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АНОТАЦІЯ 

Пашковський О. І. Обґрунтування технологій вирощування винограду 

сортів Ароматний та Загрей для виробництва високоякісних столових вин - 

кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 «Виноградарство». 

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. 

Є. Таїрова», Одеса, 2021.  

Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі вітчизняного і 

світового виноградарства в цілому - підвищенню якості винограду і вина 

шляхом вибору технологій вирощування насаджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що всебічно 

вивчено вплив вибору схем садіння та систем формування кущів на  якість 

винограду сортів Ароматний, Загрей сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 

Таїрова» та виготовлених виноматеріалів.  

Вперше було встановлено вплив способів вирощування на показники 

фенольного комплексу, оксидазної активності винограду та доведена 

можливість їх регулювання шляхом вибору площі живлення та системи 

формування куща; встановлено вплив способів вирощування на загальну 

концентрацію комплексу монотерпенів у винограді,   його компонентний склад 

та доведена можливість їх регулювання шляхом вибору площі живлення та 

системи формування куща; виявлено залежність накопичення зв’язаної 

фракції комплексу монотерпенів та окремих її компонентів від температури 

грона у період дозрівання; встановлено вплив способів вирощування 

виноградних рослин на фізико-хімічні показники, склад ароматоутворюючого 

комплексу та органолептичні властивості виноматеріалів.  

Удосконалено способи вирощування винограду сортів сучасної селекції 

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» для отримання високоякісної виноробної 

сировини.  

Отримало подальший розвиток теоретичне і практичне обґрунтування 
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формування якості винограду залежно від способів вирощування кущів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що було 

встановлено оптимальні способи вирощування винограду сортів Ароматний та 

Загрей для виробництва високоякісних столових вин.  

Рекомендовані схеми садіння та системи формування дозволяють 

отримувати виноград з поліпшеними властивостями фенольного, 

монотерпенового комплексу та виготовляти вина з яскраво вираженими 

сортовими особливостями.  

Визначено високу економічну ефективність досліджуваних способів 

вирощування, розроблені практичні рекомендації виробництву.  

На основі проведених досліджень із застосуванням сучасних методів 

аналізу ароматичної зрілості винограду було розроблено метод, подана заявка 

та отримано патент на корисну модель № 139418 «Спосіб кількісного 

визначення компонентного складу монотерпенів у винограді та винах», 

зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 

10.01.2020. 

Об’єктом досліджень слугувала технологія вирощування винограду 

сортів Ароматний і Загрей сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», а 

предметом досліджень - показники продуктивності виноградних насаджень, 

фізико-хімічні, біохімічні, органолептичні показники якості винограду та 

виноматеріалів. Матеріалами дослідження були кущі винограду, виноград 

сортів Ароматний та Загрей сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», а 

також виготовлені з нього в умовах мікровиноробства столові сухі 

виноматеріали. 

У роботі використовували агробіологічні, загальні та спеціальні, 

хроматографічні та органолептичні методи оцінки винограду, а також загальні, 

хроматографічні та органолептичні методи оцінки виноматеріалів. Для 

статистичної обробки результатів досліджень використовували математичні 

методи.  

На першому етапі досліджень за вибіркою даних метеорологічних 
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показників та показників якості винограду (за 2005-2015 рр.) вивчали  вплив 

температурного, радіаційного режиму і вологозабезпеченості вегетаційного 

періоду на масову концентрацію цукрів, титрованих кислот, значення 

глюкоацидиметричного показника досліджуваних сортів. 

На другому етапі досліджень, для вивчення впливу способів 

вирощування на показники якості винограду і вина, у 2016-2018 рр. на 

експериментальних ділянках ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» закладали два 

польові досліди. 

Дослід зі схемами садіння кущів передбачав вивчення для сорту 

Ароматний двух варіантів (3х1,5 м (контроль), 2х1,25 м), а для сорту Загрей -   

трьох варіантів (3х1,5 (контроль), 3х1, 2х1,25 м) площ живлення. Система 

формування для усіх варіантів досліду - двуплечий горизонтальний кордон на 

штамбі висотою 80 см з вертикальним веденням однорічного приросту. 

Схема досліду з системами формування кущів була однаковою для двох 

сортів і передбачала дослідження чотирьох варіантів, що відрізнялись за 

висотою штамбу (80 (контроль), 40, 120, 160 см), типом обрізування (плодові 

ланки, короткі сучки), способом ведення однорічного приросту (вертикальне, 

вільне). Для сорту Ароматний системи формування кущів досліджували при 

схемі садіння 3х1,5 м, для сорту Загрей - 3х1, 3х1,5 м. 

За результатами аналізу показників масової концентрації цукрів, 

титрованих кислот та глюкоацидиметричного показника за період                        

(2005-2015 р.) було встановлено більш високу варіацію між роками показників 

якості винограду сорту Ароматний, в порівнянні з виноградом сорту Загрей. 

Методами кореляційного і регресійного аналізу встановлено, що якість 

винограду сорту Ароматний визначалась впливом метеорологічних умов у 

період від початку фази дозрівання до настання технічної зрілості: кількістю 

опадів, вологи, що випаровується і кількістю днів з максимальною добовою 

температурою повітря вище 30 °С. Для сорту Загрей виражений вплив на 

якісні показники винограду чинила тривалість періоду екстремально високих 

температур на проміжку часу між фенофазами початку цвітіння, дозрівання і 
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настання технічної зрілості. 

При вивченні показників урожайності відзначено диференційовану 

реакцію сортів на зменшення площі живлення кущів. При схемі садіння кущів 

сорту Ароматний 2х1,25 м урожайність одиниці площі зростала вдвічі. Для 

сорту Загрей при аналогічній схемі садіння відзначено збільшення 

урожайності одиниці площі на 37 %. Зменшення відстані між кущами в ряду 

на 50 см суттєво не відобразилось на показниках урожайності.   

Аналіз показників урожайності залежно від системи формування кущів 

виявив, що для сорту Ароматний найкраще свій потенціал продуктивності 

реалізувало формування на штамбі висотою 120 см з вільним веденням 

однорічного приросту, що проявилось у підвищенні урожайності одиниці 

площі на 16 %. Для сорту Загрей позитивного відклику рослин на 

досліджуваний спосіб вирощування не встановлено.  

Було показано, що фактор схеми садіння кущів чинив більший вплив на 

показники вуглеводно-кислотного комплексу винограду сорту Ароматний, а 

фактор системи формування - сорту Загрей. При площі живлення кущів сорту 

Ароматний 2х1,25 м спостерігали зниження масової концентрації цукрів в 

винограді на 7,0, титрованих кислот - на 0,4 г/дм3 та підвищення значення рН 

на 0,22 од., показника технічної зрілості - на 11 од., масової концентрації 

амінного азоту - на 12 %. При формуванні кущів сорту Загрей на високому 

(120 см) штамбі, незалежно від схеми садіння, відзначено зниження масової 

концентрації цукрів в винограді на 5…8 г/дм3, рН - на 0,05…0,07 од, ПТЗ - на 

15…26 од та підвищення титрованої кислотності на 0,3…0,5 г/дм3.  

Встановлено різну реакція сортів на досліджувані способи вирощування 

з точки зору фенольного комплексу винограду. Для сорту Ароматний при 

загущенні насаджень та вирощуванні кущів на низькому і високому (120 см) 

штамбах зафіксовано підвищення концентрації фенольних сполук у винограді 

на 15…25 %, в тому числі мономерних - на 22 %, полімерних форм - в 1,4…2 

рази. Абсолютна активність монофенол монооксигенази (МФМО) винограду 

при загущенні насаджень сорту Ароматний зросла в 1,2 рази, а при 
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низькоштамбовому і високоштамбовому (120 см) формуванні кущів - 

знизилась на 9…13 %. 

Для сорту Загрей збільшення кількості кущів на одиниці площі 

стимулювало зниження у винограді технологічного запасу фенольних речовин 

на 15 %, вмісту фенольних сполук на 7…18 %, абсолютної активності МФМО 

винограду в 1,4…1,7 раз. При формуванні кущів сорту Загрей на низькому 

штамбі, незалежно від схеми садіння, відзначено збільшення у винограді 

масової концентрації фенольних речовин на 8…15 % та їх полімерних форм - 

в 1,6…2 рази. Відносна активність МФМО винограду була низькою і 

знаходилась на рівні (схема садіння 3х1 м) чи була нижчою (схема садіння 

3х1,5 м) за контроль на 20 %. 

Експериментально доведено, що зменшення площі живлення кущів 

сортів Ароматний та Загрей від 3х1,5 м до 2х1,25 м сприяло розвитку 

ароматичного потенціалу винограду за рахунок підвищення концентрації 

зв’язаної фракції монотерпенів у 1,1…1,9 раз, а також ліналоолу та гераніолу 

у зв’язаній фракції.  

У розрізі систем формування високоштамбові (120 см) кущі винограду 

сорту Ароматний сприяли підвищенню концентрацій вільної фракції - в 2,7 раз 

та зв’язаної фракції монотерпенів - на 13 %, а також окремих їх компонентів - 

ліналоолу, альфа-терпінеолу. Для сорту Загрей низькоштамбова система 

формування кущів, незалежно від схеми садіння, сприяла збільшенню 

концентрації зв’язаної фракції монотерпенів в 1,4…1,9 раз, а також окремих її 

компонентів - ліналоолу, неролу та бета-цитронелолу.  

Встановлено значущий кореляційний зв'язок між концентрацією 

зв’заної фракції монотерпенів та температурою грона у період дозрівання для 

сортів Ароматний (r=-0,5) та Загрей (r=0,55). У розрізі окремих компонентів 

найбільшою чутливістю до умов мікроклімату у зоні плодоношення 

відрізнялися зв’язана форма ліналоолу (Ароматний, r=-0,78) та бета-

цитронелолу (Загрей, r=0,78). Дані залежності описані рівняннями лінійної 

регресії. 
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В ході органолептичної оцінки винограду встановлено, що фактор 

системи формування більшою мірою вплинув на сенсорні дескриптори ягід. 

При формуванні кущів винограду сорту Ароматний на штамбі висотою 120 см 

з вільним веденням однорічного приросту відмічали домінування фруктового 

дескриптора помірної інтенсивності в ароматі шкірочки ягід. При формуванні 

кущів винограду сорту Загрей на низькому штамбі з вертикальним веденням 

однорічного приросту відмічали домінування дескриптора джему в ароматі 

м’якоті ягід з інтенсивністю від помірної до високої.  

За результатами дослідження ароматоутворюючих речовин 

виноматеріалів Ароматний та Загрей відзначено, що вирощування кущів 

винограду за схемою 2х1,25 м сприяло утворенню більшої кількості речовин, 

відповідальних за первинні аромати - загальної концентрації монотерпенів (в 

1,4 рази), ліналоолу (в 1,2…1,3 рази), гераніолу (в 1,4…2 рази), бета-

цитронелолу (в 1,25…2 рази), а також речовин групи вторинних ароматів - 

ізобутанолу, ізопентанолу, 1-гексанолу, метилового, етилового та 

ізоамілового ефірів оцтової кислоти, що мають позитивні органолептичні 

характеристики.  

Дослідження ароматоутворюючого комплексу виноматеріалів сорту 

Ароматний, отриманих за різних систем формування кущів, виявило, що 

зразок високоштамбового (120 см) формування відрізнявся підвищенням 

загальної концентрації монотерпенів в 1,2 рази та ліналоолу - в 1,5 раз. Даний 

дослідний зразок також відрізнявся більш високим вмістом вищих спиртів та 

гексанової кислоти. Виноматеріали низькоштамбових кущів сорту Загрей 

містили в 1,25 раз більше зв’язаної фракції монотерпенів, на 6…30 % більше 

ліналоолу, в 1,3…2,3 рази більше гераніолу, в 1,4…1,9 раз більше бета-

цитронелолу, а також більше складних ефірів, гексанової та октанової кислот. 

 В ході органолептичної оцінки встановлено, що способи вирощування 

впливали на сортові характеристики виноматеріалів. Так, для сорту 

Ароматний загущення насаджень та формування кущів на штамбі висотою 120 

см істотно підвищувало інтенсивність квіткового, фруктового та мускатного 
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дескрипторів флейвору та відтінків кремнію, липи, маракуйї, лілії, акації та 

піону в ароматі. Сенсорний аналіз виноматеріалів Загрей показав, що 

загущення насаджень та формування кущів на низькому штамбі істотно 

підсилювало інтенсивність винного, квіткового, фруктового, мускатного, 

травянистого дескриптора флейвору, а також відтінків грейпфрута, ананасу, 

лимона, персика, барбарису в ароматі. 

За результатами розрахунків економічної ефективності встановлено, що 

вирощування кущів винограду сортів Ароматний та Загрей за загущеними 

схемами садіння є виправданим. За даного способу вирощування кущів 

підвищилась прибутковість насаджень на 22018…43833 грн і рентабельність -  

на 18…80 %. В розрізі систем формувань високоштамбові (120 см) насадження 

винограду сорту Ароматний забезпечили підвищення прибутку на 40 % та 

рентабельності - на 60 %. Низькоштамбові насадження винограду сорту Загрей  

дозволили підвищити рентабельність насаджень на 6…57 %. 

Ключові слова: Ароматний, Загрей, схема садіння, система формування,  

вуглеводно-кислотний комплекс, фенольний комплекс, монотерпени, 

ароматоутворюючий комплекс, органолептична оцінка. 

ABSTRACT 

Pashkovskiy O. I. Substantiation of technologies of vine growing of 

Aromatnyi and Zagrey grape varieties for production of high-quality table wines - 

qualifying scientific work (manuscript copyright). 
Thesis for obtaining scientific degree of candidate of agricultural sciences on 

06. 01. 08 specialty «Viticulture». NSC «Institute of viticulture and winemaking 

named after V. Ye. Tairov» NAAS of Ukraine, Odesa, 2021. 

The thesis is devoted to the actual problem of Ukrainian and world viticulture 

in general - the improvement of grape and wine quality by choosing vine growing 

technologies. 

Scientific novelty of the obtained results is defined, as follows. The influence 

of the choice of vine planting densities and training systems on quality of Aromatnyi, 

Zagrey grape varieties of modern selection of  NSC «IV&W named after V. Ye. 
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Tairov» and produced wines has been studied. For the first time the influence of vine 

growing methods on the parameters of phenolic complex, oxidase activity of grapes 

has been established and the possibility of their regulation by choosing vine planting 

density and  training system has been proved; the influence of  vine growing methods 

on the total concentration of monoterpene complex of grapes, its component 

composition and the possibility of their regulation by choosing vine planting density 

and  training system has been proved; the dependence of the accumulation of  bound 

fraction of monoterpenes and its individual components on the temperature of grape 

bunch during ripening has been revealed; the influence of vine growing methods on 

physico-chemical parameters, composition of aroma complex and organoleptic 

properties of wines has been established.  

Vine growing methods of grape varieties of modern selection of NSC «IV&W 

named after V. Ye. Tairov» for obtaining high quality grapes have been improved. 

Further development of theoretical and practical substantiation of the 

formation of grape quality depending on vine growing methods has been provided. 

The practical significance of obtained results is that optimal vine growing 

methods of Aromatnyi and Zagrey grape varieties for the production of high-quality 

table wines have been established. 

Recommended planting densities and vine training systems allow obtaining 

grapes with improved parameters of phenolic, monoterpene complex and producing 

wines with expressed varietal characteristics. 

High economic efficiency of the studied vine growing methods has been 

determined, practical recommendations for production have been developed. 

Based on the research using modern methods of analysis of aroma maturity of 

grapes, a new method was developed, an application was submitted and a patent for 

a utility model No. 139418 "Method for quantitative determination of component 

composition of monoterpenes in grapes and wines" was registered in the State 

Register of Utility Models 10.01.2020.                                                                                                     

The object of research was the technology of vine growing of Aromatnyi and 

Zagrey grape varieties of modern selection of NSC «IV&W named after V. Ye. 
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Tairov». The subjects of research were parameters of productivity of vine plantings, 

physicochemical, biochemical, organoleptic parameters of quality of grapes and 

wines. The materials of research were vines, grapes of Aromatnyi and Zagrey 

varieties of modern selection of NSC «IV&W named after V. Ye. Tairov» and table 

dry wines made of grapes under the conditions of small-scale winemaking.  

Agrobiological, general and special, chromatographic and organoleptic 

methods of evaluation of grapes, as well as general, chromatographic and 

organoleptic methods of evaluation of wines were used for research purposes. 

Mathematical methods were used for statistical processing of the results of research. 

At the first stage of research, using the set of meteorological data and 

parameters of grape quality (2005-2015), the influence of temperature, radiation and 

moisture availability during the growing season on the mass concentration of sugars, 

titratable acids and the value of glucoacidimetric index of grape varieties was 

studied. 

At the second stage of research, to study the impact of vine growing methods 

on grape and wine quality, two field trials were conducted in 2016-2018 at the 

experimental sites of NSC «IV&W named after V. Ye. Tairov».  

The trial with planting densities involved the study of two variants for 

Aromatnyi grape variety (3x1.5 m (control), 2x1,25 m) and three variants - for 

Zagrey grape variety (3x1,5 (control), 3x1, 2x1,25 m). The training system for all 

the variants of the experiment was a bilateral horizontal cordon on an 80 cm-high 

trunk with vertical shoot positioning. 

The scheme of the trial with vine training systems was the same for two 

varieties and involved four variants that differed in the trunk height (80 (control), 

40, 120, 160 cm), type of pruning (fruit canes, short spurs), the method of shoot 

positioning (vertical, free hanging). For Aromatnyi grape variety, vine training 

systems were investigated at the planting density of 3x1,5 m, for Zagrey grape 

variety - 3x1, 3x1,5 m. 

According to the results of the analysis of parameters of mass concentration 

of sugars, titratable acids and glucoacidimetric index of the period (2005-2015), a 
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higher variation between years of values of quality parameters of Aromatnyi grapes 

was found, compared to Zagrey grape variety. Correlation and regression analysis 

revealed that the quality of Aromatnyi grapes was determined by the influence of 

meteorological conditions in the period from the beginning of the ripening phase to 

the onset of technical maturity: precipitation, evaporating moisture and the number 

of days with maximum daily air temperature above 30 °C. For Zagrey grape variety, 

the duration of the period of extremely high temperatures in the period between 

phenophases of the beginning of flowering, ripening and the onset of technical 

maturity had a pronounced effect on grape quality. 

In the study of yields, a differentiated reaction of varieties to vine planting 

densities was noted. Planting vines of Aromatnyi grape variety at 2x1, 25 m resulted 

in doubled yield per unit area. Planting vines of Zagrey grape variety at similar 

planting density resulted in an increase of yield per unit area by 37 %. Reducing the 

distance between vines in a row by 50 cm did not significantly affect the yield. 

Analysis of yield parameters depending on the vine training system revealed 

that for Aromatnyi grape variety the best realization of their productivity potential 

was achieved by training vines on a 120 cm-high trunk with free shoot positioning, 

which resulted in 16 % increase of the yield per unit area. For Zagrey grape variety, 

positive response of vines to the studied method of growing was not established. 

