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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. 
Виноград та продукти його переробки є важливою складовою підвищення 

стандартів життя населення України, як у кількісному, так і в якісному вимірі. 
Покращення цих показників можливо за рахунок використання нових сортів, 
створених для використання в умовах глобальних кліматичних змін (Ковальова 
І.А, 2015, 2016). Основою цього покращення є сорт, який генетично детермінує 
біохімічний склад винограду у кількісному та якісному відношенні (Ortega Heras 
et al., 2012; Ortega-Regulus et. al., 2008). Важливим фактором для досягнення цього 
є використання різних видів мікроорганізмів як на етапах вирощування, так і у 
технологіях переробки отриманого винограду (Higa T., 2000; Hussain et al., 2002).

Кількість та якість отриманого врожаю залежать від технологій вирощування, 
серед яких наразі надається перевага прийомам органічного виробництва, зокрема, 
використанню препаратів ефективних мікроорганізмів.

Зазначені препарати при систематичному використанні істотно (до 70 %) 
зменшують необхідність обробки насаджень пестицидами, прискорюють 
мінералізацію та родючість ґрунту, знижують його кислотність, підвищують  
толерантність рослин до стресових абіотичних факторів, таких як посуха, високі 
температури, засолення грунтів та забрудненість їх важкими металами (Irase I., 
Zydlik P., 2008; Robotik V., 2001). Як наслідок, у результаті сукупної дії мікробних 
препаратів відбувається  збільшення врожайності, поживної цінності та якості 
сільськогосподарської продукції (Irase I., Zydlik P., 2008).

В Україні ЕМ-препарати застосовували  на зернових культурах, таких як 
ячмінь та пшениця, на багаторічних рослинах у виноградарстві їх застосування 
було досліджено лише у виноградному розсадництві (Зеленянська Н.М., 2015, 2018).

Другий прийом підвищення якості полягає у використанні на етапах переробки 
винограду нових, переважно автохтонних штамів винних дріжджів, які покращують 
фізико-хімічні та органолептичні якості вина (Peskova Y., 2013; Ilieva F., 2013; Caridi 
A., 2004). До сортів нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» цей прийом раніше 
не застосовувався.

Таким чином, актуальність дослідження впливу ЕМ-препаратів та штамів 
винних дріжджів на кількісні та якісні показники врожаю, а також на якість 
продуктів переробки винограду нових сортів є незаперечною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна 
робота виконана у хіміко-аналітичній лабораторії відділу виноробства Національного 
наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» у рамках 
наукових завдань 21.00.04.08.П «Розробити технології червоних столових вин із 
сортів винограду нової селекції» (ДР 0119U000123, 2019–2020 рр.), 21.00.04.03.П  
«Розробка системи критеріїв якісного складу сировини як основи вдосконалення 
технологій виробництва столових вин» (№ ДР 0116U001174, 2016–2018 рр.) та 
21.00.04.01.Ф «Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму винних 
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дріжджів Saccharomyces cerevisiae як складової селекції та технології виробництва 
вин» (№ ДР 0116U 00117, 2016–2020 рр.)

Мета і завдання досліджень.
Метою досліджень було наукове обґрунтування та впровадження технологічних 

прийомів підвищення якості винограду та продуктів його переробки сортів і форм 
технічного напрямку використання винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім.  
В.Є. Таїрова». Для цього потрібно було виконати такі завдання:

 – дослідити вплив препарату «ЕМ-Агро» на агробіологічні показники 
сортів  та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

 – дослідити вплив препарату «ЕМ-Агро» на показники врожайності сортів  
та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

 – вивчити вплив препарату ефективних мікроорганізмів на фізико-хімічні 
показники сусла сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім.  
В.Є. Таїрова» (органічні кислоти, фенольні речовини та терпенові сполуки);

 – оцінити вплив «ЕМ-Агро» на фізико-хімічні та органолептичні показники 
червоних виноматеріалів із сортів  та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова»;

 – дослідити вплив штамів винних дріжджів на фізико-хімічні та органолептичні 
показники виноматеріалів з сортів та форм винограду нової селекції;

 – розрахувати економічну ефективність застосування «ЕМ-Агро» у 
виноградарстві.

Робоча гіпотеза полягала у припущенні, що складові мікробіому виноградної 
рослини та вина істотно впливають на кількість та якість продукції виноградарства 
та виноробства через кількісні зміни інтенсивності метаболічних процесів 
виноградної рослини та винних дріжджів.

Об'єкт досліджень – виноград (Vitis vinifera L.), сусло та виноматеріали сортів 
та форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».

Предмет досліджень – показники продуктивності, фізико-хімічні та біохімічні 
показники сусла та виноматеріалів, органолептичні показники.

Методи досліджень. У роботі було використано методи агробіологічної оцінки 
(Лазаревський М. А.,1963), оцінки показників продуктивності (Амірджанов А. Г., 
1992).

Механічний аналіз i увологічні показники дослідних сортів визначали за 
методичними рекомендаціями Панасевич К. О. (1972), Простосердова М. М. (1963) 
та Лазаревського М. А. (1963).

Для отримання червоних виноматеріалів використовували метод переробки 
винограду по червоному способу.

Фізико-хімічний склад отриманих вин визначали згідно з чинною нормативною 
документацією України. Дегустаційну оцінку проводили за методикою, чинною на 
виноробних підприємствах України.

Визначення масової концентрації органічних кислот проводили методом 
рідинної хроматографії на обладнанні Dionex Ultimate 3000.

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програмного 
забезпечення StatPlus 6.

Наукова новизна отриманих результатів. Положення, що визначають 
наукову новизну результатів дисертаційного дослідження, полягають у наступному:

вперше:
 – встановлено позитивний вплив обробки винограду препаратами ефективних 

мікроорганізмів на агробіологічні показники та показники продуктивності 
винограду  сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»; 

 – виявлено позитивний вплив обробки винограду протягом вегетації 
препаратами ефективних мікроорганізмів на кондиції врожаю та фізико-хімічні 
показники сусла із сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім.  
В.Є. Таїрова»;

 – експериментально доведено, що використання обробки виноградних рослин 
препаратами ефективних мікроорганізмів позитивно впливає на фізико-хімічні 
та органолептичні показники виноматеріалів червоних сортів та форм винограду 
селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

удосконалено 
 – технологічні прийоми вирощування винограду нових сортів селекції ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» на принципах органічного виноградарства;
 – технологічний прийом отримання сухих червоних вин із використанням 

автохтонних штамів винних дріжджів;
подальшого розвитку набули положення щодо:
 – доцільності використання препаратів ефективних мікроорганізмів на 

багаторічних культурах як чинника покращення  кількісних та якісних показників 
винограду;

 – перспективності використання автохтонних штамів винних дріжджів з метою 
формування профілю локальних вин України.

Практичне значення одержаних результатів. Сільськогосподарському 
виробництву в цілому та органічному виноградарству зокрема рекомендовано 
проведення у період вегетації триразової обробки препаратом «ЕМ-Агро», що 
сприяє збільшенню кількості грон на кущі, підвищенню середньої маси грона та 
врожайності сортів та форм нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», а також 
поліпшенню якості продуктів переробки зазначених сортів та форм у відношенні 
до фізико-хімічних та органолептичних показників продуктів переробки.

З метою покращення фізико-хімічних, біохімічних та органолептичних 
показників продуктів переробки винограду (сухих червоних вин) рекомендовано 
використання автохтонних штамів винних дріжджів.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто обґрунтовано наукову 
концепцію дисертаційної роботи, здійснено інформаційний пошук і аналіз 
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дріжджів Saccharomyces cerevisiae як складової селекції та технології виробництва 
вин» (№ ДР 0116U 00117, 2016–2020 рр.)

Мета і завдання досліджень.
Метою досліджень було наукове обґрунтування та впровадження технологічних 

прийомів підвищення якості винограду та продуктів його переробки сортів і форм 
технічного напрямку використання винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім.  
В.Є. Таїрова». Для цього потрібно було виконати такі завдання:

 – дослідити вплив препарату «ЕМ-Агро» на агробіологічні показники 
сортів  та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

 – дослідити вплив препарату «ЕМ-Агро» на показники врожайності сортів  
та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

 – вивчити вплив препарату ефективних мікроорганізмів на фізико-хімічні 
показники сусла сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім.  
В.Є. Таїрова» (органічні кислоти, фенольні речовини та терпенові сполуки);

 – оцінити вплив «ЕМ-Агро» на фізико-хімічні та органолептичні показники 
червоних виноматеріалів із сортів  та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова»;

 – дослідити вплив штамів винних дріжджів на фізико-хімічні та органолептичні 
показники виноматеріалів з сортів та форм винограду нової селекції;

 – розрахувати економічну ефективність застосування «ЕМ-Агро» у 
виноградарстві.

Робоча гіпотеза полягала у припущенні, що складові мікробіому виноградної 
рослини та вина істотно впливають на кількість та якість продукції виноградарства 
та виноробства через кількісні зміни інтенсивності метаболічних процесів 
виноградної рослини та винних дріжджів.

Об'єкт досліджень – виноград (Vitis vinifera L.), сусло та виноматеріали сортів 
та форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».

Предмет досліджень – показники продуктивності, фізико-хімічні та біохімічні 
показники сусла та виноматеріалів, органолептичні показники.

