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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКО-ІННОВАЦІЙ
На родючих ґрунтах України вирощують багато зернових культур,
важливих для людської життєдіяльності. Найважливішою і головною
продовольчою культурою є пшениця озима, яка займає численні посівні
площі, є цінною в польовій сівозміні та гарним попередником для ряду інших
культур, таких як буряк, соняшник, рис тощо. Це доводить її велике
народногосподарське значення, необхідність у забезпеченні людей
високоякісними харчовими продуктами, зокрема хлібом і хлібобулочними
виробами.
На сьогодні однією з найважливіших задач у подальшому розвитку
сільського господарства в усіх без винятку природно-кліматичних зонах
нашої країни є збільшення виробництва зерна. Найкраще розвиваються
рослини зернових культур при оптимальному забезпеченні необхідними
факторами життя і високоякісному виконанні всіх агротехнологічних заходів
[1, 2].
Важлива роль у підвищенні врожайності та якості зерна пшениці
належить створенню стабільних за продуктивністю сортів з високою
адаптивністю та широкою агроекологічною пластичністю. Якість зерна –
одна з найскладніших селекційних ознак, що детермінується як генотипом,

так і умовами вирощування. Для прогнозування успішності селекції важливо
знати співвідношення генотипової та фенотипової складових кожної з ознак
[3].
В зв’язку з цим нами проводилися дослідження з оцінки фізичних та
хімічних властивостей сортів пшениці озимої для виявлення кращих
характеристик для подальшого призначення у використанні зерна. Зерно
пшениці озимої для проведення досліджень вирощувалось на полях НВП із
селекції та насінництва. Лабораторні дослідження якості зерна пшениці
озимої проведено в сертифікованій Держспоживстандартом України
лабораторії Полтавської державної аграрної академії відповідно до
загальноприйнятих методик, які відповідають ГОСТу або ДСТУ. Об’єктом
досліджень слугували такі сорти пшениці озимої: Оржиця, Полтавчанка,
Царичанка, Зелений гай, Кармелюк, Аріївка, Лютенька, Сагайдак, Диканька
(селекція Полтавської державної аграрної академії).
Дослідження показали високу енергію проростання усіх сортів озимої
пшениці, тоді як найвищий показник схожості спостерігався у сортів Зелений
гай (96 %) і Царичанка (94 %). Найменший показник у сорту Оржиця – 86 %,
що теж свідчить про гарну схожість. Визначення впливу сортових
властивостей на масу 1000 зерен показало найвищий показник сорту Зелений
гай (48,0 г), а найменший – сорту Оржиця (39,7 г). Оцінка наведених зразків
на склоподібність відзначила найвищий у сорта Зелений гай (97 %), а
найменший – сорт Полтавчанка (70 %).
Проаналізувавши отримані результати досліджень, можна зробити
висновок, що ці сорти добре підходять для випічки хлібобулочних виробів.
Аналіз впливу сортових властивостей на хімічний склад зерна пшениці
озимої проводився за показниками: вміст клейковини, число падіння, вміст
білка, число седиментації. Отримано, що найбільший вміст клейковини має
сорт Лютенька (37 %), найменші – сорти Оржиця (30 %), Диканька (31 %) та
Зелений гай (31 %). Визначення деформації клейковини показало, що
досліджуваних сортах пшениці переважає друга група і показники
коливаються від 88 до 102 одиниць. Результати дослідження числа падіння
показали, що зерна пшениці озимої мають показники від 206 с (що є
прийнятним) до 452 с (що є збільшеним показником, тому кінцева якість
хлібобулочних виробів може бути не найкращою). Проведення досліджень
вмісту білка засвідчило, що всі 9 сортів пшениці озимої відповідають

визнаним стандартам. Найнижчий показник вмісту білка має сорт Оржиця
(13,6 %), а найвищий – сорт Лютенька (16,9 %). Оцінка числа седиментації
показала, що більшість з представлених зразків належать до високих – понад
50 мл і більше. Лише один зразок зерна пшениці озимої Аріївка має середній
показник у 34 мл.
Отже, нами виділено два сорти – Зелений гай і Лютенька, які показали
найкращі результати за всіма параметрами і показниками. Відмічена
позитивна динаміка у показниках майже всіх сортів, що доводить їх
спроможність давати стабільні сходи та стійкість до несприятливих умов.
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