It was shown that the factor of planting density had a greater influence on the 

parameters of carbohydrate-acid complex of Aromatnyi grape variety and the factor 

of training system - Zagrey grape variety. Planting of Aromatnyi vines at 2x1,25 m 

resulted in the decrease in mass concentration of sugars by 7,0, titratable acids - by 

0,4 g/dm3 and an increase in pH by 0,22 units, index of technical maturity - by 11 

units, mass concentration of amine nitrogen - by 12 %. The training of vines of 

Zagrey grape variety on 120-cm high trunks, regardless of the planting density, 

resulted in the decrease in mass concentration of sugars by 5…8 g/dm3, pH - by 

0,05…0,07 units, technical maturity index - by 15…26 units and the increase in  

mass concentration of titratable acids by 0,3…0,5 g/dm3. 

From the point of view of the phenolic complex of grapes, different reaction 
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of varieties on the studied vine growing methods was established.  

For Aromatnyi grape variety high planting density and training vines on low 

and 120 cm-high trunks resulted in the increase in concentration of phenolic 

compounds by 15…25 %, including monomeric - by 22 %, polymeric forms - by 

1,4…2 times. The increase in absolute monophenol monooxygenase (MPMO) 

activity of grapes by 1,2 times was related to high planting density. The training of 

vines on low and 120 cm-high trunks resulted in the decrease in MPMO activity of 

grapes by 9…13 %. 

For Zagrey grape variety the increase in number of vines per unit area 

stimulated the decrease in technological reserve of phenolic compounds by 15 %, 

the content of phenolic compounds by 7…18 %, absolute oxidase activity by 1,4… 

1,7 times compared to the control. Training vines on low trunks, regardless of 

planting density resulted in the increase in mass concentration of phenolic 

substances by 8…15 % and their polymeric forms by 1,6…2 times. The relative 

activity of MPMO was low and was at the level (planting density 3x1 m) or lower 

(planting density 3x1,5 m) then the control by 20 %.  

It was experimentally proved that the increase in planting density of 

Aromatnyi and Zagrey vines from 3x1,5 m to 2x1,25 m contributed to the 

development of aroma potential of grapes by increasing the concentration of bound 

monoterpene fraction by 1,1…1,9 times, as well as linalool and geraniol content in 

bound fraction. 

In terms of training systems, high-trunkated (120 cm) Aromatnyi vines 

contributed to the increase in concentrations of free fraction by 2,7 times and bound 

fraction of monoterpenes - by 13 %, as well as the content of their individual 

components - linalool, alpha-terpineol. For Zagrey variety, low-trunkated training 

systems, regardless of the planting density, contributed to the increase in the 

concentration of the bound fraction of monoterpenes by 1,4…1,9 times, as well as 

the content of its individual components - linalool, nerol and beta-citronellol. 

A significant correlation was found between the concentration of bound 

fraction of monoterpenes and the temperature of the bunch during the ripening 
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period for varieties Aromatnyi (r =-0.5) and Zagrey (r=0.55). In terms of individual 

components, the bound form of linalool (Aromatnyi, r =-0.78) and beta-citronellol 

(Zagrey, r=0.78) were the most sensitive to the conditions of the microclimate in  

fruiting zone. These dependences were described by linear regression equations.  

Throughout the organoleptic evaluation of grapes, it was found that the factor 

of training system largely influenced sensory descriptors of berries. Training of 

vines of Aromatnyi variety on 120 cm-high trunk with free shoot positioning resulted 

in the dominance of fruit descriptor of moderate intensity in the aroma of berry skin. 

Training of vines of Zagrey grape variety on low trunks with vertical shoot 

positioning resulted in the dominance of jam descriptor in the aroma of pulp with 

the intensity from moderate to high. 

According to the results of the study of aroma compounds of Aromatnyi and 

Zagrey wines, it was noted that planting density 2x1,25 m contributed to the 

formation of more substances responsible for primary aromas - the total 

concentration of monoterpenes (1,4 times), linalool (1,2…1,3 times), geraniol (1,4… 

2 times), beta-citronellol (1,25…2 times), as well as substances of the group of 

secondary aromas - isobutanol, isopentanol, 1-hexanol, methyl-, ethyl- and isoamyl 

ethers of acetic acid with positive organoleptic characteristics. 

The study of the aroma complex of Aromatnyi wines obtained from variants 

of training systems revealed that the wine of high-trunkated (120 cm) system 

differed in the increase of the total concentration of monoterpenes by 1,2 times and 

linalool - by 1,5 times. This sample also had higher content of higher alcohols and 

hexanoic acid. Wines of low-trunkated Zagrey vines contained 1,25 times more 

bound fraction of monoterpenes, 6…30 % more linalool, 1,3…2,3 times more 

geraniol, 1,4…1,9 times more beta-citronellol, as well as more esters, hexanoic and 

octanoic acids. 

In the process of the organoleptic evaluation, it was found that the vine 

growing methods influenced varietal characteristics of wines. Thus, for  Aromatnyi 

grape variety, the increase in vine planting density and training of vines on 120 cm-

high trunks significantly increased the intensity of floral, fruit and muscat 
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descriptors of wine flavor and nuances of silicon, linden, passion fruit, lily, acacia 

and peony of wine aroma. Sensory analysis of Zagrey wines showed that the increase 

in vine planting density and the training of vines on low trunks significantly 

increased the intensity of wine, flower, fruit, muscat, herbal descriptors of wine 

flavor, as well as nuances of grapefruit, pineapple, lemon, peach, and barberry of 

wine aroma. 

According to the results of calculations of economic efficiency, it was 

established that the growing of vines of Aromatnyi and Zagrey grape varieties at 

high planting densities is justified. This method of vine growing increased the profit 

of plantings by 22018…43833 UAH and cost-effectiveness - by 18…80 %. In terms 

of training systems, high-trunkated (120 cm) plantings of vines of Aromatnyi grape 

variety increased the profit by 40 % and profitability - by 60 %. Low-trunkated 

plantings of vines of Zagrey grape variety allowed increasing the profitability of 

plantations by 6…57 %. 

Key words: Aromatnyi, Zagrey, planting density, training system, 

carbohydrate-acid complex, phenolic complex, monoterpenes, aroma complex, 

organoleptic evaluation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ФАР - фотосинтетично активна радіація; 

ОЛП - освітлена листова поверхня; 

СГ- система формування Скот-Генрі; 

ЛМ - система формування кордон Ленца Мозера; 

ХР - система формування парасолька Хадсон Рівер; 

ЖПЗ - система формування Женевська подвійна завіса; 

СД - система формування Смарт-Дайсон; 

ADC - система формування Alternate Double Crossarm; 

МФМО - монофенолмонооксигеназа; 

МКЦ - масова концентрація цукрів; 

МКТК - масова концентрація титрованих кислот; 

ГАП - глюкоацидиметричний показник; 

ПТЗ - показник технічної зрілості; 

NTU - nephelometric turbidity unit, нефелометрична одиниця мутності 

виноградного сусла; 

ПВПП - полівінілполіпіролідон; 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Виробництво продукції високої якості, 

конкурентоспроможної на світовому ринку, залишається головною проблемою 

виноробної галузі України. Ключем до вирішення цього питання є розвиток 

високоякісної сировинної бази на основі впровадження нових технологій 

вирощування винограду. 

Селекція технічних сортів винограду є пріоритетним напрямом 

діяльності ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Станом на 2020 р. 10 сортів, 

виведених науковцями Інституту, включено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних до культивування на території України. В останні роки 

дослідження вчених були спрямовані на поповнення сортименту винограду 

сортами, що відрізняються оригінальними енологічними характеристиками та 

можуть бути рекомендовані для виробництва локальних вин України.  

Велике значення для реалізації якісного потенціалу даних сортів мають 

способи вирощування кущів, засновані на біологічних особливостях 

виноградної рослини та її взаємозв’язку з навколишнім середовищем.    

У вітчизняній виноградарській та виноробній практиці якість сировини 

для виробництва столових вин контролюється за показниками масових 

концентрацій цукрів і титрованих кислот, що не відповідає сучасним вимогам 

і не дозволяє отримувати високоякісну виноробну продукцію. Сучасні 

показники якості винограду враховують поняття ароматичної та фенольної 

зрілості. Дослідженнями зарубіжних вчених P. E. Smart, A. G. Reynolds, A. 

Carbonneau, C. Van Leeuwen та ін. встановлено, що дані  показники залежать 

від екологічних умов місцевості та способів вирощування винограду.  

 Таким чином, питання обґрунтування способів вирощування сортів 

винограду нової вітчизняної селекції з урахуванням сучасних показників 

якості є актуальним.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи відділу 

виноробства ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» в рамках програми наукових 
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досліджень Національної академії аграрних наук України «Адаптація 

виноградарства і виноробства України до зміни клімату та вимог збереження 

ресурсів і стану навколишнього середовища в умовах посилення світових 

інтеграційних процесів» («Виноградарство і виноробство») згідно завдання 

21.00.04.03 П «Розробка системи критеріїв якісного складу сировини, як 

основи вдосконалення технологій виробництва столових вин», номер 

державної реєстрації 0116U001174. Матеріали роботи доповідались кожне 

півріччя на засіданнях Вченої ради Одеської національної академії харчових 

технологій у рамках виконання навчального плану аспіранта за темою 

дисертації «Вдосконалення технології столових вин шляхом 

агротехнологічного управління якістю сировини» (спеціальність 05.18.05 - 

Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння).  

Мета роботи - обґрунтувати способи вирощування винограду сортів 

Загрей та Ароматний сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» для 

отримання високоякісної сировини для виноробства. 

Для досягнення вказаної мети були визначені такі основні завдання: 

- дослідити вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на 

показники якості винограду;  

- вивчити вплив схеми садіння та системи формування на урожайність 

виноградних кущів; 

- оцінити вплив схеми садіння та системи формування на показники 

вуглеводно-кислотного, фенольного комплексу, оксидазної активності та 

ароматоутворюючого комплексу, а також сенсорні властивості 

винограду;  

- дослідити вплив схеми садіння та системи формування на фізико-хімічні 

показники, склад ароматоутворюючого комплексу та органолептичні 

властивості виноматеріалів; 

- розрахувати економічну ефективність вирощування виноградних рослин 

за встановленими способами. 

Об'єкт досліджень - технологія вирощування білих технічних сортів 
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винограду Ароматний і Загрей сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».  

Предмет досліджень - показники продуктивності виноградних 

насаджень, фізико-хімічні, біохімічні, органолептичні показники якості 

винограду та виноматеріалів.  

Методи досліджень. При проведенні досліджень використовувались 

загальноприйняті в виноградарстві агробіологічні методи - визначення площі 

освітленої листової поверхні, кількості врожаю, температури грон; загальні 

методи оцінки винограду - визначення масової концентрації цукрів, 

титрованих кислот, рН; спеціальні методи оцінки винограду - визначення 

властивостей фенольного комплексу та оксидазної системи, концентрації 

вільної та звязаної фракції монотерпенів; загальні методи оцінки 

виноматеріалів - визначення об’ємної частки етилового спирту, масової 

концентрації титрованих кислот, цукрів, фенольних речовин, летких кислот, 

діоксиду сірки; хроматографічні методи - визначення компонентного складу 

монотерпенів у винограді та виноматеріалах, визначення компонентного 

складу ароматоутворюючого комплексу виноматеріалів; органолептичні 

методи - сенсорна оцінка винограду і виноматеріалів; математичні методи - 

статистична обробка результатів експериментів.   

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що всебічно 

вивчено вплив вибору схеми садіння та системи формування кущів на  якість 

винограду сортів Ароматний, Загрей сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 

Таїрова» та виготовлених виноматеріалів.  

Уперше: 

- встановлено вплив способів вирощування на показники фенольного 

комплексу, оксидазної активності винограду; доведена можливість їх 

регулювання шляхом вибору площі живлення та системи формування куща;  

- встановлено вплив способів вирощування на загальну концентрацію 

комплексу монотерпенів у винограді і  його компонентний склад, доведена 

можливість їх регулювання шляхом вибору площі живлення та системи 

формування куща;  
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- виявлено залежність накопичення зв’язаної фракції комплексу 

монотерпенів та окремих її компонентів від температури грона винограду у 

період дозрівання; 

- встановлено вплив способів вирощування виноградних рослин на 

фізико-хімічні показники, склад ароматоутворюючого комплексу та 

органолептичні властивості виноматеріалів; 

удосконалено:  

- способи вирощування сортів сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 

Таїрова» для отримання високоякісної виноробної сировини. 

отримали подальший розвиток:  

- теоретичне і практичне обґрунтування формування якості винограду 

залежно від способів вирощування кущів. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами даної 

роботи встановлені оптимальні способи вирощування винограду сортів 

Ароматний та Загрей для виробництва високоякісних столових вин.    

Рекомендовані схеми садіння та системи формування дозволяють 

отримувати виноград з поліпшеними властивостями фенольного, 

монотерпенового комплексу та виготовляти вина з яскраво вираженими 

сортовими особливостями. 

Визначено високу економічну ефективність досліджуваних способів 

вирощування, розроблені практичні рекомендації виробництву. 

На основі проведених досліджень із застосуванням сучасних методів 

аналізу ароматичної зрілості винограду було розроблено метод, подана заявка 

та отримано патент на корисну модель № 139418 «Спосіб кількісного 

визначення компонентного складу монотерпенів у винограді та винах», 

зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 

10.01.2020. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено розширений 

пошук та аналіз літературних джерел щодо способів вирощування та їх впливу 

на якісні показники винограду і вина. Для отримання експериментальних 
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даних було розроблено схеми дослідів, закладено та проведено польові та 

лабораторні дослідження, здійснено аналіз отриманих даних, підготовлені до 

друку публікації за темою дисертації. Окремі факти та закономірності 

інтерпретуються з урахуванням порад та консультацій наукового керівника та 

фахівців ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень були 

представлені у вигляді тез доповідей на наступних конференціях: V 

Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сучасної науки» 

(Київ, 23-24 січня 2021 р.); III Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки та освіти» (Львів, 30-31 січня 2021 р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено в 10 наукових 

працях, з яких 5 - у наукових фахових виданнях України, 1 - в наукових 

виданнях інших держав, 2 - тези наукових доповідей, патент України на 

корисну модель та колективна монографія. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 229 

сторінках комп’ютерного тексту (в тому числі основна частина займає 170 

сторінок, додатки - 38 сторінок), вона містить 65 таблиць (в тому числі 37 

таблиць в основній частині), 54 рисунка та 30 додатків. Робота складається із 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, 4 розділів, висновків та 

рекомендацій виробництву. Список використаних джерел вміщує 164 

найменувань, із них 129 - іноземних авторів. 
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1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВПЛИВ СПОСОБІВ 

ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ БІЛИХ СОРТІВ 

ВИНОГРАДУ 

(огляд літератури) 

1.1 Вплив схеми садіння кущів на показники якості винограду 

Схема садіння виноградних кущів є функцією двох параметрів - відстані 

між рядами та рослинами в ряду. Відстань між рядами більшою мірою впливає 

на можливості механізації, тоді як просторове розміщення кущів у ряду 

визначає вибір системи формування, рівень навантаження вічками та 

пагонами [1].  

Поширені у Європі погляди на вибір кількості кущів на одиниці площі 

насаджень, починаючи з 50-х років XIX ст., зазнали значних  змін у зв’язку з 

епідемією філоксери. За даними анкетування, проведеного Ж. Гюйо у 1867 р. 

в різних регіонах Франції, число кущів на гектарі при вирощуванні на кілках 

чи в розстил коливалося від 4,4 до 40-60 тис. На сьогоднішній день середня 

кількість лоз на 1 га на європейських  виноградниках при веденні на шпалері 

складає 4-5 тис., а в окремих регіонах (Бордо, Бургундія, Шампань) досягає 

10-12 тис. На противагу цьому, у США (Каліфорнія) та Австралії 

зустрічаються виноградники, де кількість кущів на 1 га не перевищує 1,6 тис. 

[1, 3]. 

Різномаїття схем садіння кущів, що застосовуються у виноградарсько-

виноробних регіонах світу, пояснюється залежністю цього фактора від 

ґрунтово-кліматичних умов території, а також біологічних особливостей 

певного сорту. Яскравим прикладом даного твердження є регіон Бордо 

(Франція), де навіть в межах невеликої території кількість кущів на одиниці 

площі може суттєво варіювати. Наприклад, в апеласьоні Песак-Леоньян на 1 

га насаджень сорту Совіньон блан налічується приблизно 7-8,5 тис., а в 

апеласьоні Грав - 5,5 тис. кущів [3]. 

Сучасні підходи до вибору схем садіння передбачають максимальне 

використання рослинами ресурсів фотосинтетично активної радіації (ФАР). 

Збільшення кількості кущів за рахунок скорочення відстані між рядами 
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дозволяє рівномірно розподілити листову поверхню в межах одиниці площі і, 

таким чином, підвищити фотосинтетичний потенціал насаджень [1, 4]. 

Наприклад, південно-африканські дослідники відзначали майже двократне 

збільшення площі листової поверхні на 1 га при збільшенні кількості кущів від 

2,2 (3х1,5 м) до 5 тис. (2х1 м) [5].  

Принцип максимального поглинання рослинами енергії ФАР  

предомінує у французькому виноградарстві. Наприклад, в Бургундії, на 

виноградниках Шардоне, призначених для виробництва вин категорій Petit 

Chablis, Chablis, Chablis Grand Crus, конфігурація схеми садіння 

регламентується, виходячи з геометричних параметрів листового апарату 

куща [6].  

Проведені дослідження демонструють наявність взаємозв’язку між 

площею листової поверхні та якістю винограду і вина [5, 7, 8-11].  

Вчені з Університету Стелленбош (ПАР), дослідивши  6 схем садіння, 

відзначили тенденцію до підвищення масової концентрації цукрів при 

зменшенні відстані між рядами та кущами в ряду. Поліпшення якості  

пояснювали збільшенням загальної площі листя, що забезпечувала дозрівання 

1 кг винограду. Вина, виготовлені з винограду загущених (1х1, 1х0,5 м) 

насаджень, за сенсорними характеристиками відрізнялись вищим рівнем 

сприйняття «тіла», інтенсивності аромату та загального враження [5, 7].  

Швейцарські дослідники вважають відношення площі зовнішніх шарів 

крони (освітленої листової поверхні, ОЛП) до урожайності насаджень більш 

важливим фактором у формуванні якості винограду. Варіюючи відстанню між 

рядами, рослинами в ряду та висотою листового апарату, максимальне 

накопичення цукрів у винограді сорту Шасла біла досягали при значенні 

відношення на рівні 1-1,2 м2/кг [8, 10, 11]. Виготовлені вина відрізнялись 

найвищою концентрацією гліцерину, 2,3-метил-1-бутанолу та феніл-2-

етанолу, відповідальних за фруктові та квіткові відтінки аромату [8, 9]. За 

висновками авторів, для забезпечення високої якості винограду та вина 

збільшення відстані між рядами повинно супроводжуватись збільшенням 

висоти листового апарату кущів пропорційно ширині міжрядь [8-11]. 
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Ґрунтово-кліматичні умови ділянки є лімітуючим фактором при виборі  

схеми садіння кущів. Загущення насаджень збільшує щільність кореневої 

системи та глибину її проникнення в товщу ґрунту, внаслідок чого 

підвищується рівень поглинання вологи та нутрієнтів [12-14].  