Методи досліджень. У роботі було використано методи агробіологічної оцінки 
(Лазаревський М. А.,1963), оцінки показників продуктивності (Амірджанов А. Г., 
1992).

Механічний аналіз i увологічні показники дослідних сортів визначали за 
методичними рекомендаціями Панасевич К. О. (1972), Простосердова М. М. (1963) 
та Лазаревського М. А. (1963).

Для отримання червоних виноматеріалів використовували метод переробки 
винограду по червоному способу.

Фізико-хімічний склад отриманих вин визначали згідно з чинною нормативною 
документацією України. Дегустаційну оцінку проводили за методикою, чинною на 
виноробних підприємствах України.

Визначення масової концентрації органічних кислот проводили методом 
рідинної хроматографії на обладнанні Dionex Ultimate 3000.

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програмного 
забезпечення StatPlus 6.

Наукова новизна отриманих результатів. Положення, що визначають 
наукову новизну результатів дисертаційного дослідження, полягають у наступному:

вперше:
 – встановлено позитивний вплив обробки винограду препаратами ефективних 
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формування профілю локальних вин України.

Практичне значення одержаних результатів. Сільськогосподарському 
виробництву в цілому та органічному виноградарству зокрема рекомендовано 
проведення у період вегетації триразової обробки препаратом «ЕМ-Агро», що 
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літературних даних за темою дисертації, розроблено робочі гіпотези, обґрунтовано 
методологію постановки дослідів, виконано експериментальні дослідження та 
обстеження, проведено інтерпретацію та узагальнення експериментальних даних, 
підготовлено друковані праці.

У співавторстві виконано:
Комплексні дослідження технологічного потенціалу нових червоних сортів та 

форм винограду (відділ селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є, Таїрова», зав. відділом, к.с.г.н. 
Ковальова І.А., ст.н.с. Салій О.В., зав. відділом виноробства Пашковський О.І., зав. 
хіміко-аналітичною лабораторією Тарасова В.В.).

Оцінку впливу ЕМ-препаратів на показники продуктивності та якості винограду 
(відділ селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є, Таїрова», зав. відділом, к.с.г.н. Ковальова І.А., 
ст.н.с. Салій О.В., Бірюков Д.М., виробник препаратів «ЕМ-Агро»).

Оцінку впливу автохтонних штамів винних дріжджів на якість продукції 
переробки винограду (к.б.н. Байрактар В.М., зав. відділом виноробства Пашковський 
О.І., зав. хіміко-аналітичною лабораторією Тарасова В.В.).

Усім зазначеним колегам автор висловлює щиру вдячність за неоціненну 
допомогу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені і 
обговорені на засіданнях вчених рад ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» у 2016 – 2018 рр.; 
вчених рад Одеської національної академії харчових технологій (2016–2019 рр.), 
Відділення рослинництва НААН України та Президії НААН (2017 р.); міжнародних 
Таїровських читаннях 2015–2018 рр.; Міжнародній науково-практичній конференції 
«Новітні агротехнології: теорія та практика», Київ,11 липня 2017 р.; Міжнародній 
науковій конференції «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин», 
Одеса, 12 вересня 2017; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан 
і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих 
технологій вирощування сільськогосподарських культур», Дніпро, 15 листопада 
2018 р.; Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Досягнення 
вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», 
Херсон, 15 листопада 2018 р.

Публікації. Результати дисертації викладені у 15 наукових публікаціях,  з них  
9 статей в наукових збірниках і журналах, з них у  фахових виданнях 2 статті, в 
іноземних фахових виданнях – 3 статті, 1 патент на корисну модель, 1 колективна 
монографія та 5 – в доповідях і тезах наукових конференцій та симпозіумів.

Структура і обсяг  дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
5 розділів основної частини (122 с.), загальних висновків, рекомендацій виробництву, 
списку використаних джерел (175 найменувань, з них 152 – латиницею) та  
3 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 173 сторінки комп’ютерного  тексту. 
Основний текст ілюстрований 12 таблицями та 19 малюнками (з них 5 фотознімків).

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
(огляд літератури)

Наведено теоретичне і практичне обґрунтування обраного напряму наукової роботи, 
виходячи з актуальності і недостатньої дослідженості питань особливостей впливу 
мікробіологічних препаратів  на агробіологічні показники та показники врожайності 
сортів та форм нової селекції та впливу автохтонних штамів винних дріжджів на фізико-
хімічні та органолептичні показники винопродукції зазначених сортів та форм.

Оцінено сорт винограду як основу формування фізико-хімічних та 
органолептичних показників червоних столових вин.

Проаналізовано особливості сучасного стану застосування мікробних 
препаратів у виноградарстві провідних виноробних країн світу з особливою увагою 
до видового складу препаратів та напрямків впливу окремих компонентів.

Узагальнено систему сучасних поглядів на мікробіом виноградної рослини та 
на мікробні препарати як фактор впливу на нього, а також як на чинник підвищення 
продуктивності та якості продукції винограду.

Викладено сучасний погляд на автохтонні штами винних дріжджів як на 
компонент ідентифікації теруару, основу зміни видового складу винних дріжджів 
під час ферментації та чинник формування фізико-хімічних і органолептичних 
показників винопродукції.

УМОВИ, МАТЕРІАЛ  ТА  МЕТОДИ  ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Матеріалом для досліджень були сорти та форми нової селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова» ‘Одеський жемчуг’, ‘Чарівний’, ‘Агат таїровський’, ‘Отрада’, 
контрольний сорт ‘Каберне Совіньйон’ та автохтонні штами винних дріжджів 
Y-3645,  Y-3646, Y-3647, Y-3648, Y-3649.

Дослідження були проведені у 2015–2017 роках в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 
на селекційних ділянках.

Ділянки розташовані в південній частині Причорноморської низовини на 
східному березі Сухого лиману. Рельєф – рівнина, що поступово знижується до лиману. 
Глибина залягання ґрунтових вод 15 і більше метрів. Ґрунт – південний чорнозем, 
різного ступеню змитості. Щодо механічного складу середньо- та важкосуглинковий, 
пилуватий, сформований на лесі та лесовидному суглинку. Ґрунт дослідної ділянки є 
типовим для цього району та представлений чорноземом південним, малогумусовим, 
важкосуглинковим, що має слаболужну реакцію (pH=7,4-8,0). Ґрунтоутворюючі 
породи представлені карбонатними лесами пальового забарвлення. Характерною 
особливістю ґрунту є невелика товщина гумусового горизонту (50-60 см), слабка 
забезпеченість доступних форм азоту та фосфору, середня забезпеченість калієм, які 
розміщені переважно у верхніх горизонтах ґрунту.

За багаторічними даними район характеризується високим тепловим режимом 
і сумою активних температур 3280 °С, безморозним періодом більше 200 днів, 
малою хмарністю та сильними східними і північно-східними вітрами. Найбільш 
жаркий місяць року – липень, його середньомісячна температура повітря 22,6 °С, 
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типовим для цього району та представлений чорноземом південним, малогумусовим, 
важкосуглинковим, що має слаболужну реакцію (pH=7,4-8,0). Ґрунтоутворюючі 
породи представлені карбонатними лесами пальового забарвлення. Характерною 
особливістю ґрунту є невелика товщина гумусового горизонту (50-60 см), слабка 
забезпеченість доступних форм азоту та фосфору, середня забезпеченість калієм, які 
розміщені переважно у верхніх горизонтах ґрунту.

За багаторічними даними район характеризується високим тепловим режимом 
і сумою активних температур 3280 °С, безморозним періодом більше 200 днів, 
малою хмарністю та сильними східними і північно-східними вітрами. Найбільш 
жаркий місяць року – липень, його середньомісячна температура повітря 22,6 °С, 
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найхолодніший місяць – січень, середня температура якого – 2,7 °С. Абсолютний 
максимум температури повітря дорівнює 39,1 °С, а абсолютний мінімум – 25,9 °С. 
Опадів випадає незначна кількість – 380-400 мм, з яких біля 250 припадає на період 
вегетації. Середня кількість днів з атмосферною засухою досягає  15-16 днів.

Схема досліду
Протягом вегетації триразово (в період цвітіння винограду, зростання і 

дозрівання ягід – 1 раз в 2 тижні) проводили обприскування поверхні виноградної 
рослини (листя і грона) розчинами препарату «ЕМ-Агро» Використовували 
розведення препарату «ЕМ-Агро» 1:500. Контролем слугувало обприскування 
винограду водою без ЕМ і мінеральних компонентів.

Для оцінки ефективності впливу «ЕМ-Агро» проводили облік агробіологічних 
показників (кількість пагонів, листя, площа поверхні листків та листового покриву 
кущу, довжина пагонів тощо) та облік показників урожаю (урожай на кущ, кількість 
грон на кущі, середня маса грона). Серед економічних показників оцінювали 
собівартість продукції, ціну реалізації та рентабельність виробництва.

Агробіологічні обліки проводили за загальноприйнятою методикою. У роботі 
було використано методи агробіологічної оцінки (Лазаревський М. А.,1963), оцінки 
показників продуктивності (Амірджанов А. Г., 1992).

Механічний аналіз i увологічні показники дослідних сортів визначали за 
методичними рекомендаціями Панасевич К. О. (1972), Простосердова М. М. 
(1963) та Лазаревського М. А. (1963). Ампелометричним методом Мельника С. О.,  
Щегловської В. І.  (1951) визначали: площу листків (см2), листкової поверхні куща 
(м2) і облиствіння пагонів (м2/шт.); загальну довжину пагонів (см); відсоток визрілої 
частини пагону (%); діаметр пагонів (мм); об’єм приросту одного пагону і куща 
(см3 в цілому і дм3 відповідно).

