíî ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå ôàêòîðà ãîäà íà ñîäåðæàíèå áåëêà è ñûðîé êëåéêîâèíû, à òàêæå ïîêàçàòåëü
ñåäèìåíòàöèè â ìóêå. Âëèÿíèå ãåíîòèïà ñîðòà íà ïîêàçàòåëü ÈÄÊ áûëî îïðåäåëÿþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî ôðàêöèîíèðîâàíèåì ìîæíî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê ìàññà 1000 çåðåí. Ôðàêöèîíèðîâàíèå çåðíà
íåçíà÷èòåëüíî, íî äîñòîâåðíî ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ñîäåðæàíèå áåëêà, ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî ñûðîé êëåéêîâèíû â ìóêå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà îçèìàÿ, ôðàêöèîííûé ñîñòàâ, ìàññà 1000 çåðåí, áåëîê, êëåéêîâèíà, ñåäèìåíòàöèÿ, ãîä, ãåíîòèï

Grain quality of bread winter wheat depending
on its fractional composition
Lysenko A. A., Pravdziva I. V.
Siroshtan A. A., Candidate of Agricultural Sciences
Vasylenko N. V.
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, 08853, Ukraine
å-mail: mwheats@ukr.net
Purpose. To study the variability of quality indices of grain and flour of bread winter
wheat depending on its fractional composition and to explore the impact of factor (fraction,
genotype and year) on these indices. Methods. The research was conducted during 2016,
2017 at the V. M Remeslo Myronivka Institute of Wheat on bread winter wheat the varieties:
Yuviliar Myronivskyi, Bohdana, Berehynia myronivska and Podolianka (standard). Grain and
flour quality indices were determined according to common methods. Fractioning the grain
was carried out using sieves with mesh size of 3.0×20; 2.5×20; 2.0×20 mm. Statistical processing of data was carried out using descriptive statistics and ANOVA. Results. On average, 70 % of the total amount grain quantity was concentrated in fraction left on the screen
of 2.5×20 mm. Depending on the year of growing, the 1000 grain weight within the same
fraction varied. In moderately wet 2016, with decrease in the grain size the decrease in protein and wet gluten content in flour was observed. In the dry 2017, the varieties showed
themselves in different ways. The gluten deformation index (GDI) of the varieties studied
varied within 70–120 units of the device. During the years of research, the sedimentation
index of different fractions varied insignificantly. The influence of fractioning the grain on
the 1000 grain weight was determinant 89.3 %, the influence of weather conditions of the
year of growing and genotype was insignificant (5.7 and 2.7 % respectively), but reliable.
Protein and wet gluten content as well as sedimentation index in flour of the varieties studied were most influenced by the factor of year (90.8; 85.2 and 75.7 % respectively), slightly,
but significantly by the factor of genotype (3.4; 2.3 and 7.7 % respectively). As compared
to other indices researched, the effect of genotype on the GDI was determinant (54.6 %).
Conclusions. Reliably significant influence of the factor year on protein and wet gluten

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

157

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

content, as well as sedimentation index in flour was established. The influence of genotype
of the variety on GDI was determinant. According to the results of the study, it was found
that by fractionation it is possible to substantially increase 1000 grain weight. Fractionation
of grain slightly, but significantly influenced on wet gluten content and quality as well as
protein content in flour.
Key words: winter wheat, fractional composition, 1000 grain weight, protein, gluten,
sedimentation, year, genotype

158

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