В умовах мілких ґрунтів, невисокої забезпеченості вологою та 

поживними речовинами, збільшення кількості кущів на одиниці площі 

обумовлює пригнічення їх росту, що є результатом фізичної конкуренції між 

кореневими системами рослин  [1, 4, 12-14]. Низька сила росту кущів створює 

сприятливі умови мікроклімату крони для дозрівання винограду [2, 5, 7, 15]. 

Так, Archer E. та Strauss H. C. [5], Hunter J. J. [7] в умовах Західного 

Кейпу (ПАР) дослідили мікрокліматичні параметри кущів при різних схемах 

садіння і відзначили зменшення кількості шарів листя всередині крони по мірі 

загущення насаджень. Поліпшення мікроклімату крони сприяло зниженню 

масової концентрації титрованих кислот та показника рН у винограді [5].      

Висока щільність садіння кущів на ділянках, що характеризуються 

глибокими та родючими ґрунтами,  достатнім вологозабезпеченням,  може 

індукувати надмірний вегетативний ріст рослин, що призводить до затінення 

всередині крони та негативних наслідків для якості винограду [1, 4, 16-18].    

В даному контексті бразильські дослідники розглядали 5 варіантів площ 

живлення кущів сорту Шардоне, змінюючи відстань між кущами в ряду від 0,5 

до 2 м при сталій відстані між рядами 2,5 м. Збільшення числа кущів на 

одиниці площі негативно вплинуло на мікроклімат крон, що проявилось у 

збільшенні кількості шарів листя і, як наслідок, підвищенні рівня затінення 

листового апарату куща. Масова концентрація титрованих кислот у винограді 

позитивно корелювала з кількістю шарів листя всередині крони [17].   

Reynolds A. G. та співавт. в Британській Колумбії (Канада) дослідили  5 

систем формування кущів винограду сорту Рислінг при відстані між рядами 3 

м та кущами в ряду - 1,2; 1,8; 2,4 м. Узагальненим ефектом схеми садіння на 

показники якості винограду було зниження значення рН та підвищення 

концентрації зв’язаної фракції монотерпенів при збільшенні відстані між 

кущами в ряду. Позитивну реакцію сорту на фактор схеми садіння пов’язували 
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зі зменшенням кількості шарів листя всередині крони та збільшенням відсотка 

освітлених та частково затінених грон [18].  

Кілька авторів  встановили залежність між забезпеченістю ґрунтів 

азотом та ароматичним потенціалом  винограду білих сортів [3, 19, 20].  

Високий азотний статус ґрунту сприяє підвищенню у винограді 

концентрації глутатіону, прекурсорів тіолів, зниженню концентрації 

фенольних речовин [20]. Асоційоване посилення вегетативного росту куща 

впливає на співвідношення між площею листової поверхні та урожайністю. За 

даними Peyrot des Gachons C. та співавт., прекурсори тіолів можуть 

накопичуватись у листі, тому підвищення площі листової поверхні може 

сприяти акумуляції сполук у ягодах [21]. Van Leeuwen C. та співавт. для 

максимального прояву ароматичного потенціалу сорту Совіньон Блан 

рекомендують загущені посадки на глибоких ґрунтах, багатих азотом. Однак,  

рівень забезпеченості ділянки вологою має бути обмеженим з огляду на силу 

росту кущів [3].  

Zufferey V. та Murisier F. відзначали зниження масової концентрації 

амінного азоту в суслі при загущенні насаджень та збільшенні висоти 

листового апарату кущів сорту Шасла біла [8, 9]. За думкою Spring J.-L. та 

співавт., в умовах невисокої забезпеченості ґрунту азотом площа ОЛП, що 

перевищує 1-1,2 м2/кг винограду, може провокувати відтік поживних речовин 

до листя, що спричинятиме дефіцит амінного азоту в суслі і негативно 

впливатиме на  склад ароматоутворюючого комплексу вина [22]. 

В умовах високих температур, низької кількості опадів та 

вологоутримуючої здатності ґрунту загущені схеми садіння обумовлюють 

швидке виснаження запасів вологи як за рахунок її поглинання кореневою 

системою високої щільності, так і  транспірації через велику площу листової 

поверхні. Внаслідок цього, кущі зазнають більш сильного водного стресу, ніж 

при розріджених насадженнях [23-26]. Помірний рівень стресу у період від 

початку дозрівання до настання зрілості є бажаним з точки зору якості 

винограду, так як відбувається зниження сили росту кущів і покращення 

мікроклімату крони [27-29]. В умовах сильного обмеження вологи виноград 
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характеризується низькою масовою концентрацією цукрів, високим 

значенням рН та масової концентрації фенольних речовин, слабким 

ароматичним потенціалом [3, 30]. Високу концентрацію у винограді 

попередників триметилдигідронафталену (ТДН), відповідального за бензольні 

ноти в ароматі вин Рислінг, вважають відкликом рослини на недостатнє 

вологозабезпечення [31].  

Експерименти, проведені у Бордо (Франція), показують, що помірний 

водний дефіцит сприяє накопиченню прекурсорів тіолів у винограді сорту 

Совіньон блан. У посушливі роки найвищі рівні накопичення у винограді 

попередників 4-меркапто-4-метилпентан-2-ону, 4-меркапто-4-метилпентан-2-

олу та 3-меркаптогексан-1-олу були зафіксовані на ділянках з глибокими 

ґрунтами, високою водоутримуючою здатністю та високим числом кущів на 1 

га (8, 5 тис.). У роки з достатнім вологозабезпеченням оптимальними з точки 

зору ароматичного потенціалу винограду виявились ділянки з мілкими 

ґрунтами, низькою водоутримуючою здатністю та високим числом кущів на 1 

га (7, 1 тис.) [3]. 

Дослідженнями схем садіння кущів винограду білих технічних сортів в 

умовах півдня України займались науковці  ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»  

Коваль М. Ф., Нікіфорова Л. Т., Волошин С. Г, Забіяко В. О., Литвинов П. І. 

[32-40].  

Встановлено, що при безштамбовому формуванні кущів сорту Аліготе 

збільшення їх кількості на одиниці площі від 1,6 до 6 тис. обумовлювало 

збільшення сумарної площі листового апарату та урожайності 1 га [34-36, 38]. 

Дозрівання 1 кг винограду при загущених насадженнях забезпечувала більша 

площа листової поверхні. Однак, поліпшення якісних показників винограду 

(масової концентрації цукрів) не відбувалось, що пов’язували з високим 

ступенем затінення листя всередині крони, гіршим використання ресурсів 

ФАР та нижчою фотосинтетичною діяльністю кущів [34-37].  

Подальші дослідження, проведені на сортах винограду Піно сірий та 

Рислінг рейнський, показали, що формування кущів на штамбах сприяє 

поліпшенню світлового режиму крони, підвищенню фотосинтетичної 
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діяльності листя. Це дозволило при розріджених схемах садіння кущів 

отримувати урожай з 1 га на рівні чи вище загущених насаджень 

безштамбових формувань. Нікіфоровою Л. Т. для штамбових насаджень 

рекомендовані наступні схеми садіння: при висоті штамбу 70 см - 2,25-

2,5х1,25-1,5 м; при висоті штамбу 120 см - 2,5-3х1,25-1,5 м. Обґрунтування 

даних конфігурацій полягало у відмінностях між сортами за силою росту та 

можливості механізації операцій по догляду за виноградником [33, 39, 40]. 

Наукових робіт, у яких при виборі схеми садіння штамбових кущів 

враховувались показники якості винограду, у вітчизняній літературі не 

виявлено. 

Таким чином,  сучасні праці іноземних вчених демонструють, що схема 

садіння кущів значною мірою впливає на показники вуглеводно-кислотного, 

фенольного, ароматоутворюючого комплексу винограду білих технічних 

сортів. Грунтово-кліматичні умови ділянки - забезпеченість вологою, азотом, 

глибина ґрунту мають бути враховані при встановленні оптимальної площі 

живлення кущів.    

1.2 Вплив системи формування кущів на показники  

якості винограду  

Формування куща представляє собою фізичну маніпуляцію з його 

багаторічними (штамб, кордони) та однорічними (пагони, листя) частинами. 

Існують історичні свідчення про системи формування кущів на прадавніх 

виноградниках Середнього Сходу, Греції та Риму. Мінливість умов 

середовища у різних регіонах світу та сортова пластичність винограду 

обумовила існування великої кількості систем формування. Деякі з них є 

традиційними для певних територій [1, 41].  

Основною метою формування виноградних кущів є просторовий 

розподіл багаторічної деревини і однорічних пагонів для ефективного 

поглинання сонячного світла, а також забезпечення високої урожайності 

рослин і якості  винограду. Обрана система формування повинна враховувати 

біологічні особливості сорту, включаючи  його силу росту, плодоносність 

вічок та морозостійкість [41]. 
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Системи формування відрізняються за об’ємом багаторічної деревини 

(висотою штамбу, наявністю чи відсутністю кордонів), асоційованим 

способом встановлення навантаження  (обрізування на короткі сучки чи довгі 

плодові стрілки), способом  ведення однорічного приросту (позиціонування у 

площині шпалери чи вільне розміщення у просторі) [1, 41].  

Вказану сукупність факторів можливо згрупувати у чотири основні 

комбінації [41]: 

1) кордони відсутні/обрізування на короткі сучки - безштамбові або 

низькоштамбові системи формування (головчаті та чашевидні системи 

формування, вертикальний кордон); 

2) кордони відсутні/обрізування на довгі плодові стрілки - безштамбові 

або низько/середньоштамбові системи формування (системи формування 

Гюйо, Скот-Генрі (СГ), пенделбоген, халббоген, ліра);  

3) наявність кордонів/обрізування на короткі сучки - безштамбові чи 

штамбові системи формування з горизонтальними кордонами 

(середньоштамбовий кордон, кордон Ленца Мозера (ЛМ), Тендоне, 

парасолька Хадсон Рівер (ХР));   

4) наявність кордонів/обрізування на довгі плодові стрілки - штамбові з 

горизонтальними кордонами (кордон Сильвоза, модифікований Мансон, 

Женевська подвійна завіса (ЖПЗ)).  

Система формування куща визначає площу листової поверхні, об’єм, 

щільність крони, її просторову конфігурацію і великою мірою впливає на 

умови світлового мікроклімату виноградної рослини.  

Листя зовнішніх шарів крони поглинає до 85-90 % падаючої 

фотосинтетично активної радіації і характеризується найвищою 

інтенсивністю фотосинтезу. У центрі крон, що відрізняються великою 

кількістю шарів листя, внаслідок ефекту їх взаємного затінення величина ФАР 

може знижуватися до рівня 1 % від початкового значення. При зниженні 

величини ФАР до 10-20 μЕ м-2с-1 (точка світлової компенсації) процеси 

фотосинтезу не відбуваються. Високе значення співвідношення площі 

затіненого листя до площі ОЛП крони негативно впливає на вуглеводний 
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баланс рослини [15, 41, 42].  

Ряд дослідників пов’язують площу ОЛП з якісним потенціалом 

виноградних насаджень. В середньому, 0,7-1,4 м2 ОЛП необхідно для 

досягнення повної зрілості 1 кг винограду. Варіювання значень даного 

відношення у широкому діапазоні пояснюється впливом грунтово-

кліматичних умов території [41, 43, 44]. На думку Dufourcq T., якщо клімат та 

запаси вологи не є лімітуючими факторами вирощування виноградної 

культури, збільшення площі ОЛП по відношенню до одиниці маси урожаю 

призводить до поліпшення його якості [43]. Оптимальне відношення площі 

ОЛП до 1 кг винограду також залежить від площі затіненого листя, яка є 

функцією системи формування [45].   

Deloire A. стверджує, що мікроклімат грона у період дозрівання та його 

взаємозв’язок з мезокліматичними змінними (температура, світло, вітер, 

вологість) відіграє не менш важливу роль у формуванні якості винограду [46].  

Затінення зони плодоношення негативно впливає на закладання суцвіть у 

вічках,  розпускання вічок, утворення зав’язі, розмір ягід і, як наслідок, 

кількість отримуваного урожаю [41, 42]. 

Загальним недоліком систем формування з вертикальним веденням 

однорічного приросту є високий ступінь затінення листя і зони плодоношення. 

Позиціонування пагонів у площині шпалери обмежує простір, який займає 

листовий апарат, площу ОЛП, а також збільшує кількість шарів листя 

всередині крони [15, 42]. 

Низкою досліджень іноземних вчених встановлено, що системи 

формування кущів з вільним веденням однорічного приросту дозволяють 

збільшити простір для розміщення листового апарату, зменшити кількість 

шарів листя всередині крони, підвищити рівень освітленості листової поверхні 

[47-49] та зони плодоношення [50]. 

Починаючи з 1970-х років, у ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» вченими 

Коваль М. М, Лянним О. Д., Нікіфоровою Л. Т., Мартьяновою О. А., 

Літвіновим П. І. проводились дослідження високоштамбових систем 

формувань виноградних кущів з вільним веденням однорічного приросту в 
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умовах Півдня України. Узагальнення отриманих результатів, поряд з 

поліпшенням світлового мікроклімату куща, дало змогу відзначити наступні 

позитивні аспекти даних формувань: розвиток більшої кількості плодоносних 

пагонів, збільшення середньої маси грона, підвищення урожайності насаджень 

та якості винограду [33, 38-40, 51-54]. 

Високоштамбові системи формування кущів розглядаються 

дослідниками з Бордо, як дієвий  інструмент адаптації виноградника до зміни 

клімату, зокрема до впливу високих температур [55].  

Значна увага вчених з Франції, США, Австралії, Нової Зеландії була 

присвячена дослідженню систем формування, що передбачають розділення 

крони куща у горизонтальній (ЖПЗ, ліра) [2, 41, 56-58] чи вертикальній (СГ, 

Смарт-Дайсон (СД)) площині [2, 41, 59, 60]. Перевагами вказаних формувань 

є наступні: зниження сили росту кущів, збільшення простору для розподілу 

листового апарату, площі ОЛП, зменшення кількості шарів листя всередині 

крони, високий рівень освітленості зони плодоношення. Поліпшення умов 

освітленості зони грона сприяє підвищенню урожайності рослин за рахунок 

кращого закладання урожаю у вічках, а також поліпшенню якості винограду. 

В умовах жаркого та посушливого клімату формування кущів за 

комплексними системами може мати негативні наслідки для якості винограду 

через надмірну інсоляцію грон та велику площу транспіраційної поверхні, що 

індукує сильний водний дефіцит рослин [2, 41, 61]. Комплексні системи 

формування кущів потребують великого об’єму багаторічної деревини, тому 

доцільним є їх застосовування для сортів винограду з високою силою росту, а 

також в умовах достатнього вологозабезпечення та родючих грунтів [41, 61]. 

Таким чином, система формування куща має створювати оптимальні 

умови для фотосинтетичної діяльності листового апарату та дозрівання 

винограду за рахунок збільшення площі освітленої листової поверхні, 

зменшення кількості шарів листя у просторі всередині крони, забезпечення 

високого рівня освітленості зони плодоношення.  
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 1.2.1 Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний 

комплекс винограду 

Основними представниками цукрів винограду є глюкоза та фруктоза, 

співвідношення яких у зрілому винограді складає 1:1 [62, 63]. Пул органічних 

кислот винограду переважно представлений винною (L-(+)-тартрат) і 

яблучною (L-(+)-малат), які складають до 90 % речовин цього класу. 

Кислотність винограду кількісно виражають за показниками масової 

концентрації титрованих кислот та рН [64-67].  

Концентрація цукрів та органічних кислот у винограді великою мірою 

залежить від світлового та теплового фактору, що було підтверджено 

дослідженнями зі штучною модифікацією мікроклімату крони та грон [68-74]. 

Kliewer W. M. та Schultz H. B. розглядали 3 варіанти світлового 

мікроклімату крони кущів сорту Рислінг у період дозрівання (21, 30 та 100 % 

від величини ФАР навколишнього середовища) і відзначили вищу 

концентрацію титрованих кислот (зокрема, яблучної) у винограді, отриманому 

з затінених кущів [68]. У асоційованому дослідженні Kliewer W. M. та співавт. 

аналогічні результати пов’язували з модифікацією теплового мікроклімату 

листя, оскільки його температура була на 10 °С вищою у освітлених варіантах 

[69].  

У низці робіт науковці розглядали рівень освітленості виключно зони 

грона та його взаємозв’язок з показниками вуглеводно-кислотного комплексу 

винограду [70-74].  

 Дослідження, проведені у Швейцарії [70, 71] та Канаді [72, 73],  

продемонстрували позитивний ефект інсоляції грон на хімічний склад 

винограду сортів Шасла біла, Сейвал блан та Гевюрцтрамінер. Авторами було 

встановлено позитивну залежність між величиною ФАР в зоні плодоношення, 

температурою грона і масовою концентрацією цукрів та негативну - масовою 

концентрацією титрованих кислот у винограді. 

J. Bergqvist та співавт. притримуються думки, що вплив рівня 

освітленості на хімічний склад винограду залежить від значення температури, 

до якого нагрівається гроно. Дослідження двох рівнів світлового мікроклімату 
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грон (освітлені вранці та освітлені після полудня) винограду показало, що в 

останньому варіанті підвищення температури на 3-4 °С обумовило більш 

значне зниження масової концентрації титрованих кислот та значення 

показника рН винограду [74].   

Таким чином, високий рівень освітленості листового апарату і зони 

плодоношення сприяє накопиченню цукрів, а також зниженню масової 

концентрації титрованих кислот та значення показника рН винограду. 

Система формування кущів є вагомим способом управління світловим 

та тепловим мікрокліматом крони та грон [41, 49, 75-79]. 

Shaulis N. G. [56], Smart R. та співавт. [76], Reynolds A. G. та Wardle D. 

A. [77] відзначили позитивний вплив системи формування ЖПЗ на рівень 

затіненості листя, величину площі ОЛП і показники вуглеводно-кислотного 

комплексу винограду, в порівнянні з системами формування кущів з не 

розділеними кронами. Зокрема, в останньому дослідженні встановлено певне 

зниження масової концентрації цукрів, титрованих кислот та значення 

показника рН винограду сорту Сейвал блан. 
Однак, протилежні результати були отримані Zoecklein B. W. та співавт. 

для винограду сорту Віоньє. Автори відмічали підвищення масової 

концентрації титрованих кислот, а також значення показника рН при 

формуванні кущів винограду за системою ЖПЗ в порівнянні з системами 

формування середньоштамбовий кордон з вертикальним веденням 

однорічного приросту та СД [78]. 

При формуванні кущів сорту Рислінг за системою Alternate Double 

Crossarm (ADC) в умовах Британської Колумбії (Канада) відзначали 

збільшення площі ОЛП та підвищення відсотка освітлених грон, в порівнянні 

з формуваннями ЛМ, низькоштамбовий кордон, низькоштамбова V-ліра, 

пенделбоген. Відклик сорту на поліпшення умов мікроклімату листя та зони 

грона полягав у зниженні масової концентрації цукрів, титрованих кислот та 

значення показника рН [79]. 