Щорічно визначали кількість і якість врожаю винограду з дослідних кущів 
ваговим обліком за методикою Лазаревського М. А. Визначали: кількість зібраних 
грон з куща (шт.), середню масу грона (г), масу врожаю з куща (кг), об’єм та масу 
100 ягід (г), вміст цукрів (г/дм3), а також вміст кислот, що титруються, в соку ягід 
(г/дм3). З дослідного урожаю виготовляли виноматеріали, проводили дегустаційну 
оцінку отриманого вина та його хімічний аналіз.

Аналіз винограду за фізико-хімічними і біохімічними показниками проводили 
згідно з «Методикою оцінки сортів винограду» (РД033483.042-2005).

Хімічний аналіз дослідних зразків вина включав такі показники: об’ємна 
частка етилового спирту (%), масова концентрація кислот, що титруються, в 
перерахунку на винну (г/дм3), масова концентрація цукрів у виноматеріалі (г/дм3) 
масова концентрація фенольних речовин (мг/дм3), масова концентрація кислот 
летких кислот в перерахунку на оцтову (г/дм3). Сенсорну оцінку вина проводили 
за загальноприйнятою методикою.

Визначення загальної концентрації вільної та зв’язаної фракції монотерпенів 
виконували шляхом дистиляції вільної фракції монотерпенів в умовах нейтрального та 

зв’язаної в умовах кислого середовища, з наступним колориметричним визначенням 
їх концентрацій за реакцією взаємодії з ваніліном [Методы технохимического 
контроля в виноделии / под ред.  В. Г. Гержиковой. Симферополь: Таврида, 2009. 
304 c.]. Хроматографічний аналіз проводили на газовому хроматографі «Кристал 
5000.1», оснащеному полум’яно-іонізаційним детектором (ПІД) та капілярною 
полярною колонкою ZB-FFAP (50 м×0,32 мм×0,2 мкм) з нанесеною стаціонарною 
фазою поліетиленгліколю, модифікованого нітротерефталевою кислотою. Режим 
хроматографування наступний: газ носій – азот, поділ потоку – 1/5, швидкість газу – 
2 см3/хв; температура колонки – початкова 80 °С (3 хв), нагрів – 15 °С/хв до 220 °С; 
температура інжектора – 250 °С, температура детектора – 290 °С; витрата повітря 
– 250 см3/хв, витрата водню – 25 см3/хв. Об’єм хроматографічної проби – 0,001 см3.

Розроблений метод захищено патентом України на корисну модель № 139418 
«Спосіб кількісного визначення компонентного складу монотерпенів у винограді 
та винах».

Розрахунок економічної ефективності проводили за загальноприйнятою 
методикою.

Отримані результати по всіх проведених дослідах оброблені методом 
варіаційної статистики за допомогою прикладного пакету програм Microsoft Excel.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕМ-АГРО» НА АГРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, 
ПОКАЗНИКИ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СОРТІВ ТА ФОРМ НОВОЇ 

СЕЛЕКЦІЇ ІЗ ТЕМНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ ЯГОДИ
Вплив обробки препаратом «ЕМ-Агро» на агробіологічні  показники технічних 

сортів нової селекції надано у таблиці 1.
Таблиця 1

Вплив «ЕМ-Агро» на агробіологічні показники червоних технічних сортів 
(середнє за 2015 – 2017 рр.)

Сорт Варіант 
Довжина 
пагонiв, 

см

Довжина 
визр.

частини, см

Листя, 
шт.

S 
поверхні 
листа, см2 

S
поверхні 
куща, м2

Об’єм 
однорічн.

приросту, см3

‘Чарівний’ ЕМ- 154 115,5 21,5 65,2 5,08 1379,2
ЕМ+ 167,2* 123,7* 22,8 80.0* 5,64* 1532,3*

‘Одеський жемчуг’ ЕМ- 222.0 188,7 20,8 64,2 4,53 1722,3
ЕМ+ 235,8 195,1 22,2 77,3* 5,58 1894,2

‘Агат таїровський’ ЕМ- 180,6 143,1 21,1 63,2 4,2 1265,8
ЕМ+ 200,8 167,3* 23,4 79,8* 5,85* 1423,5

‘Отрада’ ЕМ- 205.0 127,3 22.0 65,9 4,04 974,5
ЕМ+ 218,3* 150.0* 23,5 84,7* 5,4* 1175,8*

‘Каберне Совіньйон’ ЕМ- 148,1 103 22 68,7 4,12 725,9
ЕМ+ 159 110,8 22,3 81,5* 5,22* 934,0*

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 
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найхолодніший місяць – січень, середня температура якого – 2,7 °С. Абсолютний 
максимум температури повітря дорівнює 39,1 °С, а абсолютний мінімум – 25,9 °С. 
Опадів випадає незначна кількість – 380-400 мм, з яких біля 250 припадає на період 
вегетації. Середня кількість днів з атмосферною засухою досягає  15-16 днів.

Схема досліду
Протягом вегетації триразово (в період цвітіння винограду, зростання і 

дозрівання ягід – 1 раз в 2 тижні) проводили обприскування поверхні виноградної 
рослини (листя і грона) розчинами препарату «ЕМ-Агро» Використовували 
розведення препарату «ЕМ-Агро» 1:500. Контролем слугувало обприскування 
винограду водою без ЕМ і мінеральних компонентів.

Для оцінки ефективності впливу «ЕМ-Агро» проводили облік агробіологічних 
показників (кількість пагонів, листя, площа поверхні листків та листового покриву 
кущу, довжина пагонів тощо) та облік показників урожаю (урожай на кущ, кількість 
грон на кущі, середня маса грона). Серед економічних показників оцінювали 
собівартість продукції, ціну реалізації та рентабельність виробництва.

Агробіологічні обліки проводили за загальноприйнятою методикою. У роботі 
було використано методи агробіологічної оцінки (Лазаревський М. А.,1963), оцінки 
показників продуктивності (Амірджанов А. Г., 1992).

Механічний аналіз i увологічні показники дослідних сортів визначали за 
методичними рекомендаціями Панасевич К. О. (1972), Простосердова М. М. 
(1963) та Лазаревського М. А. (1963). Ампелометричним методом Мельника С. О.,  
Щегловської В. І.  (1951) визначали: площу листків (см2), листкової поверхні куща 
(м2) і облиствіння пагонів (м2/шт.); загальну довжину пагонів (см); відсоток визрілої 
частини пагону (%); діаметр пагонів (мм); об’єм приросту одного пагону і куща 
(см3 в цілому і дм3 відповідно).

Щорічно визначали кількість і якість врожаю винограду з дослідних кущів 
ваговим обліком за методикою Лазаревського М. А. Визначали: кількість зібраних 
грон з куща (шт.), середню масу грона (г), масу врожаю з куща (кг), об’єм та масу 
100 ягід (г), вміст цукрів (г/дм3), а також вміст кислот, що титруються, в соку ягід 
(г/дм3). З дослідного урожаю виготовляли виноматеріали, проводили дегустаційну 
оцінку отриманого вина та його хімічний аналіз.

Аналіз винограду за фізико-хімічними і біохімічними показниками проводили 
згідно з «Методикою оцінки сортів винограду» (РД033483.042-2005).

Хімічний аналіз дослідних зразків вина включав такі показники: об’ємна 
частка етилового спирту (%), масова концентрація кислот, що титруються, в 
перерахунку на винну (г/дм3), масова концентрація цукрів у виноматеріалі (г/дм3) 
масова концентрація фенольних речовин (мг/дм3), масова концентрація кислот 
летких кислот в перерахунку на оцтову (г/дм3). Сенсорну оцінку вина проводили 
за загальноприйнятою методикою.

Визначення загальної концентрації вільної та зв’язаної фракції монотерпенів 
виконували шляхом дистиляції вільної фракції монотерпенів в умовах нейтрального та 

зв’язаної в умовах кислого середовища, з наступним колориметричним визначенням 
їх концентрацій за реакцією взаємодії з ваніліном [Методы технохимического 
контроля в виноделии / под ред.  В. Г. Гержиковой. Симферополь: Таврида, 2009. 
304 c.]. Хроматографічний аналіз проводили на газовому хроматографі «Кристал 
5000.1», оснащеному полум’яно-іонізаційним детектором (ПІД) та капілярною 
полярною колонкою ZB-FFAP (50 м×0,32 мм×0,2 мкм) з нанесеною стаціонарною 
фазою поліетиленгліколю, модифікованого нітротерефталевою кислотою. Режим 
хроматографування наступний: газ носій – азот, поділ потоку – 1/5, швидкість газу – 
2 см3/хв; температура колонки – початкова 80 °С (3 хв), нагрів – 15 °С/хв до 220 °С; 
температура інжектора – 250 °С, температура детектора – 290 °С; витрата повітря 
– 250 см3/хв, витрата водню – 25 см3/хв. Об’єм хроматографічної проби – 0,001 см3.

Розроблений метод захищено патентом України на корисну модель № 139418 
«Спосіб кількісного визначення компонентного складу монотерпенів у винограді 
та винах».

Розрахунок економічної ефективності проводили за загальноприйнятою 
методикою.