Показники вуглеводно-кислотного комплексу розглядались, як основні 

критерії якості винограду у низці робіт щодо вивчення систем формування 
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кущів винограду, виконаних вченими ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»  [33, 38- 

40, 51-53]. Порівнюючи високоштамбові (120 см) системи формування кущів 

з вільним веденням однорічного приросту, середньоштамбові (70 см) з 

вертикальним веденням однорічних пагонів та віялові безштамбові, для білих 

технічних сортів Рислінг, Ркацителі, Піно сірий, Мускат білий, Аліготе 

встановлено наступну загальну тенденцію: зниження масової концентрації 

цукрів та підвищення - титрованих кислот у варіантах високоштамбових (120 

см) формувань.  

Таким чином, залежність накопичення цукрів та органічних кислот, 

значення показника рН у винограді білих технічних сортів від умов 

мікроклімату куща та можливість регулювання даних показників шляхом 

адаптації систем формування є предметом наукового інтересу. Однак, 

кількість проведених досліджень є низькою, а отримані результати носять 

фрагментарний і не узагальнений характер. Виходячи з зазначеного, 

дослідження впливу систем формування кущів на вуглеводно-кислотний 

комплекс винограду сортів Ароматний та Загрей є актуальним.  

1.2.2 Вплив системи формування кущів на комплекс монотерпенів 

винограду  

Мікроклімат грона в період дозрівання багато у чому визначає процеси 

утворення ароматичних сполук винограду. Рівень освітленості зони 

плодоношення і асоційована температури тканин ягід впливає на активність 

ферментів, відповідальних за каталіз реакцій біосинтезу. Вивченню 

залежності накопичення терпенових спиртів від умов мікроклімату грона було 

приділено увагу авторів низки досліджень [73, 80, 81-83].  

Morris J. R. та співавт., Reynolds A. G. та Wardle D. A. у дослідах зі 

штучно модифікованим світловим мікрокліматом - 48, 58 % [80] та 7, 45, 100 

% [73] від величини ФАР навколишнього середовища грон винограду сортів 

Голден Мускат та Гевюрцтрамінер встановили, що повністю освітлені грона 

відрізнялись найвищим вмістом зв’язаної фракції терпенових спиртів у 

шкірочці та м’якоті ягід. Зразки вин, виготовлених з повністю освітленого 

винограду, містили більше вільної і зв’язаної фракції терпенових спиртів [97]. 
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Автори пояснювали відмінності у накопиченні сполук між варіантами 

тепловим фактором [73, 80].  

Вчені з Південної Африки, моделюючи затінення грон сорту Совіньон 

блан, відзначали підвищену концентрацію зв’язаних монотерпенів у повністю 

освітлених гронах. Вина, виготовлені з винограду, що дозрівав у тіні, 

відрізнялись відсутністю сортових характеристик та неприємними, 

вегетативними відтінками аромату [81]. 

Науковці з Чилі відзначали найвищий рівень накопичення вільної та 

зв’язаної фракції монотерпенів у напівзатінених (50 % від величини ФАР 

середовища) гронах винограду сортів Москатель де Александрія та Москатель 

Росада. В розрізі окремих компонентів ліналоол виявився найбільш чутливим 

до умов мікроклімату. Біосинтез ліналоолу включає етап декарбоксилювання, 

ферменти якого, вірогідно, є термочутливими [82]. Висловлюється 

припущення, що температура грона у період дозрівання є критичним 

фактором у формуванні сортової мускатної типовості. Автори вважають, що 

оптимальною температурою грона для утворення глікозидів монотерпенів є 

17-26 °С  [83].  

Закономірності, виявлені у експериментах з модельованими умовами 

мікроклімату грон, знайшли своє підтвердження у дослідах з системами 

формування кущів [18, 78, 79, 101, 102]. 

Reynolds A. G., Wardle D. A. та співавт. в умовах Британської Колумбії 

(Канада) дослідили 5 систем формування кущів винограду сорту Рислінг - 

ADC, кордон Ленца Мозера,  низькоштамбовий кордон, низькоштамбова V-

подібна, пенделбоген. Автори встановили, що кущі винограду, сформовані за 

системою з розділеною кроною, ADC, відрізнялись найменшою щільністю 

листового апарату, кількістю затіненого листя,  найвищою температурою 

грона. Грона винограду, отримані з кущів ADC, містили найвищі концентрації 

вільної та зв’язаної фракцій монотерпенів [18, 79].  

У всеохоплюючому дослідженні в умовах Вірджинії Zoecklein B. W. та 

співавт. відзначили переваги систем формування з розділеною кроною - СД та 

ЖПЗ для якості винограду та вина з сорту Віоньє.  Дані системи забезпечували 
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розміщення найбільшої кількості грон у зоні повної інсоляції та найвищі рівні  

ФАР у зоні плодоношення. Поліпшені умови мікроклімату грона сприяли 

підвищенню концентрації зв’язаних монотерпенів у шкірочках винограду, 

концентрації ліналоолу та альфа-терпінеолу - у виноградному суслі, а також 

ліналоолу, ізоамілацетату, гексаноату та етилоктаноату - у вині. Вина, 

отримані у варіанті системи формування ЖПЗ, відрізнялись найвищою 

інтенсивністю аромату, а також його фруктовими і ванільними відтінками 

[78].  

У кількох роботах стосовно впливу системи формування на 

монотерпеновий комплекс винограду та вина автори не досліджували 

мікрокліматичні умови кущів, тому зроблені ними висновки носять 

гіпотетичний характер [84, 85].  

 Ji T. та Dami I. E. вивчали терпеновий комплекс винограду сорту 

Трамінет при п’яти різних системах формування - горизонтальний кордон з 

вертикальним веденням однорічного приросту, СГ, СД, високоштамбовий 

кордон та ЖПЗ. Встановлено, що система формування з вертикальним 

веденням пагонів забезпечувала найвище накопичення монотерпенів і, 

зокрема, гераніолу. Цей факт пояснювали саме помірним затіненням грон у 

даному варіанті досліду [84].  

Vilanova M. та співавт. вивчали безпосередній вплив системи 

формування кущів винограду на ароматичний профіль вина із винограду сорту 

Альбаріньо. Досліджували кордонну систему формування з вертикальним 

веденням зеленого приросту, а також СГ, ЖПЗ, Arch-Cane та парраль. Вина, 

отримані у варіанті досліду СГ, характеризувались найвищою концентрацію 

терпенових спиртів, зокрема, ліналоолу, хо-трієнолу, альфа-терпінеолу, а ЖПЗ 

- найвищим вмістом загальних летких сполук, зокрема, спиртів, етилових 

ефірів, жирних кислот, лактонів. Органолептична оцінка вин показала більш 

високу інтенсивність фруктових та рослинних характеристик у варіанті 

досліду ЖПЗ. Високі рівні накопичення ароматичних речовин у винах та 

поліпшення їх органолептичних характеристик пов’язували з вищим рівнем 

освітленості грон у системах формування з розділеними кронами  [85]. 
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Таким чином, маніпуляція освітленістю та температурою зони 

плодоношення за рахунок системи формування куща може бути дієвим 

інструментом для посилення сортової типовості вина. 

Згідно алельної (генетичної) характеристики, ароматоутворюючі 

речовини сортів винограду Ароматний та Загрей, а також виготовлених з нього 

вин представлені переважно терпеновими спиртами [86]. Тому, дослідження 

впливу системи формування на кількісний та якісний склад монотерпенів 

винограду сортів сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» є актуальним. 

1.2.3 Вплив системи формування кущів на фенольний комплекс  

винограду 

Фенольний комплекс винограду представлений різноманітними класами 

сполук. Найбільш важливе значення для якості столових білих вин відіграють 

флаван-3-оли (оптичні ізомери (2,3-транс) катехіну, (2,3-цис) епікатехіну, їх 

ефіри з галовою кислотою)  та гідроксикоричні кислоти (р-кумарова, кавова, 

ферулова, їх ефіри з винною кислотою) [62, 65, 87].  

У присутності кисню повітря монофенол монооксигеназа (МФМО) 

винограду каталізує окислення флаван-3-олів та гідроксикоричних кислот з 

утворенням хінонів. Продукти полімеризації хінонів є забарвленими і 

спричиняють покоричневіння сусла при виробництві столових білих вин.  

Хінони також вступають в реакції спареного окислення з деякими класами 

ароматичних сполук (зокрема, монотерпенами) і, тим самим, погіршують 

прояв сортових особливостей вина [88].  

Вплив агротехніки на оксидазну активність винограду був предметом 

незначної кількості досліджень. Зокрема, Garrido I. та співавт. спостерігали 

майже двократне зниження показника активності оксидазної системи 

винограду при видаленні листя з зони грона [89]. Співробітниками НІВіВ 

«Магарач» виявлено, що зменшення навантаження кущів з 32 до 16 вічок 

призводить до підвищення активності МФМО винограду сорту Мускат білий 

у 2,2 рази [90]. 

Отже, низький вміст фенольних речовин та низька активність МФМО є 

важливою і необхідною вимогою до якості винограду при виробництві 
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столових білих вин. 

Існують наукові підтвердження тому, що вміст фенольних речовин у 

виноградних ягодах та їх компонентний склад корелює з рівнем освітленості 

зони плодоношення у період дозрівання [74, 91-93].  

Австралійські та американські вчені досліджували накопичення 

флавоноїдів у освітлених та штучно повністю затінених (менше 0,5 % від 

величини ФАР навколишнього середовища) гронах винограду. Модифікація 

мікроклімату зони плодоношення призвела до зниження концентрації 

флавонолів [91, 92] та танінів шкірочки і насіння [92]. Встановлено, що рівень 

освітленості регулює механізми утворення фенольних сполук на генетичному 

рівні: експресія гену VvFLS1, що кодує флавонолсинтазу, була значно 

послабленою у затінених гронах [91].  

Haselgrove L. та співавт., змінювали мікроклімат зони плодоношення 

таким чином, що освітлені грона отримували до 80 % від величини ФАР 

навколишнього середовища, а затінені - 40 %. Було встановлено, що в 

експонованих до сонячного світла гронах винограду накопичувалось більше 

кверцетин-3-О-глікозиду [93]. 

Чеські науковці дослідили фенольний профіль винограду сорту 

Шардоне і встановили позитивну кореляцію між загальною концентрацією 

фенольних речовин, а також катехіну та флавонолів у ягодах з рівнем 

освітленості зони плодоношення у період від початку дозрівання до настання 

зрілості. Для сполук класу гідроксикоричних кислот подібної залежності 

виявлено не було [94]. 

          Berquist J. та співавт. вважають, що вплив освітленості грона на 

фенольний комплекс винограду значно залежить від міри, до якої 

підвищується температура ягід. Автори в умовах долини Сан Хоакін 

(Каліфорнія, США) спостерігали підвищення температури повністю 

освітлених в полуденний час грон в порівнянні з затіненими та температурою 

повітря на 7 °С та 10 °С, відповідно. Відмінності температурного режиму зони 

плодоношення проявились у зниженні концентрації фенольних сполук, мг/г 

ягоди, в повністю освітлених гронах. Отримані результати свідчать, що 
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температура грона є лімітуючим фактором накопичення фенольних речовин у 

винограді [74].  

Модифікація архітектури крони за рахунок систем формування дозволяє 

істотно змінювати світловий та тепловий мікроклімат зони плодоношення та  

впливати на фенольний комплекс винограду і вина. Аналіз літературних даних  

демонструє, що дослідження у вказаному контексті виконувались переважно 

для червоних сортів винограду [57, 76, 95-99].  

Smart R. та співавт. [76], da Mota R. та співавт. [95], Reynolds A. G. та 

співавт. [96] відзначали позитивний вплив системи формування кущів ЖПЗ на 

мікроклімат крони і зони плодоношення. Це сприяло підвищенню загальної 

концентрації антоціанів та фенольних речовин у шкірочках ягід винограду 

сортів Сіра та Чанселлор, а також загальної концентрації антоціанів, 

інтенсивності, густини та відтінку кольору виготовлених вин.  

Carbonneau A. та Huglin P. [57], Kyraleou M. та співавт. [97]  довели 

переваги модифікацій U та V системи формування ліра для накопичення 

антоціанів та танінів у шкірочках та насінні  ягід винограду сортів Каберне 

Совіньйон і Ксіномавро. Отримані вина відрізнялись високим вмістом 

антоціанів і інтенсивністю кольору. Поліпшення фенольного комплексу 

винограду і вин пояснювали кращими умовами освітленості листового апарату 

і зони плодоношення. 

Дослідження систем формування кущів винограду сорту Піно Нуар в 

умовах Орегону (США) показало підвищення концентрації антоціанів у 

винограді і вині у варіанті системи формування СГ в порівнянні з системою 

формування двуплечий горизонтальний кордон з вертикальним веденням 

однорічного приросту. Позитивні зміни антоціанового комплексу винограду і 

вина повязували з низькою щільністю крони куща та відсотком затінених грон 

у варіанті системи формування СГ [98].  

Іспанські вчені вивчали вплив систем формування безпосередньо на 

антоціан-фенольний комплекс вина. Встановлено, що формування кущів за 

системою одноплечий Гюйо сприяло підвищенню загальної концентрації 

антоціанів, насиченості і інтенсивності, а також відсотку червоного у кольорі 
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вин з винограду сорту Souson. Для сорту Brancellao позитивний вплив способу 

вирощування виявився у підвищенні загальної концентрації антоціанів у винах 

при формуванні кущів на кордоні Ройа [99]. 

Наукова інформація щодо впливу систем формування кущів на 

фенольний комплекс винограду білих технічних сортів є обмеженою та 

суперечливою [100-103]. 

 Marcon Filho J. L. та співавт., Jones J. E. та співавт.  дослідили вплив 

систем формування (одноплечий горизонтальний кордон, кордон Сильвоза, 

Казенава, Каповольто, одноплечий та двуплечий Гюйо) [100], типів 

обрізування (короткі сучки чи довгі стрілки) [101] кущів винограду сорту 

Шардоне та не виявили відклику загальної масової концентрації фенольних 

речовин у винограді на спосіб вирощування. Проте, аналіз фенольного 

комплексу винограду в UV-спектрі показав, що в розрізі окремих компонентів 

обрізування на короткі сучки сприяло вищому накопиченню 

гідроксикоричних кислот [101].  

Дослідженням фенольного комплексу білих сортів винограду залежно 

від системи формування кущів у ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» займались 

Овчинніков Г. П., Молодченко О. Ф. [102, 103]. Автори встановили, що 

формування кущів винограду сортів сортів Рислінг та Ркацителі за 

середньоштамбовими (70 см) та високоштамбовими (120 см) системами з 

вертикальним та вільним веденням однорічного приросту, відповідно, 

спричиняли значне підвищення масової концентрації фенольних речовин  (на 

180-210 мг/дм3) в порівнянні з безштамбовою віяловою системою формування. 

Відмінною рисою білих технічних сортів Загрей та Ароматний є 

схильність до високого накопичення фенольних речовин в процесі дозрівання 

винограду та висока активність оксидазної системи. Зазначені особливості 

створюють передумови для окислення монотерпенів, що превалюють в 

ароматоутворюючому комплексі даних сортів [86]. Тому, дослідження впливу 

системи формування на кількісний та якісний склад фенольного комплексу 

сортів винограду сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» є актуальним. 
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1.3 Сучасні методи оцінки якості винограду для виробництва столових 

білих вин 

Якість винограду та вина загалом пов’язують зі зрілістю ягід.  Тому, 

виноградарі і винороби розуміють важливість встановлення моменту збору 

врожаю для отримання вин певного стилю чи таких, що в повній мірі 

відображатимуть особливості території вирощування.   

Оптимальна зрілість винограду є комплексним поняттям. Важливі для 

технології вина сполуки синтезуються, трансформуються та накопичуються в 

ягодах під час періодів їх утворення та дозрівання. Висока якість столових 

білих вин є результатом синергії компонентів хімічного складу винограду - 

цукрів, кислот, ароматичних і фенольних речовин. Рівні накопичення даних 

компонентів у винограді визначають різними методами.  
1.3.1 Технологічна зрілість винограду та методи її визначення 

Термін «технологічна зрілість» характеризує баланс між вмістом у  

винограді цукрів та кислот. Саме ці параметри широко використовуються у  

виноградарській та виноробній практиці для контролю дозрівання та 

призначення оптимальної дати збору урожаю. Нижні та верхні межі значень 

параметрів технологічної зрілості винограду зазначають у нормативній 

документації на виробництво різних типів вин [1, 104].  

Визначення масової концентрації цукрів у винограді найчастіше 

здійснюється методами денсиметрії чи рефрактометрії сусла. Значення 

відносної густини чи заломлення світла у різних країнах прийнято 

перераховувати у наступні одиниці: в Німеччині - °Oechsl´e, Австралії, Новій 

Зеландії - °Baume, °Brix (Balling), Франції - % об. потенційного вмісту 

алкоголю у вині, в Україні - у г цукрів на дм3 [75, 105].   

Кислотність винограду характеризують за показниками масової 

концентрації титрованих кислот (г/дм3 у перерахунку на винну) та значенням 

рН. Величина даних показників впливає на перебіг багатьох біохімічних 

процесів виноробства (інтенсивність окислення, динаміку алкогольного 

бродіння, мікробіальну стабільність), а також сенсорні характеристики 

столових білих вин [1, 105].  



45 
 

Amerine M. A. та Winkler A. J. для визначення ступеню зрілості 

винограду та встановлення моменту збору запропонували використовувати 

співвідношення між масовою концентрацією цукрів та титрованих кислот 

(maturity index, індекс зрілості) [106]. Співробітниками НІВіВ «Магарач» 

запроваджено аналогічний індексу зрілості глюкоацидиметричний показник 

(ГАП) та встановлено його оптимальні значення для виробництва вин різних 

типів [105, 107].  

Фахівцями з Університету Аделаїди (Австралія) для оцінки ступеню 

зрілості винограду було впроваджено індекс, який враховує масову 

концентрацію цукрів та значення показника рН [106]. У вітчизняній практиці 

даний індекс відомий, як показник технічної зрілості (ПТЗ). Встановлено 

оптимальні та допустимі діапазони варіювання ПТЗ винограду для 

виробництва вин різних типів  [105, 107].   

Однак, різні сорти винограду в різних умовах вирощування є 

неспівставними між собою за показниками ГАП та ПТЗ через різну здатність 

до зниження кислотності [88].  

Сучасні уявлення у енології свідчать, що встановлення дати збору згідно 

зі значеннями показників технологічної зрілості не дозволяє в повній мірі 

реалізувати якість винограду у вині. На пізніх стадіях дозрівання, коли 

накопичення цукрів припиняється, ароматоутворюючий та фенольний 

комплекс винограду продовжує розвиватись [62, 67, 106]. Таким чином, 

додаткові показники мають бути включені в процедуру визначення зрілості.  

1.3.2 Ароматична зрілість та методи її визначення 

Термін «ароматична зрілість» характеризує кількісний та якісний склад 

сенсорно активних речовин винограду [75]. 

Газова хроматографія, поєднана з мас-спектрометрією чи 

олфактометрією, представляє собою потужний інструмент визначення 

кількісного та якісного складу ароматичного комплексу винограду.  Однак, 

дані методи є складними, повільними, витратними і використовуються 

переважно у науковій сфері [108]. Тому, дослідники у області виноградарства 

та виноробства надають перевагу швидким та надійним методам моніторингу 
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ароматичної зрілості винограду. 

E. Dimitriadis та P. J. Williams розробили метод кількісного визначення 

монотерпенів у винограді, заснований на дистиляції сусла за умов 

нейтрального та кислого середовища, що сприяє виділенню вільної та 

глікозильованої фракції сполук. Концентрації фракцій в обох дистилятах 

визначають за допомогою колориметричної реакції і виражають у одиницях 

еталонної сполуки (зокрема, ліналоолу). Однак, даний метод є прийнятним 

лише для сортів, у ароматоутворюючому комплексі яких превалюють  

монотерпени [109].  

Виходячи з зазначеного, вченими з Австралійського Дослідного 

Інституту Вина (AWRI, Австралія) запропоновано протокол визначення   

загальної концентрації зв’язаної фракції ароматичних речовин, що 

представлені глікозидами глюкози. Процедура аналізу передбачає ізоляцію 

глікозидної фракції з сусла, її кислотний гідроліз та визначення концентрації 

вільної глікозил-глюкози (G-G). Цей показник пропорційний концентрації 

зв’язаної фракції ароматичних речовин. Недоліком протоколу є можливість 

вимірювання концентрації лише глікозильованих, сенсорно неактивних 

прекурсорів аромату [110].   

Деякі дослідники для моніторингу ароматичної зрілості винограду 

використовували систему «електронний ніс», що представляє собою набір 

сенсорів, сполучених з комп’ютером. Ця система дає можливість аналізувати 

газоподібне середовище над поверхнею зразка та якісно відрізняти зразки з 

різним ступенем зрілості за площею піків окремих вільних летких 

компонентів. Однак, дослідження лише вільної фракції не є об’єктивним з 

точки зору оцінки ароматичного потенціалу винограду [111]. 

Спільним негативним аспектом вищезазначених  методів є те, що вони 

не дають змогу визначити, якою мірою ароматичний потенціал винограду буде 

реалізовано при виробництві вина.   

Науковцями з Університету Стелленбош (ПАР) створені математичні 

моделі, що дозволяють прогнозувати ароматичний профіль вина, враховуючи 

еволюцію кольору шкірочки ягід білих сортів винограду. Для характеристики 
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кольору використовують величину кута відтінку, яку визначають за 

допомогою оптичного приладу «Dyostem» (виробник «Oenodev», США) (табл. 

1.3.1). Наведена модель не вимагає складних аналізів та дозволяє точно 

встановити дату збору урожаю в залежності від цільової якості вина. Однак, 

на даний момент вона є апробованою лише для сортів і умов окремого  регіону 

[112]. 

Таблиця 1.3.1 

Залежність  ароматичного профілю вина від кольору шкірочки 

ягоди  білих сортів винограду 

Кут відтінку кольору шкірочки, ° Очікуваний ароматичний профіль вина 

>90 зелений/недозрілий 

90-85 зелений/спаржевий 

85-80 спаржевий/цитрусовий 

80-75 спаржевий/тропічні 

фрукти/грейпфрут/цитрусовий 
75-70 тропічні фрукти 

70-65 ферментативний/терпеновий 

65-60 нейтральний/терпеновий 

Таким чином, ароматична зрілість займає провідне місце у системі 

критеріїв якості винограду білих сортів. Велика кількість методів визначення 

ароматичної зрілості, що використовуються в різних регіонах світу, 

відображає високий рівень наукового інтересу до даного питання. 

1.3.3 Фенольна зрілість та методи її визначення 

Термін «фенольна зрілість» характеризує перш за все червоні технічні 

сорти винограду, визначає загальний вміст антоціанів, танінів шкірочки і 

насіння, їх здатність до екстракції при вініфікації.  

В наукових та методичних публікаціях найбільш повно представлені 

хімічні методи контролю фенольної зрілості винограду, процедури яких  

узагальнені у табл. 1.3.2 [113-117]. Сутністю зазначених методів є 

короткочасна мацерація сусла на м’язгі з подальшим визначенням 

концентрації антоціанів, загальних фенольних речовин, танінів шкірочки і 

насіння.  

При виробництві столових білих вин прийом мацерації подрібненої 

м’язги майже не застосовується. Тому, практичне значення має масова 
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концентрація фенольних речовин у винограді та ступінь їх окислення [65]. 

 Таблиця 1.3.2 

Хімічні методи визначення фенольної зрілості червоних сортів 

винограду 

Автори Умови екстракції Параметри, що визначаються 
Складність 

виконання 

[113] 
Настоювання м’язги протягом 

4 годин при рН=1 і рН =3,2 

Здатність антоціанів до екстракції 

(%), частка танінів насіння (% ) від  

кількості фенольних речовин, що 

екстрагуються 

+++++ 

[114] 

Настоювання м’язги протягом 

2 годин з підкисленим водно-

спиртовим розчином 

Запас антоціанів і фенольних 

речовин (мг/г ягоди) 
+++ 

[115] 
Настоювання м’язги протягом 

1 години при рН=2 

Запас антоціанів і фенольних 

речовин (мг/ягоду, мг/г  ягоди) 
+++ 

[116]  
Настоювання м’язги протягом 

1 години при рН=1 і рН=3,6 

Здатність антоціанів до екстракції 

(%), частка танінів насіння (% ) від  

кількості фенольних речовин, що 

екстрагуються 

+++++ 

[117] 
Настоювання м’язги протягом 

1 години при рН=1 і рН=3,2 

Здатність антоціанів і танінів до 

екстракції (%) 
++++ 

Простими і загальноприйнятими методами визначення концентрації 

фенольних речовин у винограді є вимірювання оптичної густини сусла при 

довжині хвилі 280 нм (OD 280, Total Polyphenol Index, TPI), визначення індексу 

Фоліна-Чокольтеу. Сутність останнього методу полягає у окисленні 

фенольних речовин сусла у лужному середовищі з утворенням розчину 

синього кольору, оптична густина якого, виміряна при довжині хвилі 760 нм, 

прямопропорційна концентрації сполук. Ступінь окислення фенольних речовин 

та покоричневіння сусла оцінюють вимірюванням його оптичної густини при 

довжині хвилі 420 нм [65].   

Науковцями НІВіВ "Магарач" розроблено комплексну методику оцінки 

якості винограду [88], що передбачає визначення технологічних властивостей 

фенольного комплексу та активності МФМО винограду. Методика дозволяє 

вивчити технологічні особливості винограду нових сортів та обґрунтувати 

раціональні схеми його переробки [88, 107]. 

Таким чином, визначення фенольної зрілості винограду білих технічних 

сортів є необхідним у контексті схильності столових білих вин до окислення. 
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1.3.4 Методи сенсорної оцінки винограду 

         Сенсорний аналіз винограду є додатковим інструментом прийняття 

рішень, що дозволяє встановити оптимальну дату збору урожаю. Сенсорні 

дескриптори ягід можуть бути інформативними для диференціації окремих 

ділянок чи партій винограду за ступенем зрілості, прогнозування якості вина 

[75].  

У літературних джерелах представлено обмежену кількість методів 

сенсорного аналізу винограду [118-125].     

Вченими J. Rousseau та D. Delteil з Кооперативного Інституту Вина (ICV, 

Франція) у відповідності до вимог сенсорної метрології (ISO 11035) 

розроблено метод, що передбачає сегментований аналіз шкірочки, мякоті та 

насіння. Загалом, за 4-бальною шкалою оцінюють 20 візуальних, ароматичних 

та смакових дескрипторів [118]. Через складність процедури  цей метод в 

різних варіаціях найчастіше використовується у наукових дослідженнях [119, 

121-124].  

Досить поширеною енологічною практикою  є сенсорна оцінка ягід 

безпосередньо на винограднику. Тому, перевагу надають більш простим та 

швидким методам.   

Виноградарі та винороби США, Австралії, Канади використовують  

модифікований метод ІСV, що дає змогу оцінити за спеціальною сіткою 

інтерпретації наступні параметри: ступінь технологічної зрілості, ароматичної 

зрілості мякоті та шкірочки, зрілості танінів. Оптимальними кондиціями збору 

винограду для виробництва вина вважають величину оцінки кожного з 

параметрів не нижче 3-х балів [118-120].  

Фахівці з Бордо моніторинг дозрівання винограду здійснюють за 

методом, що заснований на оцінці 7-ми ароматичних та смакових 

дескрипторів ягід за шкалою від 1-го до 4-х балів. На основі отриманих 

результатів розраховують індекси зрілості мякоті та фенольної зрілості 

шкірочки [119].   

Дослідниками з підрозділу «Долина Луари» Французького Інституту 

Винограду та Вина (IFV, Pole Val de Loire) запропоновано протокол 
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сенсорного аналізу, що пов’язує ступінь зрілості винограду сорту Шенен блан 

з цільовою якістю вина. Визначені наступні ступені зрілості: недостатня 

зрілість→виробництво шампанських виноматеріалів→виробництво 

ординарних білих вин→виробництво витриманих білих вин. Згідно 

протоколу, оцінюють 12 візуальних, ароматичних та смакових дескрипторів 

ягід та сусла. Для спрощення процедури аналізу використовують принципи 

мнемотехніки, які наведено на рис. 1.4.1 [125].   

а) 

 

б) 

 

Рис. 1.4.1. Мнемошкала для оцінювання:  

а) кольору насіння; б) аромату мякоті 

В Україні проведення дегустації винограду поширене виключно для 

оцінки товарних властивостей столових сортів. Відповідно до затвердженої 

10-бальної системи [126] оцінюють наступні параметри: зовнішній вигляд 

грона та ягоди (0,1-2 бали); смак та аромат (1-5 балів); властивості шкірочки і 

мякоті (0,1-3 бали). 

 Таким чином, впровадження у вітчизняну практику виноградарства та 

виноробства методів контролю якості технічних сортів винограду, що 

грунтуються на сенсорній оцінці ягід, є перспективним.  

1.4 Сучасні технологічні аспекти збереження сортового ароматичного 

потенціалу столових білих вин 

Сучасна технологія столових білих вин грунтується на принципах  

збереження сортового ароматоутворюючого комплексу винограду в процесі 

виробництва. Позитивні сенсорні характеристики вина багато в чому залежать 

від концентрації різних класів ароматичних сполук, зокрема, монотерпенів. Ці 
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сполуки є субстратом дії окислювальних ферментів винограду і сусла 

(монофенол монооксигеназа, пероксидаза, лакказа) або ж приймають участь у 

реакціях неферментативного окислення вина, що призводить до погіршення 

його якості. Тому, необхідно мінімізувати процеси окислення на різних 

технологічних етапах виробництва.   

Важливу роль у інтенсифікації окиснювальних процесів, що протікають 

у м’яззі та суслі, відіграє температура. Рівень поглинання кисню та активність 

оксидазних ферментів винограду підвищується при високих температурах. 

При виробництві високоякісних столових білих вин доцільно охолоджувати 

виноград до 4-8 °С у спеціальних контейнерах-рефрижераторах (при збиранні 

винограду у ящики) чи подрібнену м’язгу - у теплообмінниках типу «труба в 

трубі» [65].  

Найпоширенішим прийомом при переробці винограду є відокремлення 

гребенів з наступним подрібненням ягід. Сильна механічна дія на ягоди 

призводить до перетирання  шкірочок і насіння,  отримання сусла високої 

мутності з високим вмістом фенольних речовин та активністю монофенол 

монооксигенази. У випадку недостатньої зрілості винограду у суслі 

збільшується вміст С6-альдегідів. З іншого боку, подрібнення ягід полегшує 

дифузію ароматичних сполук зі шкірочки у сусло [65].  

Прогресивним технологічним прийомом при виробництві столових  

білих вин є холодна мацерація м’язги (t=10-15 °С, τ=4-12 год) за умов 

безкисневого середовища (наприклад, в атмосфері СО2) і мінімальної 

сульфітації [65, 127, 128]. Настоювання м’язги сприяє екстракції ароматичних 

компонентів зі шкірочки ягід. Наприклад, Baumes R. та співавт. відмічали 

підвищення масової концентрації вільної та звязаної фракції монотерпенів у 

суслі мускатних сортів після мацерації на 576-742 та 689-1010 мкг/дм3, 

відповідно [65, 129]. Негативними наслідками мацерації м’язги є зниження 

масової концентрації титрованих кислот, підвищення значення показника рН, 

масової концентрації фенольних речовин у суслі [65, 130]. 

Цілком протилежним до подрібнення за ступенем механічного впливу 

на ягоду є прийом пресування цілих грон винограду. Пресування цілими 
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гронами, в порівнянні з пресуванням подрібненої м’язги, знижує вихід, однак 

отримане сусло відрізняється значно нижчою мутністю та вмістом фенольних 

речовин. Крім того, за даного прийому обмежується контакт м’якоті і 

шкірочки, в яких локалізовані фермент та субстрат окислювальних процесів 

[65].  

Пресування м’язги також включає аспект мацерації і сприяє екстракції 

ароматичних речовини зі шкірочки ягід. В цьому випадку додавання пресових 

фракцій до сусла-самопливу є доцільним, а його рівень залежить від масової 

концентрації цукрів, ароматичних речовин та значення рН. У регіоні Бордо 

(Франція) включення пресових фракцій сусла білих сортів винограду Совіньон 

Блан та Семільон до основного лоту є загальноприйнятою практикою у 

випадках, коли виноград отримують зі старих лоз чи найкращих ділянок [65].    

Освітлення сусла є одним з найбільш важливих технологічних етапів 

при виробництві столових білих вин. На твердих частинках зависей 

локалізовані оксидази винограду, що провокують окислення фенольних 

речовин і покоричневіння сусла. Не освітлене сусло відрізняється високим 

вмістом фенольних речовин та С6-альдегідів (гексаналю, цис-3-гексеналю, 

транс-2-гексеналю), які при ферментації сусла відновлюються до С6-спиртів, 

що привносять до аромату вина важкі, «зелені» тони [65, 131]. З іншого боку, 

надмірне освітлення сусла провокує несприятливі умови ферментації та 

підвищення масової концентрації летких кислот [65]. Тому, для збереження 

кольору, чистоти та витонченості аромату столових білих вин необхідно 

регулювати ступінь мутності сусла. Рекомендованим оптимумом є діапазон 

100-250 NTU (nephelometric turbidity units).  

На сьогоднішній день найбільш поширеним способом зниження частки 

твердих частинок у суслі є відстоювання при низьких температурах (t=16 °C, 

τ24 год). Внесення в сусло ферментних препаратів пектолітичної дії 

інтенсифікує процеси освітлення.  Обробка сусла комплексними препаратами 

на основі протеїнів рослинного і тваринного походження, а також ПВПП 

(полівінілполіпірролідону) сприяє зниженню вмісту полімеризованих 

продуктів окислення фенольних речовин (хінонів). Освітлення дозволяє 
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вилучити з хімічної матриці сусла продукти окислення фенольних речовин  і 

частково обмежити активність окислювальної системи винограду [65].  

Сульфітація винограду, подрібненої м’язги та сусла є найбільш 

ефективним способом захисту від окислення. Для руйнування монофенол 

монооксигенази достатньо 50 мг/дм3 діоксиду сірки. Дещо вищі концентрації 

антиоксиданта необхідні для захисту від окислення пресових фракцій сусла, 

що відрізняються підвищеним вмістом фенольних речовин. Внесення у м’язгу 

та сусло препаратів танінів дозволяє ефективно інгібувати активність МФМО 

за механізмом дії «танін-протеїн». Сумісне використання танінів та діоксиду 

сірки запобігає надмірному внесенню останнього [65]. 

Зберігання столових білих вин може бути реалізоване в різних умовах. 

Однак, при цьому важливим є мінімізувати окислювальні процеси, що 

призводять до деградації сортового аромату. Одним із підходів, що допомагає 

досягти вказаної мети, є зберігання виноматеріалів у дубових бочках типу 

«баррік» чи у ємкостях з нержавіючої сталі на дріжджовому осаді ("sur lie") з 

періодичним його перемішуванням. Перемішування осаду сприяє 

вивільненню у вино високоредуктивних речовин, які обмежують явища 

окислення [88].  

Використання інертних газів на технологічних етапах подрібнення 

винограду, мацерації мезги, перекачування сусла і вина, відстоювання сусла, 

зберігання вина представляє інтерес для вирішення проблеми окислення 

столових білих вин. В якості інертних газів використовують діоксид вуглецю, 

аргон і азот. Застосування інертних газів при виробництві столових білих вин 

дозволяє значно знизити  концентрації діоксиду сірки [86, 132, 133].  

Таким чином, щадні прийоми переробки винограду, застосування різних 

типів оклеюючих речовин, антиоксидантів, інертних газів в процесі 

виробництва сприяють збереженню сортового ароматичного потенціалу 

столових білих вин. 

Висновки до розділу 1 

1. Аналіз зарубіжних наукових джерел показує, що вибір схеми садіння 

кущів значною мірою впливає на показники вуглеводно-кислотного, 
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фенольного, ароматичного комплексу винограду білих технічних сортів. 

Грунтово-кліматичні умови ділянки - забезпеченість вологою, азотом, глибина 

ґрунту є лімітуючими факторами при встановленні оптимальної площі 

живлення кущів.  Наукових робіт, у яких при виборі схеми садіння кущів білих 

технічних сортів враховувались показники якості винограду, у вітчизняній 

літературі не виявлено. Тому, дослідження в цьому напрямку є актуальними 

та новими для України.  

 2.   Система формування визначає умови мікроклімату виноградного куща. 

Численні праці іноземних науковців доводять, що світловий та тепловий 

режим листя і зони плодоношення в період дозрівання впливає на накопичення 

речовин вуглеводно-кислотного, ароматоутворюючого та фенольного 

комплексу винограду. Характерними рисами білих технічних сортів селекції 

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» є превалювання у ароматоутворюючому 

комплексі терпенових спиртів, схильність до високого накопичення 

фенольних речовин, висока активність оксидазної системи винограду. 

Зазначені особливості створюють передумови для інтенсифікації процесів 

окислення при виробництві столових білих вин Тому, дослідження 

можливості регулювання показників якості винограду білих технічних сортів 

вітчизняної селекції шляхом вибору систем формування кущів має велике 

теоретичне та практичне значення. 

3. Сучасні уявлення у енології свідчать, що встановлення дати збору 

урожаю згідно зі значеннями показників технологічної зрілості, поширене у 

вітчизняній практиці, не дозволяє в повній мірі реалізувати якість винограду у 

вині. Тому, показники ароматичної та фенольної зрілості мають бути включені 

у систему критеріїв якості винограду білих технічних сортів.  

4. Сучасна технологія столових білих вин заснована на принципах  захисту 

сортового ароматоутворюючого комплексу винограду від окислення на різних 

технологічних етапах виробництва. Щадні прийоми переробки винограду, 

застосування різних типів оклеюючих речовин, антиоксидантів, інертних газів 

в процесі виробництва сприяють збереженню сортової типовості столових 

білих вин. 



55 

 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИКА, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Відповідно до поставлених цілей та завдань роботи визначені основні 

напрями проведення експериментальних досліджень, розроблена програма їх 

реалізації та встановлені послідовність і взаємозв’язок етапів проведення 

досліджень. 

2.1 Матеріали досліджень 

Матеріалом досліджень були: 

- кущі винограду білих технічних сортів Загрей та Ароматний селекції ННЦ 

«ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»; 

- виноград (характеристика  сортів наведена у табл. 2.1.1) [134]; 

Таблиця 2.1.1 

Ампелографічний опис та господарська характеристика винограду 

досліджуваних сортів  

Назва сорту Характеристика 

Ароматний 

 

 

 

Рік внесення до реєстру/патент: 2009 р./№ 09328. 