Отримані результати по всіх проведених дослідах оброблені методом 
варіаційної статистики за допомогою прикладного пакету програм Microsoft Excel.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕМ-АГРО» НА АГРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, 
ПОКАЗНИКИ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СОРТІВ ТА ФОРМ НОВОЇ 

СЕЛЕКЦІЇ ІЗ ТЕМНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ ЯГОДИ
Вплив обробки препаратом «ЕМ-Агро» на агробіологічні  показники технічних 

сортів нової селекції надано у таблиці 1.
Таблиця 1

Вплив «ЕМ-Агро» на агробіологічні показники червоних технічних сортів 
(середнє за 2015 – 2017 рр.)

Сорт Варіант 
Довжина 
пагонiв, 

см

Довжина 
визр.

частини, см

Листя, 
шт.

S 
поверхні 
листа, см2 

S
поверхні 
куща, м2

Об’єм 
однорічн.

приросту, см3

‘Чарівний’ ЕМ- 154 115,5 21,5 65,2 5,08 1379,2
ЕМ+ 167,2* 123,7* 22,8 80.0* 5,64* 1532,3*

‘Одеський жемчуг’ ЕМ- 222.0 188,7 20,8 64,2 4,53 1722,3
ЕМ+ 235,8 195,1 22,2 77,3* 5,58 1894,2

‘Агат таїровський’ ЕМ- 180,6 143,1 21,1 63,2 4,2 1265,8
ЕМ+ 200,8 167,3* 23,4 79,8* 5,85* 1423,5

‘Отрада’ ЕМ- 205.0 127,3 22.0 65,9 4,04 974,5
ЕМ+ 218,3* 150.0* 23,5 84,7* 5,4* 1175,8*

‘Каберне Совіньйон’ ЕМ- 148,1 103 22 68,7 4,12 725,9
ЕМ+ 159 110,8 22,3 81,5* 5,22* 934,0*

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 
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Як видно з таблиці 1, позитивний вплив застосування препаратів відмічено на 
площу поверхні листа, площу листкової поверхні куща (від 0,56 м2 у сорту ‘Чарівний’ 
до 1,65 м2 у сорту ‘Агат таїровський’). Довжина пагонів збільшилася від 13,2 см 
у сорту ‘Чарівний’ до  20,2 см у сорту ‘Агат таїровський’. Відповідно відмічено 
позитивний  вплив  обробки «ЕМ-Агро» на об’єм однорічного приросту – від 172 
см3 для сорту ‘Одеський жемчуг’ до 201,3 см3 для  сорту ‘Отрада’. Найбільший 
позитивний вплив застосування «ЕМ-Агро» мало на агробіологічні показники у 
сортів ‘Агат таїровський’ та’ Отрада’.

Проведені нами дослідження показали також позитивний вплив препарату 
«ЕМ-Агро» на показники врожайності дослідних сортів (табл. 2).

Таблиця 2
Вплив «ЕМ-Агро» на показники врожайності червоних технічних сортів 

(середнє за 2015–2017 роки)

Сорт Варіант Кількість грон на 
кущ, шт.    

Середня маса 
грона, г

Урожайність з 
куща, кг

Урожайність з 
1 га, т

‘Чарівний’
ЕМ- 31 212,5 6,59 14,65
ЕМ+ 32 217,5 6,95 15,11

‘Одеський жемчуг’ ЕМ- 25 221.0 5,53 12,28
ЕМ+ 29* 234,1 6,85* 15,44

‘Отрада’ ЕМ- 30 108,6 3,67 8,18
ЕМ+ 30 193,1* 5,72* 12,71

‘Агат таїровський’ ЕМ- 31 153.0 4,72 10,49
ЕМ+ 32 220.9* 6,98* 15,51

‘Каберне Совіньйон’ ЕМ- 30 115,8 3,47 7,71
ЕМ+ 32 145,6* 4,65* 10,33*

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 
Як видно з таблиці 2, обробка «ЕМ-Агро» позитивно вплинула на середню масу 

грона, що призвело відповідно до максимального збільшення врожайності на кущ 
на 0,34 кг для сорту ‘Чарівний’ та на 2,26 кг на кущ для сорту ‘Агат таїровський’ 
та вірогідного впливу на врожайність з 1 га (на 0,46 та 5,02 тони на тих же сортах). 
Збільшення маси грона відбувалося переважно за рахунок збільшення маси ягоди, 
яке склало (на 100 ягід) у сорту ‘Отрада’ – 86 грамів, ‘Агат таїровський’ – 66 грамів, 
‘Одеський жемчуг’ – 20 грамів, у контролю ‘Каберне‘ – 33 грами. Це збільшення 
відбувалося переважно за рахунок збільшення не твердих залишків (шкірка та 
насіння), а за рахунок м’якоті ягід, про що свідчить вихід сусла, який  підвищився  
на 60 грамів у сорту ‘Агат таїровський’, на 57 грамів у сорту ‘Отрада’ та на 10 
грамів у сорту ‘Каберне Совіньйон’ (табл. 3). У сортів ‘Чарівний’ та ‘Одеський 
жемчуг’ це збільшення було незначним (1,3 г та 2,5 г) відповідно. Збільшення 
цукристості склало в середньому від 18 до 26 г на дециметр кубічний у відповідних 
варіантах, титрована кислотність істотно не змінювалася. Під впливом «ЕМ-Агро» 
збільшився вміст фенольних та барвних речовин. Зокрема сума флавоноїдних 

речовин збільшилася у сорту ‘Отрада’ на 299 мкг/кг. Серед флавоноїдів слід 
відмітити збільшення вмісту проантоціанидинів (максимальне на 126 мкг/кг у 
сорту ‘Отрада’) та антоцианів – на 222  мкг/кг у сорту ‘Отрада’. Для усіх сортів  
відмічено збільшення вмісту органічних кислот та терпенових сполук.

Таблиця 3
Вплив обробки  «ЕМ-Агро» на механічний склад виноградного грона  

(середнє за 2014–2017 роки)

Показник

Сорт винограду
‘Агат 

таїровський’
‘Одеський 

жемчуг’ ‘Чарівний’ ‘Отрада’ ‘Каберне
Совіньйон’

ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+
Маса грона г 149,6 215,* 205,7 224,4 205,7 205,0 105,5 186,4 113,3 145,8
Маса ягід г 143,1 205,* 197,3 216,0 198,2 200,2 98,9 179,9 106,8 140,2

% 95,6 95,7 95,9 96,3 96,4 97,7 93,8 96,5 94,2 96,2

Маса гребенів г 6,5 9,4 8,4 8,4 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 5,6

% 4,4 4,3 4,1 3,8 3,6 3,6 6,2 3,5 5,8 3,8

Маса насіння г 1,3 1,0 0,8 1,0 2,6 0,9 5,1 4,5 5,0 4,6

% 0,9 0,5 0,4 0,4 1,3 0,4 4,8 2,4 4,4 3,1

Маса шкірки г 29,1 29,5 28,5 26,6 31,8 32,5 46,5 68,3 28,9 27,9

% 19,4 13,7 13,9 11,9 15,5 15,9 44,1 36,6 25,5 19,1

Маса сусла 
і щільних 
частин м’якоті

г 105,6 165,* 159,0 179,1 154,5 156,6 40,3 97,6 65,4 100,3

% 70,6 76,8 77,3 79,8 75,1 76,4 38,2 52,4 57,7 68,8
Кількість 
нісінин у 100 
ягодах, шт

шт 72,9 67,3 122,5 59,8 68,3 66,4 170,2 178,6 62,6 62,1

Твердий 
залишок

* 36,9 39,8 37,7 36,0 41,9 40,9 58,1 79,3 40,5 38,0

Показник 
будови

* 21,9 22,0 23,4 25,7 26,5 26,8 15,1 27,5 16,3 25,0

Структурний 
показник

* 2,9 4,1 4,2 5,0 3,7 3,8 0,7 1,2 1,6 2,6

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 

Отримані дані дають підстави для припущення про активізацію перебігу 
метаболічних процесів у сортів ‘Отрада’ та ‘Агат таїровський’, що було підтверджено 
дослідженням фізико-хімічних показників сорту ‘Отрада’ (вплив на вміст 
фенольних та барвних речовин) (табл. 4). Так, збільшення вмісту  нефлавоноїдних 
речовин (фенольні кислоти) відбулося на 20 мкг на 1 кг для сорту ‘Отрада’. Сумма 
флавоноїдних речовин збільшилася у сорту ‘Отрада’ на 299 мкг/кг та на 1105 мкг/кг 
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Як видно з таблиці 1, позитивний вплив застосування препаратів відмічено на 
площу поверхні листа, площу листкової поверхні куща (від 0,56 м2 у сорту ‘Чарівний’ 
до 1,65 м2 у сорту ‘Агат таїровський’). Довжина пагонів збільшилася від 13,2 см 
у сорту ‘Чарівний’ до  20,2 см у сорту ‘Агат таїровський’. Відповідно відмічено 
позитивний  вплив  обробки «ЕМ-Агро» на об’єм однорічного приросту – від 172 
см3 для сорту ‘Одеський жемчуг’ до 201,3 см3 для  сорту ‘Отрада’. Найбільший 
позитивний вплив застосування «ЕМ-Агро» мало на агробіологічні показники у 
сортів ‘Агат таїровський’ та’ Отрада’.

Проведені нами дослідження показали також позитивний вплив препарату 
«ЕМ-Агро» на показники врожайності дослідних сортів (табл. 2).