Походження (генетична формула): 76 % - V. vinifera,       

13,2 % - V. labruska, 6,8 % - V. rupestris, 4 % - інші. 

Схема схрещування: Вартиш Чилага х Ромулус. 

Період дозрівання, днів: середньо-ранній, 130…140. 

Лист - крупний, п’ятикутний, пятилопатевий, глибоко 

розсічений, невизначено вигнутий. Поверхня 

дрібнобульбашкова. 

Гроно - середнє і крупне, циліндро-конічне, щільне. 

Ягода - середнього розміру, округла, біло-рожева. 

Шкірочка тонка, м'якоть соковита. 

Ріст кущів середній, визрівання пагонів добре, зимостійкість 

та морозостійкість висока. Сорт стійкий до грибних хвороб. 

Смак суничний з карамельним присмаком. Врожайність - 160 

ц/га. Середня маса грона - 278 г, середня маса ягоди - 1,7 г. 

Середня масова концентрація цукрів - 190 г/дм³, титрованих 

кислот - 6,3 г/дм³.  

Колір вина - світло-солом’яний, аромат - молочної 

карамелі та ананасу, смак повний мінеральний, гармонійний, 

свіжий.  
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Закінчення таблиці 2.1.1 

- столові сухі виноматеріали, отримані в умовах цеху мікровиноробства. 

2.2 Методика постановки експерименту 

Експеримент проводили на протязі 2016…2018 років на базі ННЦ «ІВіВ 

ім. В. Є. Таїрова», зокрема: 

1)  польові досліди закладали на ділянках відділу виноградарства; 

2) визначення фізико-хімічних показників якості винограду та виноматеріалів 

виконували у хіміко-аналітичній лабораторії відділу виноробства. 

 Окремі дослідження (дегустаційна оцінка винограду та виноматеріалів) 

були виконані на базі Одеської національної академії харчових технологій у 

лабораторії сенсорного аналізу.  

На першому етапі роботи вивчали мінливість у часі показників якості 

досліджуваних сортів винограду залежно від від метеорологічних умов 

вегетаційного періоду (за 2005-2015 р.).  

Вегетаційний цикл винограду досліджуваних сортів поділяли на періоди 

відповідно до настання фенологічних фаз. Розглядали два міжфазних періоди: 

від початку цвітіння до початку дозрівання (Ц-Д) і від початку дозрівання до 

настання технічної зрілості (Д-ТЗ). 

В якості основних показників, що характеризують агрометеорологічні 

 

Загрей 

 

 

Рік внесення до реєстру/патент: 2006 р./№ 06296. 

Походження (генетична формула): 75 % - V. vinifera,       

12,5 % - V. amurensis, 12,5 % - V. rupestris. 

Схема схрещування: Аліготе х Овідіопольський. 

Період дозрівання, днів: середньо-ранній, 130…140. 

Лист - середній, трьох-, пятилопатевий, середньо 

розсічений. 

Гроно - середнє, циліндро-конічне, середньої щільності. 

Ягода - середнього розміру, округла, біла з сіруватим 

відтінком. М'якоть соковита. Сила росту однорічних пагонів 

середня, визрівання лози добре, зимостійкість та 

морозостійкість висока. Сорт стійкий до мілдью, оїдіуму, 

гнилі ягід та чорної плямистості. Врожайність - 130 ц/га. 

Середня маса грона - 170 г, максимальна - 350 г. Середня маса 

ягоди - 2,2 г. Смак приємний. Середня масова концентрація 

цукрів - 173 г/дм³, титрованих кислот - 9,1 г/дм3.  

Використовується для приготування столових білих вин 

високої якості. 
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умови, щоденно визначали максимальну і мінімальну температуру повітря 

(Тmax і Tmin, °С), кількість опадів (R, мм), рівень загальної хмарності. 

На основі наведених вище показників розраховували значення 

додаткових параметрів: 

-  сума середніх температур повітря, °С (ΣТср = (Тmax + Tmin)/2); 

- потенційна евапотранспірація або індекс Ріберо-Гайона і Пейно 

(PET=ΣТср-R); 

- кількість ясних днів; 

- кількість днів з максимальною температурою повітря вище 25 °С, що 

характеризує помірне напруження температурного режиму (N25); 

- кількість днів з максимальною температурою повітря вище 30 ° С, що 

характеризує висока напруга температурного режиму (N30). 

Таким чином, було отримано 6 незалежних метеорологічних змінних, 

що описують погодні умови в межах кожного міжфазного періоду. 

Контрольованими показниками якості винограду під час збирання 

врожаю були масова концентрація цукрів, титрованих кислот, 

глюкоацидиметричний показник (ГАП). 

Залежність показників якості винограду від  метеорологічних умов 

оцінювали з використанням кореляційного та регресійного аналізу у  

прикладному  пакеті аналізу Microsoft Exсel. 

  На другому етапі роботи вивчали вплив схеми садіння і системи 

формування кущів на показники якості винограду і вина. 

Дослідні ділянки, на яких випробовували способи вирощування, 

розташовані у смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської обл., 46°21' 

ПнШ, 30°38' СхД (ділянка 1) та 46°21'  ПнШ, 30°39'  СхД (ділянка 2) (рис. 

2.2.1). Кущі винограду щеплені на підщепу РхР 101-14 Mgt.  Орієнтація рядів 

- північ-південь. Культура винограду - неукривна, без зрошення. 

Схема досліду з вивчення схем садіння кущів винограду сортів Загрей 

та Ароматний приведена у таблиці 2.2.1. 
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       Рис. 2.2.1. Схематичне зображення дослідних ділянок 

Навантаження кущів елементами плодоношення здійснювали шляхом 

обрізування у період зимового спокою. Для кожного варіанта досліду було 

обрано по 15 облікових кущів, вирівняних за силою росту.  

Сорт винограду Ароматний: на кущах варіанту АрК залишали 5 

плодових ланок по 7-8 вічок на кожній (5 - на плодовій стрілці та 2-3 вічка - на 

сучку заміщення); на кущах варіанту Ар1 залишали 4 плодові ланки по 5-7 

вічок на кожній (3-4 - на плодовій стрілці та 2-3 вічка - на сучку заміщення). 

Середнє навантаження куща контрольного варіанту складало 38, а дослідного 

- 24 вічка.  

Сорт винограду Загрей: на кущах варіанту ЗгК залишали 5 плодових 

ланок по 6-8 вічок на кожній (4-5 - на плодовій стрілці та 2-3 вічка - на сучку 

заміщення); на кущах дослідних варіантів залишали по 4 плодові ланки з 

наступним числом вічок: Зг1 - 6-8 (4-5 - на плодовій стрілці та 2-3 - на сучку 

заміщення), Зг2 - 5-7 (3-4 - на плодовій стрілці та 2-3 вічка - на сучку 

заміщення). Середнє навантаження куща контрольного варіанту складало 35, 

а дослідних - 28 (Зг1) та 24 (Зг2) вічка.  
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Таблиця 2.2.1 

Опис варіантів досліду з вивчення схем садіння кущів 

Варіант 

досліду 
П
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о
щ

а 
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в
л
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я,

 м
 

К
іл

ь
к
іс
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к
у
щ
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т 

Конфігурація системи формування 

Конструкція 

шпалери 
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и

х
 

п
аг

о
н

ів
 

Ароматний 

АрК  

(контроль) 
3х1,5 2222 

80 

двуплечий 

горизонтальний 

кордон 

вертикально у 

площині 

шпалери 

4 ряди дроту: 1 

- на висоті 

штамбу та 

кордонів, 2 - 

100, 3 - 140, 4 - 

180 см 
Ар1 2х1,25 4000 

Загрей 

ЗгК  

(контроль) 
3х1,5 2222 

80 

двуплечий 

горизонтальний 

кордон 

вертикально у 

площині 

шпалери 

4 ряди дроту: 1 

- на висоті 

штамбу та 

кордонів, 2 - 

100, 3 - 140, 4 - 

180 см 

Зг1 3х1 3333 

Зг2 2х1,25 4000 

Схема досліду з вивчення систем формування кущів винограду сортів 

Загрей та Ароматний приведена у таблиці 2.2.2. 

Для сорту Ароматний системи формування кущів досліджували при 

схемі садіння 3х1,5 м, для сорту Загрей - 3х1, 3х1,5 м. 

Навантаження кущів елементами плодоношення здійснювали шляхом 

обрізування у період зимового спокою. Для кожного варіанта досліду було 

обрано по 15 облікових кущів, вирівняних за силою росту. 

Сорт винограду Ароматний: на кущах варіантів ІК-ІІІ залишали 5 

плодових ланок по 7-8 вічок на кожній (5 - на плодовій стрілці та 2-3 вічка - на 

сучку заміщення). Обрізування кущів варіанту IV здійснювали на 13-15 

коротких сучків по 2-3 вічка. Середнє навантаження кущів по варіантах 

складало 38 вічок. 

Сорт винограду  Загрей. 

а) Схема садіння 3х1 м: на кущах варіантів ІК-ІІІ залишали 4 плодові 

ланки по 6-8 вічок (4-5 - на плодовій стрілці та 2-3 - на сучку заміщення). 

Обрізування кущів варіанту IV здійснювали на 10 коротких сучків по 2-3 вічка. 
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Середнє навантаження кущів по варіантах складало 28 вічок. 

б)   Схема садіння 3х1,5 м: на кущах варіантів ІК-ІІІ залишали 5 плодових 

ланок по 6-8 вічок (4-5 - на плодовій стрілці та 2-3 - на сучку заміщення). 

Обрізування кущів варіанту IV здійснювали на 13-15 коротких сучків по 2-3 

вічка. Середнє навантаження кущів по варіантах складало 35 вічок. 

Таблиця 2.2.2 

Опис варіантів досліду з вивчення систем формування кущів 

Варіант 

Конфігурація системи формування 

Конструкція 

шпалери Висота 

штамбу 
Тип формування 

Спосіб 

ведення 

однорічних 

пагонів 

ІК 

(контроль) 
80 

двобічний 

горизонтальний кордон 

вертикально у 

площині 

шпалери 

4 ряди дроту: 1 - на 

висоті штамбу та 

кордонів, 2 - 100, 3 

- 140, 4 - 180 см 

II 40 
двобічний 

горизонтальний кордон 

вертикально у 

площині 

шпалери 

5 рядів дроту: 1 - на 

висоті штамбу та 

кордонів, 2 - 60, 3 - 

100, 4 - 140, 5 - 180 

см 

III 120 
двобічний 

горизонтальний кордон 

вільне 

звисання 

3 яруси дроту: 1 - 

на висоті штамбу 

та кордонів; 2 - 140, 

3 - 180 см 

IV 160 
однобічний 

горизонтальний кордон 

вільне 

звисання 

2 яруси дроту: 1 - 

на висоті штамбу 

та кордонів; 2 - 180 

см 

Навесні, до початку цвітіння, коли чітко позначилися суцвіття, на 

облікових кущах усіх варіантів дослідів проводили нормування кількості 

зелених пагонів шляхом  обломування безплідних, «двійників» і найменш 

плодоносних.   

У період дозрівання винограду після зупинки росту вегетативної маси 

на 5 облікових кущах кожного варіанту вимірювали геометричні розміри 

крони (висоту та ширину зрізу)  і обчислювали площу освітленої листової 

поверхні з розрахунку на кущ та 1 га насаджень.  

У досліді по вивченню систем формування кущів у липні-серпні з 
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тижневим інтервалом вимірювали температуру грон за допомогою 

безконтактного пірометра. Для цього на 5 облікових кущах кожного варіанту  

зі східної та західної сторони крони обирали по 3 рівномірно освітлені та 

затінені грона. Покази знімали у такі строки: 9:00, 13:00, 16:00. Загальна 

кількість точок вимірювань за період липень-серпень складала 12. 

За 2 тижні до можливої дати збору урожаю розпочинали моніторинг 

настання технічної зрілості. Для цього з облікових кущів кожного варіанту з 

інтервалом у 3 дні відбирали середню пробу винограду масою 1 кг. Грона 

зрізали з обох сторін шпалерних рядів у нижній, середній та верхній частинах 

кущів. Отримані проби доставляли у хіміко-аналітичну лабораторію, де 

виноград пресували і у суслі визначали масову концентрацію цукрів та 

титрованих кислот. При встановленні дати збору урожаю керувались 

діапазонами значень якісних показників винограду, зазначених у ДСТУ 2366 

[104]: 

- масова концентрація цукрів не менше 160 г/дм3; 

- масова концентрація титрованих кислот - 6-10 г/дм3. 

Виноград збирали поваріантно з усіх облікових кущів, визначаючи їх 

фактичну урожайність (за показниками маси урожаю, кількості та середньої 

маси грона) та розрахункову урожайність 1 га насаджень. З отриманих партій 

винограду відбирали середні проби: 1 - у кількості 2-3 кг, для визначення 

якості винограду; 2 - у кількості 10-12 кг, для виготовлення дослідних зразків 

виноматеріалів. 

Комплекс лабораторних досліджень середньої проби 1 передбачав 

визначення як основних фізико-хімічних показників (масова концентрація 

цукрів, титрованих кислот, показник рН), так і оцінку якості винограду за 

наступними спеціальними показниками: 

          -  глюкоацидиметричний (ГАП) та показник технічної зрілості (ПТЗ); 

-  масова концентрація амінного азоту; 

-  показники фенольного комплексу та окислювальних властивостей; 

          - показники ароматоутворюючого комплексу (сенсорні дескриптори 
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ягід, масова концентрація монотерпенів). 

Із середньої проби 2 в умовах цеху мікровиноробства виготовляли 

виноматеріали у наступний спосіб. Виноград подрібнювали на відцентровій 

дробарці-гребеневідокремлювачі, мезгу сульфітували з розрахунку 100 мг 

загальної сірчистої кислоти на дм3 сусла, після чого пресували на кошиковому 

пресі. В отримане сусло вносили ферментний препарат у рекомендованих 

протоколом кількостях. Далі здійснювали процес освітлювання за 

температури 12…14 °С впродовж 12…24 год до утворення щільного осаду. 

Після освітлення сусло декантували з гущових осадів та вносили в нього 

препарати активних сухих дріжджів (АСД). Реактивацію препаратів АСД 

проводили відповідно до протоколу їхнього застосування. Процес бродіння 

проводили за температури 16…18 °C до вмісту залишкового цукру, який не 

повинен перевищувати 2,0 г/дм3. Після завершення бродіння отриманий 

виноматеріал декантували з дріжджового осаду і сульфітували (за 

необхідності) з розрахунку не більше 20 мг/дм3 вільної сірчистої кислоти. 

Освітлені та сульфітовані зразки зберігали 2 місяці у повністю заповнених 

ємкостях, уникаючи утворення шару повітря над поверхнею виноматеріалу.  

При виготовленні виноматеріалів були використані комерційні 

енологічні препарати (табл. 2.2.3). 

По завершенню зберігання зразки виноматеріалів піддавали комплексу 

лабораторного аналізу, що передбачав як визначення основних фізико-

хімічних показників (об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація 

титрованих кислот, фенольних речовин, показник рН, масова концентрація 

летких кислот), так і оцінку якості виноматеріалів за наступними 

спеціальними показниками: 

-    сенсорні властивості;  

          - склад ароматоутворюючого комплексу (масова концентрація 

монотерпенів, вищих спиртів, альдегідів, ацеталів, ефірів та летких кислот).   

 Отримані експериментальні дані та результати досліджень обробляли 

методами математичної статистики [135] з урахуванням довірчого інтервалу 
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найменшої істотної різниці (НІР05) за допомогою прикладних пакетів аналізу 

Microsoft Exсel та надбудови XLSTAT. 

Економічна ефективність визначалась шляхом обліку урожайності та 

витрат на вирощування 1 га насаджень [136]. 

Таблиця 2.2.3 

Характеристика енологічних препаратів 

Назва 

продукту 
Виробник Характеристика 

Дозування, 

г/дм3 сусла 

Пектолітичний 

фермент  

Viazym Clarif 1 

Martin 

Vialatte 

Oenologie,  

Франція 

- високоочищений, концентрований та 

сублімований препарат у вигляді порошку, 

виділений з культури Aspergillus niger; 

- полігалактуроназна, пектинметилестеразна,  

пектинліазна активність вище 45000 у. о./г 

0,02…0,05 

Метабісульфіт 

калію  

Bactol P 

Martin 

Vialatte 

Oenologie,  

Франція 

- інгібування ферментативної активності             

окиснювальних ферментів сусла; 

- зв’язування вільного кисню у суслі та вині; 

- дезактивація утворених перекисів та 

активних радикалів 

0,05…0,15 

(забезпечує 

25…75 

мг/дм3 

SO2) 

Активовані 

сухі дріжджі 

Vitilevure 

Quartz 

Martin 

Vialatte 

Oenologie,  

Франція 

- широкий температурний діапазон: від 10 до 

32 оС; 

- швидке розброджування та рівномірна 

кінетика бродіння; 

- накопичення спирту - до 18 % об.; 

- стійкі до низьких рН до 2,8 та високих 

дозувань SO2; 

- низьке накопичення зв’язаної сірки та Н2S; 

- низьке накопичення летких кислот у 

процесі бродіння - 0,1…0,3 г/дм3 

 

 

 

 

0,25 

2.3 Методи досліджень 

2.3.1 Визначення урожайності  насаджень 

Сутність методу полягає у обліку у момент збору урожаю показників 

маси винограду з одного куща (кг), кількості (шт.) та середньої маси грон (г), 

розрахункової урожайності 1 га насаджень (ц) [126].  

        2.3.2 Визначення площі освітленої листової поверхні кущів 

Сутність методу зводиться до вимірювання геометричних розмірів та 

візуальної оцінки просторової конфігурації крони. Об’єм, який займає 

листовий апарат куща, представляють у вигляді паралелепіпеда, а освітлену 

листову поверхню - у вигляді його зовнішніх граней  (рис. 2.3.1) [116].  

Площу освітленої листової поверхні 1 куща, м2/кущ, обчислювали за 
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наступною формулою: 

 

Рис. 2.3.1. Схематичне 

зображення виноградних 

насаджень 

           SОЛПк 
=(2×H+1,5×L)×d×Kв,              (1)           

де H - висота крони, м; 

L - ширина зрізу крони, м; 

d - відстань між кущами, м;  

Кв - коефіціент вегетації (1 - добре підв’язані 

пагони; 0,9 - пагони звисають у міжряддя; 

0,8 - пагони сильно звисають у міжряддя).  

Площу освітленої листової поверхні 1 га насаджень, м2/га, 

обчислювали за наступною формулою: 

                           SОЛПга 
=(10000/E×T)×SОЛПк,                                         (2) 

де E - відстань між рядами, м; 

T - коефіціент, що враховує прогалини рослинності у ряду (наприклад, при 

10 % прогалин T=0,9). 