Таблиця 2
Вплив «ЕМ-Агро» на показники врожайності червоних технічних сортів 

(середнє за 2015–2017 роки)

Сорт Варіант Кількість грон на 
кущ, шт.    

Середня маса 
грона, г

Урожайність з 
куща, кг

Урожайність з 
1 га, т

‘Чарівний’
ЕМ- 31 212,5 6,59 14,65
ЕМ+ 32 217,5 6,95 15,11

‘Одеський жемчуг’ ЕМ- 25 221.0 5,53 12,28
ЕМ+ 29* 234,1 6,85* 15,44

‘Отрада’ ЕМ- 30 108,6 3,67 8,18
ЕМ+ 30 193,1* 5,72* 12,71

‘Агат таїровський’ ЕМ- 31 153.0 4,72 10,49
ЕМ+ 32 220.9* 6,98* 15,51

‘Каберне Совіньйон’ ЕМ- 30 115,8 3,47 7,71
ЕМ+ 32 145,6* 4,65* 10,33*

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 
Як видно з таблиці 2, обробка «ЕМ-Агро» позитивно вплинула на середню масу 

грона, що призвело відповідно до максимального збільшення врожайності на кущ 
на 0,34 кг для сорту ‘Чарівний’ та на 2,26 кг на кущ для сорту ‘Агат таїровський’ 
та вірогідного впливу на врожайність з 1 га (на 0,46 та 5,02 тони на тих же сортах). 
Збільшення маси грона відбувалося переважно за рахунок збільшення маси ягоди, 
яке склало (на 100 ягід) у сорту ‘Отрада’ – 86 грамів, ‘Агат таїровський’ – 66 грамів, 
‘Одеський жемчуг’ – 20 грамів, у контролю ‘Каберне‘ – 33 грами. Це збільшення 
відбувалося переважно за рахунок збільшення не твердих залишків (шкірка та 
насіння), а за рахунок м’якоті ягід, про що свідчить вихід сусла, який  підвищився  
на 60 грамів у сорту ‘Агат таїровський’, на 57 грамів у сорту ‘Отрада’ та на 10 
грамів у сорту ‘Каберне Совіньйон’ (табл. 3). У сортів ‘Чарівний’ та ‘Одеський 
жемчуг’ це збільшення було незначним (1,3 г та 2,5 г) відповідно. Збільшення 
цукристості склало в середньому від 18 до 26 г на дециметр кубічний у відповідних 
варіантах, титрована кислотність істотно не змінювалася. Під впливом «ЕМ-Агро» 
збільшився вміст фенольних та барвних речовин. Зокрема сума флавоноїдних 

речовин збільшилася у сорту ‘Отрада’ на 299 мкг/кг. Серед флавоноїдів слід 
відмітити збільшення вмісту проантоціанидинів (максимальне на 126 мкг/кг у 
сорту ‘Отрада’) та антоцианів – на 222  мкг/кг у сорту ‘Отрада’. Для усіх сортів  
відмічено збільшення вмісту органічних кислот та терпенових сполук.

Таблиця 3
Вплив обробки  «ЕМ-Агро» на механічний склад виноградного грона  

(середнє за 2014–2017 роки)

Показник

Сорт винограду
‘Агат 

таїровський’
‘Одеський 

жемчуг’ ‘Чарівний’ ‘Отрада’ ‘Каберне
Совіньйон’

ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+ ЕМ- ЕМ+
Маса грона г 149,6 215,* 205,7 224,4 205,7 205,0 105,5 186,4 113,3 145,8
Маса ягід г 143,1 205,* 197,3 216,0 198,2 200,2 98,9 179,9 106,8 140,2

% 95,6 95,7 95,9 96,3 96,4 97,7 93,8 96,5 94,2 96,2

Маса гребенів г 6,5 9,4 8,4 8,4 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 5,6

% 4,4 4,3 4,1 3,8 3,6 3,6 6,2 3,5 5,8 3,8

Маса насіння г 1,3 1,0 0,8 1,0 2,6 0,9 5,1 4,5 5,0 4,6

% 0,9 0,5 0,4 0,4 1,3 0,4 4,8 2,4 4,4 3,1

Маса шкірки г 29,1 29,5 28,5 26,6 31,8 32,5 46,5 68,3 28,9 27,9

% 19,4 13,7 13,9 11,9 15,5 15,9 44,1 36,6 25,5 19,1

Маса сусла 
і щільних 
частин м’якоті

г 105,6 165,* 159,0 179,1 154,5 156,6 40,3 97,6 65,4 100,3

% 70,6 76,8 77,3 79,8 75,1 76,4 38,2 52,4 57,7 68,8
Кількість 
нісінин у 100 
ягодах, шт

шт 72,9 67,3 122,5 59,8 68,3 66,4 170,2 178,6 62,6 62,1

Твердий 
залишок

* 36,9 39,8 37,7 36,0 41,9 40,9 58,1 79,3 40,5 38,0

Показник 
будови

* 21,9 22,0 23,4 25,7 26,5 26,8 15,1 27,5 16,3 25,0

Структурний 
показник

* 2,9 4,1 4,2 5,0 3,7 3,8 0,7 1,2 1,6 2,6

Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 

Отримані дані дають підстави для припущення про активізацію перебігу 
метаболічних процесів у сортів ‘Отрада’ та ‘Агат таїровський’, що було підтверджено 
дослідженням фізико-хімічних показників сорту ‘Отрада’ (вплив на вміст 
фенольних та барвних речовин) (табл. 4). Так, збільшення вмісту  нефлавоноїдних 
речовин (фенольні кислоти) відбулося на 20 мкг на 1 кг для сорту ‘Отрада’. Сумма 
флавоноїдних речовин збільшилася у сорту ‘Отрада’ на 299 мкг/кг та на 1105 мкг/кг 
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у сорту Каберне Совіньйон’. Серед флавоноїдів слід відмітити збільшення вмісту 
проантоціанидинів (на 126 у сорту ‘Отрада’ та на 757 мкг/кг у сорту ‘Каберне 
Совіньйон’) та антоцианів – на 222 та 276 мкг/кг відповідно.

Таблиця 4
Вміст груп фенольних речовин винограду сортів  

‘Отрада’ та ‘Каберне Совіньйон’, (мкг/г)

Група фенолів
Зразки

‘Отрада’ ‘Отрада’ ЕМ ‘Каберне 
Совіньйон’

‘Каберне-
Совіньйон’ ЕМ

Не флаваноїди

Фенольні кислоти 51,9 72,3 0,0 0,0
Флавоноїди
Проантоціанідини 
(Флаванан – 3-ол)

757,5 883,5* 983,0 1740,9

Флавоноли 20,6 13,5 57,3 39,0

Флаванони 33,9 5,2 16,6 83,5
Флавони 61,5 55,5 38,6 41,9
Антоціани 1143,8 1365,5* 888,1 1164,8
Інші 73,1 45,9 10,8 29,1

Сума фенолів 2142,4 2441,4 1994,4 3099,2
Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕМ-АГРО» ТА АВТОХТОННИХ ШТАМІВ 
ВИННИХ ДРІЖДЖІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ СУХИХ ЧЕРВОНИХ ВИН
Застосування препарату «ЕМ-Агро» позитивно впливає  на фізико-хімічні та 

органолептичні показники червоних виноматеріалів із сортів та форм винограду 
нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», покращуючи показники цукристості, 
кислотності (рис. 1), збільшуючи вміст флавоноїдних сполук (табл. 3) органічних 
кислот, терпенових сполук (рис. 2).

У всіх оброблених сортів вміст цукру або слабко зменшувався (на 8–10 грам 
на дм3) або незначно збільшувався на 2–10 грамів на дм3. Кількість титрованих 
кислот зменшувалася в межах 0,3–0,6 г/дм3 (рис. 1).

На прикладі сортів ‘Каберне Совіньйон’ і ‘Отрада’ було показано, що обробка 
«ЕМ-Агро» також позитивно позначилася на вмісті фенольних речовин (сорт 
‘Каберне Совіньйон’, барвних речовин (сорти ‘Каберне Совіньйон’ та ‘Отрада’) 
і знижувала інтенсивність окислювальних процесів (рис. 2). 

Відповідно до 3-річних даних, показник вмісту вихідних фенольних речовин 
збільшився на 86 мг/дм3 у сорту ‘Каберне Совіньйон’ та на 27 – у сорту ‘Отрада’, 

технічний запас барвних речовин збільшився на 26 мг/дм3 у сорту ‘Отрада’ та на 
11 – у сорту ‘Каберне Совіньйон’. 14 

 

 
 
Рис. 1. Вплив препарату ЕМ-агро на фізико-хімічні показники червоних 

виноматеріалів 
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Під час мацерації кількість фенольних речовин злегка зменшилася у сорту 
‘Каберне Совіньйон’ та трохи збільшилася у сорту ‘Отрада’. Вміст барвних 
речовин збільшився на 11 мг/дм3 у сорту ‘Отрада’ та на 22 мг/дм3 у сорту 
‘Каберне Совіньйон’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Вплив ЕМ-агро на вміст фенольних речовин та інтенсивність 

окислювальних процесів 
Як видно з рис. 2, активність ферменту О-дифенолоксидази, який є 
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окислювальних процесів

Як видно з рис. 2, активність ферменту О-дифенолоксидази, який є показником 
інтенсивності перебігу окислювальних процесів, зменшувалася на 20 % у сорту 
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у сорту Каберне Совіньйон’. Серед флавоноїдів слід відмітити збільшення вмісту 
проантоціанидинів (на 126 у сорту ‘Отрада’ та на 757 мкг/кг у сорту ‘Каберне 
Совіньйон’) та антоцианів – на 222 та 276 мкг/кг відповідно.

Таблиця 4
Вміст груп фенольних речовин винограду сортів  

‘Отрада’ та ‘Каберне Совіньйон’, (мкг/г)

Група фенолів
Зразки

‘Отрада’ ‘Отрада’ ЕМ ‘Каберне 
Совіньйон’

‘Каберне-
Совіньйон’ ЕМ

Не флаваноїди

Фенольні кислоти 51,9 72,3 0,0 0,0
Флавоноїди
Проантоціанідини 
(Флаванан – 3-ол)

757,5 883,5* 983,0 1740,9

Флавоноли 20,6 13,5 57,3 39,0

Флаванони 33,9 5,2 16,6 83,5
Флавони 61,5 55,5 38,6 41,9
Антоціани 1143,8 1365,5* 888,1 1164,8
Інші 73,1 45,9 10,8 29,1

Сума фенолів 2142,4 2441,4 1994,4 3099,2
Примітка: * вірогідна різниця між груповими середніми при рівні значущості ɑ = 0.05. 

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЕМ-АГРО» ТА АВТОХТОННИХ ШТАМІВ 
ВИННИХ ДРІЖДЖІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ СУХИХ ЧЕРВОНИХ ВИН
Застосування препарату «ЕМ-Агро» позитивно впливає  на фізико-хімічні та 

органолептичні показники червоних виноматеріалів із сортів та форм винограду 
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і знижувала інтенсивність окислювальних процесів (рис. 2). 
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збільшився на 86 мг/дм3 у сорту ‘Каберне Совіньйон’ та на 27 – у сорту ‘Отрада’, 

технічний запас барвних речовин збільшився на 26 мг/дм3 у сорту ‘Отрада’ та на 
11 – у сорту ‘Каберне Совіньйон’. 14 
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досліджених сортів, за винятком сорту ‘Агат таїровский’, реагувала на обробку 
ЕМ збільшенням вмісту барвних речовин (рис. 3).
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Рис. 4. Вплив обробки препаратом «ЕМ-Агро» на вміст ароматичних сполук 
сухих червоних вин

У розрізі окремих груп речовин відмічено, що обробка «ЕМ-Агро» збільшувала 
вміст альдегідів і ефірів. Вміст альдегідів збільшився під впливом «ЕМ-Агро» 
у сортів ‘Отрада’, ‘Чарівний’ та ‘Каберне Совіньйон’; збільшення вмісту ефірів 
відмічено для сортів ‘Каберне Совіньйон’, ‘Одеський жемчуг’, ‘Чарівний’ та ‘Агат 
таїровський’.

Обробка «ЕМ-Агро» також позитивно впливала на органолептичні показники 
червоних виноматеріалів із сортів  та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова» (рис. 5).

Органолептична оцінка виноматеріалу сорту ‘Одеський жемчуг’ під впливом 
«ЕМ-Агро» продемонструвала збільшення тривалості смаку та появу тонів 
сухофруктів і ірису.

Було показано, що використання нових штамів винних дріжджів позитивно 
впливає на фізико-хімічні та органолептичні показники виноматеріалів з 
сортів  та форм винограду нової селекції, зокрема на вміст та співвідношення 
органічних кислот, фенольних речовин, барвних речовин та органолептичну оцінку 
виноматеріалів.
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Рис. 5. Сенсорний профіль вина сорту ‘Одеський жемчуг’ під впливом обробки 
ЕМ-агро 
 

На рис. 6 показано вплив автохтонних штамі винних дріжджів на вміст 
фенольних та барвних речовин у винах сорту ‘Каберне Совіньйон’. Як видно з 
рис. 6, на масову концентрацію барвних речовин найбільший вплив мали штами 
Y-3648 та Y-3646, яка порівняно із спонтанним бродінням збільшувалася 
щонайменше у 2,5 рази . У штамів Y-3645, Y3647 та Y 3649 це збільшення 
перевищувало контрольний варіант (спонтанне бродіння) у 2 та більше рази. 
Збільшення вмісту загальних фенольних речовин під впливом автохтонних 
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досліджених сортів, за винятком сорту ‘Агат таїровский’, реагувала на обробку 
ЕМ збільшенням вмісту барвних речовин (рис. 3).
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«ЕМ-Агро» продемонструвала збільшення тривалості смаку та появу тонів 
сухофруктів і ірису.

Було показано, що використання нових штамів винних дріжджів позитивно 
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контролем, масова концентрація барвних речовин збільшувалася найбільше у сорту 
‘Одеський жемчуг’ (на 28 %).
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Рис. 7. Вплив автохтонних штамів винних дріжджів на органолептичні 
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ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі наведено результати досліджень  впливу  обробки 
препаратом «ЕМ-Агро» на збільшення кількості та підвищення якості урожаю 
і продуктів переробки технічних сортів і форм винограду із темнозабарвленою 
ягодою нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та впливу  автохтонних штамів 
винних дріжджів на покращення фізико-хімічних і органолептичних показників 
виноматеріалів із зазначених сортів та форм.

1. Триразове оброблення препаратом «ЕМ-Агро» позитивно впливає на 
агробіологічні показники сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова», зокрема на листову площу куща яка збільшилася у сорту ‘Агат 
таїровський’ на 1,65 м2, у сорту ‘Отрада’ – на 1,36 м2, у контрольного сорту ‘Каберне 
Совіньйон’ на 1,1 м2. В меншому ступені обробка «ЕМ-Агро» позначилася на таких 
показниках, як середня довжина пагонів та об’єм однорічного приросту кущів, які 
збільшилися максимально на 20,2 см у сорту ‘Агат таїровський’  та 201,3 см3 у 
сорту ‘Отрада’ відповідно.

2. Обробка препаратом «ЕМ-Агро» покращує показники врожайності сортів та 
форм винограду нової  селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Більший позитивний 
ефект було отримано на сортах ‘Отрада’ (збільшення на 2,05 кг на кущ та на 0,46 
т/га) та сорту ‘Агат таїровський’  (збільшення врожайності на 2,26 кг на кущ та 
на 5,02 т/га відповідно). Збільшення врожайності контрольного сорту ‘Каберне 
Совіньйон’ склало 1,16 кг на кущ та на 2,92 т/га у перехунку.

3. Збільшення маси грона відбувалося переважно за рахунок збільшення маси 
ягоди, яке склало (на 100 ягід) у сорту ‘Отрада’ – 86 грамів, ‘Агат таїровський’ –  
66 грамів, ‘Одеський жемчуг’ – 20 грамів, у контролю ‘Каберне Совіньйон –  
33 грами. Це збільшення відбувалося переважно за рахунок м’якоті ягід, про що 
свідчить вихід сусла, який  підвищився на 60 грамів у сорту ‘Агат таїровський’, на 
57 грамів у сорту ‘Отрада’ та на 10 грамів у сорту ‘Каберне Совіньйон’.

4. Обробка препаратом «ЕМ-Агро» поліпшила фізико-хімічні показники 
сусла та виноматеріалів із сортів нової селекції, зокрема органічних кислот 
та терпенових сполук (для сорту ‘Чарівний’ відмічено збільшення вмісту 
лимонної кислоти майже вдвічі). Збільшення масової концентрації янтарної 
кислоти було виявлено для всіх досліджених форм винограду, загальних 
фенольних речовин (на 0,2–12,3 % – найвищі значення відмічено у сорту ‘Агат 
таїровський’), масова концентрація барвних речовин збільшується на 28 % 
(сорт ‘Одеський жемчуг’). Сума флавоноїдних речовин збільшилася у сорту 
‘Отрада’ на 299 мкг/кг та на 1105 мкг/кг у сорту ‘Каберне Совіньйон’. Серед 
флавоноїдів слід відмітити збільшення вмісту проантоціанидинів (на 126 у 
сорту ‘Отрада’ та на 757 мкг/кг у сорту ‘Каберне Совіньйон’) та антоцианів – 
на 222 та 276 мкг/кг відповідно.

5. Органолептична оцінка виноматеріалів, отриманих з оброблених «ЕМ-
Агро» сортів, характеризувалася більш інтенсивним фруктово-квітковим 
ароматом, ніж у контролі без обробки «ЕМ-Агро». Для винограду форми ‘Отрада’, 
обробленого ЕМ, вина характеризуються тонами ірису, ‘Агату таїровського’ – 
тонами піону та фіалки, ‘Одеського жемчугу’ – сухофруктів та ірису, ‘Чарівний’ 
– тонами чорного перцю, фіалки, сухофруктів та ягід. Контрольний сорт ‘Каберне 
Совіньйон’ характеризувався складністю аромату з тонами сливи, ягід та пасльону.

6. Позитивний вплив автохтонних штамів винних дріжджів відмічено на 
масову концентрацію барвних речовин, найбільший вплив мали штами Y-3648 та 
Y-3646, яка порівняно із спонтанним бродінням збільшувалася щонайменше у 2,5 
раза. У штамів Y-3645, Y3647  та Y 3649 це збільшення перевищувало контрольний 
варіант (спонтанне бродіння) у 2 та більше раза. Збільшення вмісту загальних 
фенольних речовин під впливом автохтонних штамів винних дріжджів було на 
0,2–12,3 % (найвищі значення відмічено у сорту ‘Агат таїровський’) порівняно 
із контролем, масова концентрація барвних речовин збільшувалася найбільше у 
сорту ‘Одеський жемчуг’ (на 28 %).