2.3.3 Визначення показників температурного режиму грон 

Сутність методу полягає  у вимірюванні температури грон за допомогою 

безконтактного пірометра [137]. Основні технічні характеристики приладу, 

використаного у роботі, наведені у табл. 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Технічні характеристики пірометра GM 320-EN-01 

Діапазон вимірювання -50…380 °С 

Швидкість відклику  500 мсек 

Точність вимірювання  1,5 °С 

Крок вимірювання 0,1 °С 

Заданий коефіцієнт випромінювання 0,95 

Показник візування 12,1 

Джерело живлення  2хААА 1,5 В 

Лазерний покажчик червона точка 

Тип індикатора рідкокристалічний дисплей 
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За кінцевий результат вимірювання приймали середнє арифметичне з 

трьох значень, які отримували у верхній, середній та нижній частинах грона. 

2.3.4 Загальні методи оцінки якості винограду 

Основні фізико-хімічні показники винограду визначали за наступними 

методами аналізу: 

- масова концентрація цукрів у суслі - за ГОСТ 27198 [138]; 

- масова концентрація титрованих кислот у суслі та вині - за ДСТУ 

4112.13 [139]; 

- значення показника рН у суслі - за ДСТУ 6045 [140].  

2.3.5 Спеціальні методи оцінки якості винограду 

 2.3.5.1 Визначення глюкоацидиметричного показника (ГАП) та 

показника технічної зрілості (ПТЗ)  

ГАП та ПТЗ винограду розраховували згідно [105], використовуючи 

значення наступних показників: 

МКЦ - масова концентрація цукрів, г/дм3; 

МКТК - масова концентрація титрованих кислот, г/дм3. 

                                     ГАП=МКЦ/МКТК                                                      (3) 

                                     ПТЗ=МКЦ×(рН)2/10                                                    (4) 

 2.3.5.2 Визначення показників фенольного комплексу та активності 

оксидазної системи винограду 

Фенольний комплекс та оксидазну систему винограду характеризували 

згідно методики [107] за наступними показниками: 

- технологічний запас фенольних речовин; 

- загальна масова концентрація фенольних речовин у свіжовіджатому 

суслі - за ДСТУ 4112.41 [141]; 

- масова концентрація мономерних та полімерних форм фенольних 

речовин у свіжовіджатому суслі; 

- активність монофенол монооксигенази (МФМО). 

Визначення технологічного запасу фенольних речовин проводили 

шляхом вимірювання масової концентрації фенольних речовин в суслі після 
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нагрівання мезги.  

Для цього виноград відділяли від гребенів, зважували 100 г ягід, 

роздавлювали, переносили в термостійкий стакан, швидко доводили до 

температури 70 °С та залишали в термостаті на 30 хв.  Після цього мезгу 

охолоджували та віджимали вручну через марлю. У отриманому суслі 

визначали масову концентрацію фенольних речовин за загальноприйнятим 

методом [141].  

Сутність методу визначення масової концентрації мономерних та 

полімерних форм фенольних речовин ґрунтується на здатності останніх 

осаджуватись солями хініну [105].  

Сутність методу визначення активності монофенол монооксигенази 

ґрунтується на вимірюванні швидкості утворення синьо-фіолетового 

забарвлення окисленного сірчанокислого диетилпарафенилендіаміну [107].  

2.3.5.3 Сенсорний аналіз винограду 

Метод заснований на сегментації аналізу у відповідності з трьома 

основними частинами ягоди (м’якоть, шкірочка та насіння) та передбачає їх 

оцінку за дескрипторами, які кількісно структуровані на рейтинговій шкалі 

[118]. 

Сенсорний аналіз виконували на трьох ягодах, які дегустували 

одночасно, розділяючи процедуру на наступні етапи:  

1) візуальна і тактильна оцінка цілих ягід (здатність до роздавлювання, 

здатність до відриву, відтінок кольору шкірочки); 

2) тактильна і смакова оцінка м’якоті (здатність до відділення від 

шкірочки, солодкість, кислотність, тип аромату/смаку, інтенсивність 

домінуючого аромату/смаку); 

3) тактильна і смакова оцінка шкірочки (здатність до розриву, 

інтенсивність танінів, кислотність, терпкість, сухість танінів, тип 

аромату/смаку, інтенсивність домінуючого аромату/смаку);  

4) візуальна і, за необхідності, тактильна і смакова оцінка насіння (колір, 

здатність до руйнування, тип аромату/смаку, інтенсивність танінів, терпкість).  
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Загалом, оцінювали 20 дескрипторів за шкалою від 1 до 4 балів. 

2.3.5.4 Визначення масової концентрації монотерпенів 

 у винограді та вині 

Визначення загальної концентрації вільної та звязаної фракції 

монотерпенів у винограді та вині виконували за методом, сутність якого 

полягає у дистиляції водяною парою вільної фракції монотерпенів в умовах 

нейтрального та зв’язаної - в умовах кислого середовища, з наступним 

колориметричним визначенням їх концентрацій за реакцією взаємодії з 

ваніліном [105]. 

2.3.5.5 Кількісне визначення компонентного складу монотерпенів у 

винограді та вині  

Метод передбачав газохроматографічне визначення компонентів вільної 

та зв’язаної фракції монотерпенів у пробах за допомогою полум’яно-

іонізаційного детектора, відкаліброваного розчином з відомим хімічним 

складом [142]. 

Дистиляти вільної та звязаної фракції, отримані за  методом [105], 

ретельно струшували в пробірках та використовували для кількісного 

визначення компонентного складу монотерпенів у винограді. 

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.  

Для якісної та кількісної ідентифікації компонентів монотерпенів у 

винограді використовували стандартні зразки високого ступеня очищення: 
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ліналоолу, гераніолу, альфа-терпінеолу, бета-цитронелолу, неролу, лімонену 

та мірцену (Sigma Aldrich, Німеччина).  

 Калібрувальні розчини готували зі стандартних зразків та дистильованої 

води ваговим методом. При налаштуванні хроматографа використовували 

метод абсолютного калібрування з використанням дистилятів калібрувальних 

розчинів (отримували за процедурою вилучення вільної фракції монотерпенів 

з сусла, наведеною у першому методі). 

Розроблений метод захищено патентом України на корисну модель № 

139418 «Спосіб кількісного визначення компонентного складу монотерпенів у 

винограді та винах» [142].  

2.3.6 Загальні методи оцінки виноматеріалів 

Основні фізико-хімічні показники виноматеріалів визначали за 

наступними методами аналізу: 

- об’ємна частка етилового спирту, % об - за ДСТУ 4112.3 [143]; 

- масова концентрація титрованих кислот у суслі та вині, мг/дм3 - за ДСТУ 

4112.13 [139]; 

- значення показника рН у вині - за ДСТУ 4112.24 [144]; 

- масова концентрація цукрів, в перерахунку на інвертний, г/дм3 - за ДСТУ 

4112.5 [145]; 

- масова концентрація фенольних речовин, мг/дм3 - за ДСТУ 4112.41 

[141]; 

- масова концентрація летких кислот, г/дм3 - за ДСТУ 4112.14 [146]; 

- масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3 - за ДСТУ 4112.25 [147]. 

2.3.7 Спеціальні методи оцінки виноматеріалів 

2.3.7.1 Сенсорний аналіз виноматеріалів 

Сенсорний аналіз виноматеріалів проводили згідно вимог чинної 

нормативної документації України [148].  

Для створення ароматичних профілів вин застосували описовий метод  

[149]. Перелік дескрипторів, що використовували у рамках сенсорного аналізу 

виноматеріалів, наведено у табл. 2.3.2.                               
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Таблиця 2.3.2 

Протокол для проведення сенсорного аналізу виноматеріалів 

№ 

 

Назва дескриптора Шкала оцінювання 

1 Винний 0___1___2___3___4___5___6___7 

2 Квітковий (липа, ромашка, акація, 

троянда, півонія, жасмин, герань та ін.) 
0___1___2___3___4___5___6___7 

3 Фруктовий (диня, груша, персик, абрикос,  

яблуко,  ананас, банан, аґрус та ін.) 
0___1___2___3___4___5___6___7 

4 Трав’янистий (трава, кропива, сіно та ін.) 0___1___2___3___4___5___6___7 

5 Овочевий (зелений перець, томати та ін.) 0___1___2___3___4___5___6___7 

6 Мускатний 0___1___2___3___4___5___6___7 

7 Аромати бродіння (хлібний м’якуш та ін.) 0___1___2___3___4___5___6___7 

8 Пряний (імбир, кориця та ін.) 0___1___2___3___4___5___6___7 

Сортові аромати 

1 Герань 0___1___2___3___4___5___6___7 

2 Троянда 0___1___2___3___4___5___6___7 

3 Абрикос 0___1___2___3___4___5___6___7 

4 Груша 0___1___2___3___4___5___6___7 

5 Лимон 0___1___2___3___4___5___6___7 

6 Пряні трави 0___1___2___3___4___5___6___7 

7 Мигдаль 0___1___2___3___4___5___6___7 

8 Карамель 0___1___2___3___4___5___6___7 

Сторонні аромати 

1 Окислений 0___1___2___3___4___5___6___7 

2 Молочний 0___1___2___3___4___5___6___7 

3 Дріжджовий 0___1___2___3___4___5___6___7 

4 Земляний 0___1___2___3___4___5___6___7 

5 Ефірний (ацетон, бензин) 0___1___2___3___4___5___6___7 

6 Меркаптани (сірководень) 0___1___2___3___4___5___6___7 

Смак 

1 Інтенсивність 
Слабка → Сильна  

0___1___2___3___4___5___6___7 

2 Кислотність 
Слабка → Різка  

0___1___2___3___4___5___6___7 

3 Солодкість 
Слабка → Сильна  

0___1___2___3___4___5___6___7 

4 Тривалість 
Слабка → Довга  

0___1___2___3___4___5___6___7 

Результати обробляли окремо для кожного параметра. Розрахунок 

стандартного відхилення для кожного одиничного показника визначали за 

наступною формулою: 
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                                     Sx=√
∑ xi(xi−x)

2n
i=1

n(n-1)
  ,                                                    (5) 

де x - середній бал; 

n - кількість експертів; 

xi - оцінка окремого експерта. 

Якщо оцінка окремого експерта (xi) відрізнялася від середнього балу (x) 

на величину 2Sx, її не враховували. 

2.3.7.2 Визначення масової концентрації вищих спиртів, альдегідів, 

ацеталів, ефірів та летких кислот у виноматеріалах 

Метод передбачає газохроматографічне визначення концентрації 

компонентів у зразках за допомогою полум’яно-іонізаційного детектора, 

відкаліброваного розчинами з відомим хімічним складом. 

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 - 1/3, швидкість газу - 30 см3/хв; температура 

колонки - початкова 60 °С (5 хв 50 с), нагрів - 15 °С/хв до 230 °С; температура 

інжектора - 250 °С, температура детектора - 260 °С;  витрата повітря - 250 

см3/хв, витрата водню  - 25 см3/хв. Об’єм хроматографічної проби - 0,002 см3. 

При налаштуванні хроматографа використовували метод абсолютного 

калібрування з використанням градуювальних водно-етанольних розчинів для 

газохроматографічних випробувань - КГ 2-2 (вищі спирти - 1-гексанол, 

ізобутанол, ізопентанол, ізопропанол, н-бутанол, н-пропанол, метанол; 

альдегіди - ацетальдегід; ефіри - етилацетат, метилацетат, ізоамілацетат, 

етилбутират) та ККФГ (альдегіди - фурфурол, леткі кислоти - ізовалеріанова, 

ізомасляна, гексанова, гептанова, масляна, октанова, оцтова, пропіонова) 

згідно ДСТУ 4646 [150].  
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2.4 Опис ґрунтових та метеорологічних умов дослідної ділянки 

2.4.1 Ґрунтові умови  

Опис ґрунтових  умов дослідних ділянок виконано за даними лабораторії 

агрохімії ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».  

Виноградні насадження ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» знаходяться в 

центральній частині Одеської області на східному березі Сухого лиману. За 

ґрунтово-кліматичними показниками це зона південного Степу. Рельєф - 

рівнина, яка поступово знижується до лиману. Ґрунтові води залягають на 

глибині 20-25 м.  

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок представлений південними 

чорноземами плантажованими, які сформовані на палевному лесі. 

Характеристика ґрунтового покриву наведена у табл. 2.4.1.   

Таблиця 2.4.1 

Ґрунтовий розріз дослідних ділянок 

Позначення 

генетичного 

горизонту 

Глибина, см Морфологічний опис горизонту 

Н 0-30 

Гумусовий горизонт, пухкий, темно-сірого кольору, 

структура грудкувата, пронизаний коренями рослин і 

невеликими кротовинами, карбонатних відкладень немає, 

перехід до наступного горизонту поступовий 

Нр 30-55 

Гумусово-перехідний горизонт, темний, із коричнево-

бурим забарвленням, добре виражена грудкувато-

призматична структура. В нижній частині з глибини 50 см 

закипає, перехід яскраво виражений за кольором і 

складом 

Рhk 55-90 

Нижній перехідний горизонт палевого кольору у верхній 

частині має гумусові плями, в нижній частині рясна 

наявність «білозірки», важко суглинистий, перехід до 

материнської породи поступовий 

Рк 90-156 
Колір світло-коричневий, пухкий, важко суглинистий, 

однорідний, «білозірка» залягає до глибини 120 см 

Характерною особливістю ґрунтів дослідних ділянок є невелика 

потужність гумусового горизонту (55 см) з вмістом гумусу у верхніх шарах від 

1,39 до 2,3 %. Реакція водної витяжки близька до нейтральної тільки у 

верхньому шарі (0-6 см), нижні шари мають слаболужну реакцію, значення 
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якої досягає максимуму на глибині 80 см. Найвищий вміст загальних та 

активних карбонатів спостерігається на глибині 110 см. Забезпеченість азотом 

є дуже низькою, фосфором - низькою, калієм - від підвищеної у верхньому до 

низької у нижніх шарах (табл. 2.4.2). 

Таблиця 2.4.2 

Агрохімічна характеристика ґрунтового розрізу дослідних ділянок 

Глибина 

відбору 

проби, см р
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 Масова концентрація сполук, 

мг/кг ґрунту 

N P2O5 K2O 

0-6 7,53 1,36 1,23 2,30 56,0 22,38 219,38 

6-30 8,04 2,82 2,32 2,03 56,0 7,06 159,24 

30-55 8,20 3,91 3,15 1,39 43,4 2,93 135,13 

55-80 8,42 5,32 4,35 0,87 33,6 2,80 105,70 

80-110 8,63 10,15 9,47 0,47 19,4 2,40 85,80 

110-120 8,61 17,60 13,61 0,20 5,2 1,50 30,50 

За відсотковим вмістом у гранулометричному складі усіх шарів грунту 

дослідних ділянок превалює фракція великого пилу. Найбільше її міститься у 

верхньому (0-6 см) та середньому (30-55 см) шарах. Найбільший вміст 

фізичної глини спостерігається у нижньому (80-110 см), а піщаної фракції - у 

верхньому (6-30 см) шарі (табл. 2.4.3). 

 Таблиця 2.4.3 

Гранулометричний склад грунту дослідних ділянок 

2.4.2 Метеорологічні умови в роки проведення досліджень 

Опис метеорологічних умов періоду вегетації (квітень-жовтень) на 

дослідній ділянці виконано за даними метеопосту, розташованого на території 

Глибина 

відбору 

проби, см 

Вміст гранулометричних фракцій, % 

0,25-1 мм 0,05-0,25 мм 0,01-0,05 мм 0,01 мм 

0-6 1,61 16,30 46,01 36,08 

6-30 13,7 21,96 23,27 41,07 

30-55 1,44 9,61 45,91 43,04 

55-80 1,64 14,53 39,79 44,04 

80-110 6,21 7,59 38,41 47,79 

110-120 7,68 6,59 39,48 46,25 
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ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».  

У 2016 році стійкий перехід середньодобової температури повітря через 

 10 °С стався 7 квітня, 2017 - 28 квітня, 2018 - 6 квітня, що на 14 днів раніше, 

9 днів пізніше та 15 днів раніше багаторічних строків, відповідно. Перехід 

середньодобової температури повітря через + 10 °С у бік зниження у 2016 році 

відбувся 13 жовтня, 2017 та 2018 - 23 жовтня, що на 9 днів раніше та 2 дні 

пізніше багаторічних строків, відповідно. Тривалість вегетаційного періоду у 

2016 році склала 189 днів, 2017 - 179, 2018 - 204, що на 7 днів довше, 3 дні 

коротше та 21 день довше за середнє багаторічне значення.  

Тепловий режим дослідної ділянки характеризували показники 

середньомісячної температури повітря та суми активних температур (період 

квітень-жовтень).  

Загалом, у 2016…2018 рр. середньомісячна температура повітря на 

декілька градусів перевищувала середні багаторічні значення. Лише у квітні 

2017, жовтні 2016 та 2018 року значення показника було нижче норми на 0,8, 

1,6 та 1 ºС, відповідно (рис. 2.4.1).  

 

Рис. 2.4.1. Середня температура повітря (по місяцях) у 2016…2018 рр. 

В 2016 році сума активних температур перевищила середнє багаторічне 

значення на 361 °С і становила при цьому 3700 °С. В 2017 році цей показник 

був більше значення норми на 270 °С та склав 3609 °С. В 2018 році сума 

активних температур максимально за три роки перевищила норму (на 1125 °С) 

та склала 4464 °С  (рис. 2.4.2).  
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Рис. 2.4.2. Сума активних температур (період квітень-жовтень) у 

2016…2018 рр. 

Ступінь забезпеченості дослідної ділянки вологою характеризували за 

кількістю опадів як у розрізі окремих місяців, так і за весь період (квітень-

жовтень). Загальна тенденція щодо режиму зволоження впродовж трьох років 

наступна: спостерігається нерівномірне випадіння опадів у часі (рис. 2.4.3). 

 

Рис. 2.4.3. Кількість опадів (по місяцях) у 2016…2018 рр. 

Умови 2016 року відрізнялись найбільш інтенсивним зволоженням - 516 

мм, що склало 195 % від середнього багаторічного значення. У розрізі окремих 

місяців кількість опадів, що перевищувала норму, фіксували у квітні - 63 (207), 

травні - 57,6 (159), червні - 97,7 (201), вересні - 114,3 (297) та жовтні - 160,8 мм 

(638 %). Липень та серпень виявились найпосушливішими - 7,6 та 15 мм, 15 та 

42 % від норми, відповідно.  

У 2017 році випало 318,2 мм вологи, що склало 120 % від середнього 

багаторічного значення. У розрізі окремих місяців кількість опадів, що 

перевищувала норму, фіксували у квітні - 72,6 (238), липні - 58,2 (115), серпні 

- 55,5 (157) та жовтні - 50,6 мм (201 %). У травні, червні та вересні кількість 

опадів склала 33,3, 35,6 та 12,4 мм, що становило 92, 73 та 32 % від норми, 
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відповідно.  

Кількість опадів у 2018 році була рівною середньому багаторічному 

значенню та становила 264,9 мм. Понаднормові кількості вологи фіксували 

лише у липні - 87,9 (174) та вересні - 124,8 мм (324 %). Посушливі умови 

спостерігали у квітні - 1,4 (5), травні - 19,5 (54), червні - 25,9 (53), серпні - 0 (0) 

та жовтні - 5,4 мм (21 % від норми).  

Висновки до розділу 2 

Метеорологічні умови на дослідних ділянках в 2016…2018 р. 