7. Виявлено позитивний вплив автохтонних штамів винних дріжджів на 
органолептичну оцінку вина сорту ‘Каберне Совіньйон’. Під впливом бродіння 
на автохтонних штамах винних дріжджів відмічено збільшення тривалості, 
інтенсивності смаку та фруктового аромату в залежності від використаного 
штаму винних дріжджів порівняно зі спонтанним бродінням. У 2015 році за 
цими характеристиками особливо виділився штам 3649, у 2016 році — штам 3645.

8. Економічна ефективність застосування препарату «ЕМ-Агро» на 
сортах нової селекції  полягає в отриманні додаткового врожаю (від 0,46 т/га 
у сорту ‘Чарівний’ до 5,02 тон з 1 га у сорту ‘Агат таїровський’) і підвищенні 
рентабельності виробництва в середньому від 9 % у сорту ‘Чарівний’ до 111 % 
у сорту ‘Агат таїровський’, що визначає доцільність застосування розробленого 
агроприйому.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
Агротехнічний прийом застосування препарату «ЕМ-Агро» рекомендовано 

для технічних сортів, при цьому обробку рекомендовано застосовувати протягом 
вегетації триразово (в період цвітіння винограду, зростання і дозрівання ягід –  
1 раз у 2 тижні) розчинами препарату «ЕМ-Агро» у розведенні  «ЕМ-Агро» 1:500. За 
виробництва сухих червоних вин доцільно застосовувати штами винних дріжджів 
3649 та 3645 з метою покращення фізико-хімічних та органолептичних показників.
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ВИСНОВКИ
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винних дріжджів на покращення фізико-хімічних і органолептичних показників 
виноматеріалів із зазначених сортів та форм.

1. Триразове оброблення препаратом «ЕМ-Агро» позитивно впливає на 
агробіологічні показники сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ 
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ягоди, яке склало (на 100 ягід) у сорту ‘Отрада’ – 86 грамів, ‘Агат таїровський’ –  
66 грамів, ‘Одеський жемчуг’ – 20 грамів, у контролю ‘Каберне Совіньйон –  
33 грами. Це збільшення відбувалося переважно за рахунок м’якоті ягід, про що 
свідчить вихід сусла, який  підвищився на 60 грамів у сорту ‘Агат таїровський’, на 
57 грамів у сорту ‘Отрада’ та на 10 грамів у сорту ‘Каберне Совіньйон’.
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та терпенових сполук (для сорту ‘Чарівний’ відмічено збільшення вмісту 
лимонної кислоти майже вдвічі). Збільшення масової концентрації янтарної 
кислоти було виявлено для всіх досліджених форм винограду, загальних 
фенольних речовин (на 0,2–12,3 % – найвищі значення відмічено у сорту ‘Агат 
таїровський’), масова концентрація барвних речовин збільшується на 28 % 
(сорт ‘Одеський жемчуг’). Сума флавоноїдних речовин збільшилася у сорту 
‘Отрада’ на 299 мкг/кг та на 1105 мкг/кг у сорту ‘Каберне Совіньйон’. Серед 
флавоноїдів слід відмітити збільшення вмісту проантоціанидинів (на 126 у 
сорту ‘Отрада’ та на 757 мкг/кг у сорту ‘Каберне Совіньйон’) та антоцианів – 
на 222 та 276 мкг/кг відповідно.

5. Органолептична оцінка виноматеріалів, отриманих з оброблених «ЕМ-
Агро» сортів, характеризувалася більш інтенсивним фруктово-квітковим 
ароматом, ніж у контролі без обробки «ЕМ-Агро». Для винограду форми ‘Отрада’, 
обробленого ЕМ, вина характеризуються тонами ірису, ‘Агату таїровського’ – 
тонами піону та фіалки, ‘Одеського жемчугу’ – сухофруктів та ірису, ‘Чарівний’ 
– тонами чорного перцю, фіалки, сухофруктів та ягід. Контрольний сорт ‘Каберне 
Совіньйон’ характеризувався складністю аромату з тонами сливи, ягід та пасльону.

6. Позитивний вплив автохтонних штамів винних дріжджів відмічено на 
масову концентрацію барвних речовин, найбільший вплив мали штами Y-3648 та 
Y-3646, яка порівняно із спонтанним бродінням збільшувалася щонайменше у 2,5 
раза. У штамів Y-3645, Y3647  та Y 3649 це збільшення перевищувало контрольний 
варіант (спонтанне бродіння) у 2 та більше раза. Збільшення вмісту загальних 
фенольних речовин під впливом автохтонних штамів винних дріжджів було на 
0,2–12,3 % (найвищі значення відмічено у сорту ‘Агат таїровський’) порівняно 
із контролем, масова концентрація барвних речовин збільшувалася найбільше у 
сорту ‘Одеський жемчуг’ (на 28 %).

7. Виявлено позитивний вплив автохтонних штамів винних дріжджів на 
органолептичну оцінку вина сорту ‘Каберне Совіньйон’. Під впливом бродіння 
на автохтонних штамах винних дріжджів відмічено збільшення тривалості, 
інтенсивності смаку та фруктового аромату в залежності від використаного 
штаму винних дріжджів порівняно зі спонтанним бродінням. У 2015 році за 
цими характеристиками особливо виділився штам 3649, у 2016 році — штам 3645.

8. Економічна ефективність застосування препарату «ЕМ-Агро» на 
сортах нової селекції  полягає в отриманні додаткового врожаю (від 0,46 т/га 
у сорту ‘Чарівний’ до 5,02 тон з 1 га у сорту ‘Агат таїровський’) і підвищенні 
рентабельності виробництва в середньому від 9 % у сорту ‘Чарівний’ до 111 % 
у сорту ‘Агат таїровський’, що визначає доцільність застосування розробленого 
агроприйому.
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Агротехнічний прийом застосування препарату «ЕМ-Агро» рекомендовано 

для технічних сортів, при цьому обробку рекомендовано застосовувати протягом 
вегетації триразово (в період цвітіння винограду, зростання і дозрівання ягід –  
1 раз у 2 тижні) розчинами препарату «ЕМ-Агро» у розведенні  «ЕМ-Агро» 1:500. За 
виробництва сухих червоних вин доцільно застосовувати штами винних дріжджів 
3649 та 3645 з метою покращення фізико-хімічних та органолептичних показників.
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Дисертаційна робота присвячена науковому обҐрунтуванню та розробці 
технологічних прийомів підвищення якості урожаю та продуктів переробки 
сортів і форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» на підставі 
використання препарату ефективних мікроорганізмів (ЕМ) та автохтонних штамів 
винних дріжджів.

Вперше встановлено позитивний вплив обробки винограду препаратом «ЕМ-
Агро»  агробіологічні показники та показники продуктивності винограду сортів і 
форм нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та на кондиції врожаю і фізико-
хімічні показники сусла із сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. 
В.Є. Таїрова», виявлено можливості автохтонних штамів винних дріжджів щодо 
покращення фізико-хімічних та органолептичних властивостей сухих червоних 
вин із зазначених сортів.

Встановлено, що триразове оброблення препаратом «ЕМ-Агро» позитивно 
впливає на агробіологічні показники сортів та форм винограду нової селекції ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» (збільшення листкової площі кущів від 1,1 до 1,65 м2 у 
сортів ‘Каберне Совіньйон’ та ‘Агат таїровський’ відповідно), збільшення середньої 
довжини пагонів та об’єму однорічного приросту кущів максимально на 20,2 см у 
сорту ‘Агат таїровський’  та 201,3 см3 у сорту ‘Отрада’ відповідно.

Продемонстровано, що обробка препаратом «ЕМ-Агро» покращує показники 
врожайності сортів та форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». 
Визначено, що збільшення маси  грона відбувається переважно за рахунок 
збільшення маси ягоди, а саме за рахунок м’якоті ягід, про що свідчить підвищення 
виходу сусла від 10 г у сорту ‘Каберне Совіньйон’ до  60 грамів у сорту ‘Агат 
таїровський’.

Виявлено, що обробка препаратом «ЕМ-Агро» поліпшує фізико-хімічні 
показники та органолептичну оцінку виноматеріалів за рахунок збільшення 
суми флавоноїдних речовин (від 299 мкг/кг у сорту ‘Отрада’ та на  на 1105 мкг/
кг у сорту ‘Каберне Совіньйон’), в першу чергу за рахунок збільшення вмісту 
проантоціанидинів та антоціанів, а також  органічних кислот та терпенових сполук.

Встановлено, що позитивний вплив автохтонних штамів винних дріжджів на 
якість виноматеріалів відбувається переважно за рахунок збільшення у 2 та більше 
разів масової концентрації барвних речовин (штами Y-3648 та Y-3646) і показано 
наявність сортових особливостей відносно збільшення вмісту фенольних та барвних 
речовин під впливом автохтонних штамів винних дріжджів.

Економічні розрахунки показали, що  застосування препарату «ЕМ-Агро» на 
сортах нової селекції дає можливість отримати додатковий врожай та підвищити 
рентабельність виробництва (від 9 % у сорту ‘Чарівний’ до 111 % у сорту ‘Агат 
таїровський’), що визначає доцільність застосування розробленого агроприйому.

Ключові слова: сорта із темним забарвленням ягід, сухі червоні виноматеріали, 
«ЕМ-Агро», агробіологічні показники, показники продуктивності, автохтонні 
штами винних дріжджів, фенольні та барвні речовини, органолептична оцінка.
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Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке технологических 
приемов повышения качества урожая и продуктов переработки сортов и форм 
винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» на основе использования 
препарата эффективных микроорганизмов («ЭМ-Агро») и автохтонных штаммов 
винных дрожжей.

Впервые установлено положительное влияние обработки винограда препаратом 
«ЭМ-Агро» на агробиологические показатели и показатели продуктивности  
винограда сортов и форм новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова»,  на 
кондиции урожая и физико-химические показатели сусла из сортов и форм 
винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», выявлены возможности 
автохтонных штаммов винных дрожжей по улучшению физико-химических и 
органолептических свойств сухих красных вин из указанных сортов.

Установлено, что трехкратная обработка препаратом «ЭМ-Агро» положительно 
влияет на агробиологические показатели сортов и форм винограда новой селекции 
ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» (увеличение листовой площади кустов от 1,1 до  
1,65 м2 у сортов ‘Каберне Совиньон’ и ‘Агат таировский’ соответственно), увеличение 
средней длины побегов и объема однолетнего прироста кустов максимально на 20,2 
см  у сорта Агат таировский и 201,3 см3 у сорта ‘Отрада’ соответственно.

Продемонстрировано, что обработка препаратом «ЭМ-Агро» улучшает 
показатели урожайности сортов и форм винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ 
им. В.Е. Таирова». Определено, что увеличение массы грозди происходит 
преимущественно за счет увеличения массы ягоды, а именно за счет мякоти ягод, 
о чем свидетельствует повышение выхода сусла от 10 г у сорта ‘Каберне Совиньон’ 
до 60 граммов в сорта ‘Агат таировский’.

Показано, что обработка препаратом «ЭМ-Агро» улучшает физико-химические 
показатели и органолептическую оценку виноматериалов за счет увеличения 
суммы флавоноидных веществ (от 299 мкг / кг у сорта ‘Отрада’ до 1105 мкг / кг 
у сорта ‘Каберне Совиньон’), в первую очередь за счет увеличения содержания 
проантоцианидинов и антоцианов, а также органических кислот и терпеновых 
соединений.

Установлено, что влияние автохтонных штаммов винных дрожжей на качество 
виноматериалов происходит преимущественно за счет увеличения в 2 и более раз 
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Ключові слова: сорта із темним забарвленням ягід, сухі червоні виноматеріали, 
«ЕМ-Агро», агробіологічні показники, показники продуктивності, автохтонні 
штами винних дріжджів, фенольні та барвні речовини, органолептична оцінка.

АННОТАЦИЯ
Кована Е.О. Технологические приемы повышения качества урожая и 
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Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке технологических 
приемов повышения качества урожая и продуктов переработки сортов и форм 
винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» на основе использования 
препарата эффективных микроорганизмов («ЭМ-Агро») и автохтонных штаммов 
винных дрожжей.

Впервые установлено положительное влияние обработки винограда препаратом 
«ЭМ-Агро» на агробиологические показатели и показатели продуктивности  
винограда сортов и форм новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова»,  на 
кондиции урожая и физико-химические показатели сусла из сортов и форм 
винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», выявлены возможности 
автохтонных штаммов винных дрожжей по улучшению физико-химических и 
органолептических свойств сухих красных вин из указанных сортов.

Установлено, что трехкратная обработка препаратом «ЭМ-Агро» положительно 
влияет на агробиологические показатели сортов и форм винограда новой селекции 
ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» (увеличение листовой площади кустов от 1,1 до  
1,65 м2 у сортов ‘Каберне Совиньон’ и ‘Агат таировский’ соответственно), увеличение 
средней длины побегов и объема однолетнего прироста кустов максимально на 20,2 
см  у сорта Агат таировский и 201,3 см3 у сорта ‘Отрада’ соответственно.

Продемонстрировано, что обработка препаратом «ЭМ-Агро» улучшает 
показатели урожайности сортов и форм винограда новой селекции ННЦ «ИВиВ 
им. В.Е. Таирова». Определено, что увеличение массы грозди происходит 
преимущественно за счет увеличения массы ягоды, а именно за счет мякоти ягод, 
о чем свидетельствует повышение выхода сусла от 10 г у сорта ‘Каберне Совиньон’ 
до 60 граммов в сорта ‘Агат таировский’.

Показано, что обработка препаратом «ЭМ-Агро» улучшает физико-химические 
показатели и органолептическую оценку виноматериалов за счет увеличения 
суммы флавоноидных веществ (от 299 мкг / кг у сорта ‘Отрада’ до 1105 мкг / кг 
у сорта ‘Каберне Совиньон’), в первую очередь за счет увеличения содержания 
проантоцианидинов и антоцианов, а также органических кислот и терпеновых 
соединений.

Установлено, что влияние автохтонных штаммов винных дрожжей на качество 
виноматериалов происходит преимущественно за счет увеличения в 2 и более раз 
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массовой концентрации красящих веществ (штаммы Y-3648 и Y-3646), показано 
наличие сортовых особенностей в отношении увеличения содержания фенольных 
и красящих веществ под влиянием автохтонных штаммов винных дрожжей.

Экономические расчеты показали, что применение препарата «ЭМ-Агро» 
на сортах новой селекции дает возможность получить дополнительный урожай и 
повысить рентабельность производства (от 9 % у сорта ‘Чаривный’ до 111 % у сорта 
‘Агат таировский’), что определяет целесообразность применения разработанного 
агроприема в виноградарстве.

Ключевые слова: сорта с темной окраской ягод, сухие красные виноматериалы, 
«ЭМ-Агро», агробиологические показатели, показатели продуктивности,  
автохтонные штаммы винных дрожжей, фенольные и красящие вещества, 
органолептическая оценка.

SUMMARY
Kovana O.O. Technological methods of crop and processing products quality  

improvement of new grapevine cultivars and selections breeded at NSC “Tairov 
Research Institute of Viticulture and Wine-Making”. – Qualifying scientific paper, 
manuscript copyright.

Dissertation for the Candidate’s degree in agricultural sciences, specialty 06.01.08 
“Viticulture”. – National Scientific Center “Tairov Research Institute of Viticulture and 
Wine-Making”, National Academy of Agrarian Sciences, Odessa, 2021.

The dissertation is devoted to the scientific substantiation and development of 
technological methods for improving the quality of crops and  processing products from 
grapevine cultivars and selections breeded at NSC “Tairov Research Institute of Viticulture 
and Wine-Making” on the basis of the effective microorganisms(EM-agro) and indigenous 
wine yeast strains use. 

For the first time the positive effect of EM-agro on new grapevine cultivars and 
selections agrobiological  and productivity traits breeded at NSC  “Tairov Research 
Institute of Viticulture ans Wine-Making” and on the harvest conditions and physical and 
chemical parameters of the must from cultivars and selections breeded at NSC “Tairov 
Research Institute of Viticulture and Wine-Making”, the possibilities of autochthonous 
wine yeast strains  to improve the physical, chemical and organoleptic properties of dry 
red wines from these varieties were estimated.

The positive effect of  three-time EM-agro treatment on agrobiological traits of 
grapevine cultivars and selections breeded at of NSC “Tairov Research Institute of 
Viticulture and Wine-Making” (increase in leaf area  from 1,1 to 1.65 m2 in ‘Cabernet 
Sauvignon’ and ‘Agate tairovsky’, respectively), increase in average length of shoots 
and volume of annual pruning by a maximum of 20.2 cm in ‘Agate tairovsky’ and 201.3 
cm3 in ‘Otrada’, respectively was established. The positive effect of three-time EM-agro 
treatment  on the yields of new cultivars and selections breeded at NSC “Tairov Research 

Institute of Viticulture and Wine-Making” was demonstrated. The increase in the bunch 
weight, mainly due to the increase in the berries pulp weight, as evidenced by the increase 
in must yield (from 10 g in ‘Cabernet Sauvignon’ to 60 grams in ‘Agate tairovsky’) was 
demonstrated.

It was found that treatment with EM-agro improves physical and chemical parameters 
and organoleptic evaluation of wine materials by increasing the amount of flavonoids (from 
299 μg/kg in the variety ‘Otrada’ and by 1105 μg/kg in the variety ‘Cabernet Sauvignon’), 
primarily due to increase in the content of proanthocyanidins and anthocyanins, as well 
as organic acids and terpene compounds.

The influence of autochthonous yeast strains on the wine material quality (mainly due 
to an increase of 2 or more times the mass concentration of coloured substances (strains 
Y-3648 and Y-3646) and the presence of varietal specificity in relation to the increase in 
the content of phenolic and coloured substances  under the influence of indigenous strains 
of wine yeast were established.

Economic calculations have shown that the EM-agro use on new cultivars and 
selections makes it possible to obtain additional yields and increase profitability (from 
9 % for ‘Charivny’ to 111 % for ‘Agate tairovsky’), which determines the feasibility of 
the developed agricultural method.

Key words: cultivars  with dark berry color, dry red wine materials, EM-agro, 
agrobiological traits, productivity traits, autochthonous wine yeast strains, phenolic and 
coloured substances, organoleptic evaluation.
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