відрізнялися за температурним режимом та вологозабезпеченістю в цілому як 

за період вегетації винограду, так і за окремими місяцями, що відображає 

особливості центральної частини Одеської області. Ґрунтовий покрив ділянок 

представлений чорноземами південними.  

Матеріалом для досліджень були кущі, виноград білих технічних сортів 

Ароматний та Загрей селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», а також 

виготовлені з нього столові сухі білі виноматеріали.  

Способи вирощування, що вивчались, відрізнялись наступним чином: 

1) схеми садіння кущів - за відстанню між рядами, кущами в ряду, рівнем 

навантаження вічками; 

2) системи формування кущів - за висотою штамба та способом ведення 

однорічного приросту.  

При виконанні польових і лабораторних досліджень використано 

загальноприйняті, а також спеціальні методи, адаптовані у виноградарстві і 

виноробстві. 

Весь цифровий матеріал, який одержано в результаті проведених 

досліджень, обробляли методами математичної статистики з урахуванням 

довірчого інтервалу найменшої істотної різниці (НСР05) за допомогою 

прикладних пакетів аналізу програм Microsoft Excel та надбудови XLSTAT. 

Економічна ефективність визначалась шляхом обліку урожайності та 

витрат на вирощування 1 га насаджень.  

Основні положення даного розділу викладені в публікаціях [142, 151-

158].  



76 
 

РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1 Вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на показники 

якості винограду 

Широка географія регіонів виноградарства і виноробства пояснюється 

високим рівнем стійкості культури до екологічних умов. Серед останніх, 

мікрокліматичний (метеорологічний) фактор найбільшою мірою визначає 

можливість вирощування різних сортів винограду на даній території, 

величину та якісний потенціал врожаю [159-161]. 

Мінливість у часі показників температурного, радіаційного режиму і 

вологозабезпеченості території сприяє зміні фенологічної моделі розвитку, 

процесів вегетативного і генеративного росту рослини. Залежно від регіону і 

ступеню варіації, подібні явища можуть мати позитивні або негативні наслідки 

для якості винограду [162]. 

У сучасних наукових роботах при дослідженні взаємозв'язку між 

виноградною рослиною і мікрокліматичними ресурсами широко 

використовуються методи регресійного аналізу, що дозволяють з високою 

точністю прогнозувати фенологічні явища [163]. З практичної точки зору, 

більш актуальним є дослідження  впливу метеорологічних показників 

території на якість винограду. Комплекс агротехнічних заходів має бути 

адаптованим до мінливості мікроклімату для забезпечення стабільної якісної 

продуктивності насаджень.  

Тому, на першому етапі роботи важливим було вивчити закономірності 

формування якості винограду білих технічних сортів Загрей і Ароматний в 

залежності від температурного, радіаційного режиму і вологозабезпеченості 

території (розглядали дані за вегетаційний період 2005…2015 рр.). 

  Узагальнену інформацію про якісний потенціал урожаю досліджуваних 

сортів отримували за показниками масової концентрації цукрів (МКЦ), 

титрованих кислот (МКТК) і розрахункового глюкоацидиметричного 

показника (рис. 3.1.1 а, б, в, Дод. А 1). 
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Згідно середніх даних, отриманих за 11 років спостережень, сорт 

винограду Ароматний відрізнявся підвищеним (на 6 %) рівнем накопичення 

цукрів і більш високою (на 1,9 г/дм3) варіацією даного показника між роками 

в межах міжквартильного діапазону, в порівнянні з аналогічним значенням для 

сорту Загрей. На момент збирання врожаю в 2009 році виноград 

досліджуваних сортів характеризувався максимальними кондиціями 

цукристості; мінімальна цукристість для сорту Ароматний була зафіксована в 

2006 році, для сорту Загрей - в 2012 році (рис. 3.1.1 а, Дод. А 1). 

Середні значення масової концентрації титрованих кислот значно не 

відрізнялися для двох сортів. Однак, для сорту Ароматний відзначено більш 

високу мінливість даного показника за досліджуваний період, що 

підтверджується величиною міжквартильного діапазону, яка на 1,4 г/дм3 

перевищує результат для сорту Загрей. Екстремальні значення максимальної 

і, відповідно, мінімальної кислотності при зборі врожаю для сорту Ароматний 

спостерігали в 2005 і 2010 році, для сорту Загрей - в 2015 і 2009 роках (рис. 

3.1.1 б, Дод. А 1). 

Значення глюкоацидиметричного показника для сорту Ароматний в 

середньому на 0,4 од. перевищувало аналогічну величину для сорту Загрей і 

характеризувалося вищою (на 0,9 од.) міжрічною варіацією. Найбільш високі 

і, відповідно, низькі значення ГАП для сорту Ароматний спостерігали в 2010 і 

2005, для сорту Загрей - 2009 і 2015 роках (рис. 3.1.1 в).  

Дослідження метеорологічних умов вегетаційного циклу винограду 

проводили, поділяючи його на періоди відповідно до настання фенологічних 

фаз. Отримували два періоди: від початку цвітіння до початку дозрівання (Ц-

Д) і від початку дозрівання до настання технічної зрілості (Д-ТЗ) (Дод. А 2). 

В якості основних показників, що характеризують агрометеорологічні 

умови, щоденно визначали максимальну і мінімальну температуру повітря, 

Тmax і Tmin, °С; кількість опадів, R, мм; рівень загальної хмарності. 

На основі наведених вище показників розраховували значення 

додаткових параметрів: суму середніх температур повітря, ΣТср; потенційну 
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 Рис. 3.1.1. «Box-plot» діаграми показників хімічного складу винограду:  

а) масова концентрація цукрів; б) масова концентрація титрованих кислот;  

в) глюкоацидиметричний показник.  

Сорти: Ароматний - ■, Загрей - ■. 
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евапотранспірацію, PET; кількість ясних днів; кількість днів з максимальною 

температурою повітря вище 25 °С, N25; кількість днів з максимальною 

температурою повітря вище 30 °С, N30. 

Таким чином, було отримано 6 незалежних метеорологічних змінних, 

що описують погодні умови в межах кожного міжфазного періоду (Дод. А 3, 

А 4).  

Для встановлення залежності показників якості винограду від впливу 

метеорологічних умов спочатку оцінювали взаємозв'язок між 

запропонованими змінними. Таким чином, виділяли мікрокліматичні фактори, 

які чинять найбільший вплив на результативну ознаку. В якості критерія 

оцінки використовувався парний коефіцієнт кореляції r. Зв'язок вважали 

значущим при 0,5≤r≤1 (табл. 3.1.1, Дод. А 5).  

За узагальненими результатами кореляційного аналізу, наведеними в 

табл. 3.1.1, встановлено, що якість винограду сорту Ароматний найбільшою 

мірою взаємопов'язана з метеорологічними умовами в період між фенофазами 

початку дозрівання і настання технічної зрілості - кількістю опадів, кількістю 

вологи, що випаровується і тривалістю періоду високої температурної 

напруги. Показники якості винограду сорту Загрей характеризувалися 

зв'язком з тривалістю періоду високої температурної напруги в міжфазному 

інтервалі від початку цвітіння до початку дозрівання і від початку дозрівання 

до настання технічної зрілості. 

Наведені дані були використані при побудові регресійних моделей, що 

відображають залежність показників якості винограду від метеорологічних 

умов вегетаційного періоду (табл. 3.1.2).  

За результатами регресійного аналізу встановлено, що варіація масової 

концентрації цукрів винограду сорту Ароматний між роками на 65 % 

визначається впливом метеорологічного фактора. Згідно від'ємного значення 

коефіцієнта регресії при незалежній змінній, високий ступінь зволоження  

території в критичний період дозрівання врожаю негативно впливає на якість 

шляхом зниження цукристості ягід. 
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Таблиця 3.1.1 

Коефіцієнти кореляції (r) між показниками якості винограду та 

метеорологічними показниками 

Показники 

Сорт винограду 

Ароматний 

МКЦ, г/дм3 МКТК, г/дм3 ГАП, од. 

R (Д-ТЗ), мм -0,80 0,68 -0,68 

PET (Д-ТЗ) - -0,72 0,63 

N30 (Д-ТЗ), днів - -0,62 - 

 Загрей 

N30 (Ц-Д), днів - -0,73 - 

N30 (Д-ТЗ), днів - - -0,66 

Зміна в часі показника масової концентрації титрованих кислот 

винограду сорту Ароматний на 85 % обумовлена впливом умов 

вологозабезпечення і напруги температурного режиму на досліджуваній 

території. Значення регресійних коефіцієнтів при незалежних змінних 

вказують, що під час дозрівання врожаю тривалі періоди, що 

характеризуються максимальною добовою температурою повітря вище 30 °С, 

а також високий рівень потенційного випаровування вологи сприяють 

зниженню титрованої кислотності ягід, тоді як висока кількість опадів чинить 

протилежний вплив. 

Величина розрахункового глюкоацидиметричного показника винограду 

сорту Ароматний з достовірністю 69 % визначається сукупним впливом 

кількості вологи, що поступає з опадами і випаровується на досліджуваній 

території. З отриманого рівняння множинної регресії випливає, що обмежена 

вологозабезпеченість ділянки під час дозрівання ягід, обумовлена високою 

кількістю вологи, що випаровується і низькою кількістю опадів, сприяє 

збільшенню значення ГАП.  

Зміна показника масової концентрації титрованих кислот винограду 

сорту Загрей протягом періоду досліджень на 70 % визначається високою 

напругою температурного режиму. Виходячи з отриманого модельного  
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  Таблиця 3.1.2 

Регресійні моделі залежності показників якості винограду від агрометеорологічних умов вегетаційного періоду 

Залежна  

змінна 

(Yi) 

Незалежна змінна 

(Xi) 

Аналітична 

форма 

регресії 

R2 

Значення і статистична оцінка коефіцієнтів регресії 

 
Змінна Коефіцієнт 

Стандартна 

похибка 
t р 

Нижні 

95 % 

Верхні 

95 % 

Ароматний 

МКЦ, 

г/дм3 
ΣR (Д-ТЗ), мм 

Парна 

лінійна 
0,65 

У 20,78 0,55 37,49 0,00 19,53 22,03 

Х -0,03 0,01 -4,06 0,00 -0,05 -0,02 

Рівняння регресії Y=20,78-0,03X 

МКТК, 

г/дм3 

Х1 ΣR (Д-ТЗ), мм; 

Х2 PET (Д-ТЗ); 

Х3 N30 (Д-ТЗ), днів 

Множинна 

лінійна 
0,85 

У 11,75 1,82 6,46 0,00 7,45 16,05 

Х1 0,02 0,00 3,54 0,01 0,01 0,03 

Х2 -0,01 0,00 -2,74 0,03 -0,01 0,00 

Х3 -0,06 0,03 -1,89 0,1 -0,13 0,01 

Рівняння регресії У=11,75+0,02Х1-0,01Х2-0,06Х3 

ГАП 

 

Х1 ΣR (Д-ТЗ), мм; 

Х2 PET (Д-ТЗ) 

 

Множинна 

лінійна 
0,69 

У -0,28 1,80 -0,16 0,88 -4,43 3,87 

Х1 -0,01 0,00 -2,78 0,02 -0,02 0,00 

Х2 0,004 0,00 2,44 0,04 0,00 0,01 

Рівняння регресії У=-0,28-0,01Х1+0,004Х2 

Загрей 

МКТК, 

г/дм3 
N30 (Ц-Д), днів 

Парна 

лінійна 
0,71 

У 7,26 0,25 29,64 0,00 6,70 7,83 

Х -0,07 0,02 -4,47 0,00 -0,10 -0,03 

Рівняння регресії У=7,26-0,07Х 

ГАП N30 (Д-ТЗ), днів 
Парна 

лінійна 
0,65 

У 3,63 0,17 21,79 0,00 3,24 4,01 

Х -0,03 0,01 -3,86 0,00 -0,05 -0,01 

Рівняння регресії У=3,63-0,03Х 
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рівняння, тривалі періоди часу з максимальною добовою температурою 

повітря вище 30 °С в міжфазному інтервалі від початку цвітіння до початку 

дозрівання знижують рівень накопичення титрованих кислот в ягодах. 

Величина глюкоацидиметричного показника винограду сорту Загрей на 

65 % обумовлена впливом фактора температурного режиму території. Згідно 

від'ємного значення коефіцієнта регресії при незалежній змінній, підвищення 

кількості днів з максимальною температурою повітря вище 30 °С під час 

дозрівання ягід призводить до зниження значення ГАП.  

Таким чином, методами кореляційного та регресійного аналізу даних 

встановлено, що  якість винограду сорту Ароматний визначалась впливом 

метеорологічних умов у період від початку фази дозрівання до настання 

технічної зрілості - показників вологозабезпечення і напруги температурного 

режиму. Виражений вплив на якісні показники винограду сорту Загрей чинила 

тривалість періоду екстремально високих температур на проміжку часу між 

фенофазами початку цвітіння, дозрівання і настання технічної зрілості. 

3.2 Вплив способів вирощування на урожайність кущів винограду 

Визначальним показником при оцінці ефективності способів 

вирощування у виноградарстві є величина отримуваного урожаю. Реакція 

сорту на застосовувані підходи до вирощування кущів проявляється перш за 

все у зміні показників урожайності. 

З огляду на те, що продуктивність кущів може варіюватись під дією 

таких способів вирощування, як схема садіння та система формування, нами 

було проведене порівняльне вивчення впливу різних варіантів  кількості кущів 

на одиницю площі, їх формувань на величину урожаю.  

Разом з визначенням урожайності вимірювали площу ОЛП. Згідно 

інформації, приведеної у літературному огляді, цей параметр характеризує 

якісний потенціал виноградника. Деякі дослідники відзначають наявність 

лінійної залежності між масовою концентрацією цукрів у ягодах та площею 

освітленої листової поверхні, що припадає на одиницю урожаю. За різними 

даними, для досягнення оптимальної зрілості 1 кг винограду необхідно 0,7-1,4 
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м2 асиміляційного апарату [41, 43, 44].    

3.2.1 Вплив схеми садіння на урожайність кущів винограду 

Узагальнені дані за 3 роки досліджень (2016-2018 рр.), приведені у табл. 

3.2.1 та Дод. Б 1, свідчать, що для сорту Ароматний загущення насаджень 

позитивно вплинуло на показники середньої маси грона та урожайності з 1 га. 

Дослідний варіант відрізнявся більшою на 15 % середньою масою грона та 

майже вдвічі вищою урожайністю 1 га за рахунок більшого числа кущів на 

одиниці площі насаджень. 

Розглядаючи параметр освітленої листової поверхні у розрізі даної 

роботи, слід відзначити, що для сорту Ароматний при садінні за схемою 2х1,25 

м площа ОЛП одного куща була меншою за контроль на 17 %. Однак, з 

розрахунку на одиницю площі насаджень значення даного показника було 

більшим на 50 % у варіанті загущеної схеми садіння. Співвідношення між 

площею ОЛП, м2 та 1 кг винограду у досліджуваних зразках знаходилось в 

межах 1,00…1,07 та відповідало рекомендованим діапазонам (табл. 3.2.1).  

Аналізуючи  середні дані трирічних досліджень сорту Загрей (табл. 

3.2.1, Дод. Б 1), слід зазначити, що при схемах садіння  3х1 та 2х1,25 м урожай, 

отриманий з одного куща, за величиною поступався контролю на 32 та 19 %, 

відповідно. Даний факт пояснюється більш високим рівнем навантаження 

кущів контрольного варіанту вічками і, як наслідок, більшою кількістю 

утворених грон (у 1,3-1,4 рази) при однаковій їх середній масі. Нижча 

урожайність одного куща була компенсована вищою урожайністю з 1 га за 

рахунок більшого числа кущів на одиниці площі насаджень. Варіант схеми 

садіння кущів 2х1,25 м за цим показником переважав контроль на 37 %. 

Зменшення відстані між рослинами в ряду на 50 см (варіант схеми садіння 3х1 

м) суттєво не відобразилось на показниках урожайності. 

Для сорту Загрей при садінні рослин за схемами 3х1 та 2х1,25 м площа 

ОЛП одного куща була меншою за контроль на 30 та 17 %, відповідно. Проте, 

з розрахунку на одиницю площі насаджень, збільшення значення даного 

показника в дослідних варіантах по відношенню до контролю було наступним: 
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3х1 - 5, 2х1,25 м - 50 %.  За співвідношенням між площею ОЛП та 1 кг 

винограду дослідні та контрольний  варіант суттєво не відрізнялись; значення 

показника знаходилось в діапазоні 0,79…0,84 та відповідало  оптимальним 

межам (табл. 3.2.1)                                                   

  Таблиця 3.2.1 

 Вплив схеми садіння на урожайність та фітометричні показники крон 

кущів винограду сортів Ароматний і Загрей  (середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, загущення насаджень позитивно вплинуло на кількість 

урожаю досліджуваних сортів винограду. Загальною тенденцією є підвищення 

урожайності 1 га насаджень при збільшенні кількості рослин на одиниці 

площі.  

3.2.2 Вплив системи формування на урожайність кущів винограду 

Експериментальні дані, приведені у табл. 3.2.2 та у Дод. Б 2, свідчать, 

що для сорту Ароматний при однаковій схемі садіння найкраще потенціал 

продуктивності реалізувало формування кущів на штамбі висотою 120 см з 

вільним веденням однорічного приросту. Дана система формування сприяла 

підвищенню урожайності куща і, як наслідок, одиниці площі насаджень на 16 

% у порівнянні з контролем. Приріст урожайності при однаковому 

навантаженні кущів вічками, середній масі грон пояснювався  більшою їх 
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АрІ 19 242 4,6 182 1,1 0,6 3,9 14040 1,00 
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ЗгК 26 257 6,7 

 
149 1,1 0,6 4,7 9400 0,79 

ЗгI 18 254 4,6 154 1,2 0,6 3,3 9899 0,84 

ЗгІІ 20 257 5,1 204 1,1 0,6 3,9 14040 0,83 
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кількістю на кущах дослідного варіанту.  

 Вважається, що підвищення урожайності насаджень при 

високоштамбовому вирощуванні кущів відбувається за рахунок кращого 

закладання плодових вічок, підвищення коефіцієнту плодоносності, відсотка 

плодоносних пагонів. Даний відклик є результатом вільного розміщення 

пагонів у просторі, поліпшення світлового мікроклімату крони і більш 

продуктивної фотосинтетичної роботи листя  [38-40, 51, 52].  

Розглядаючи параметр ОЛП кущів сорту Ароматний, слід відзначити, 

що низькоштамбове формування характеризувалось найбільшою площею 

освітленої листової поверхні з розрахунку на кущ, 1 га та 1 кг урожаю. 

Зазначене збільшення в порівнянні з контролем склало 13 та 18 %, відповідно. 

Загалом, співвідношення між площею ОЛП, м2 та 1 кг винограду у 

досліджуваних зразках знаходилось в межах 0,71…1,35 та відповідало 

рекомендованим діапазонам (табл. 3.2.2). 

З даних, приведених у табл. 3.2.2 та у Дод. Б 3, видно, що для сорту 

Загрей при схемі садіння рослин 3х1 м найвищу продуктивність отримували 

при формуванні кущів на штамбі висотою 120 см та у контролі.  Варіанти 

низькоштамбового та високоштамбового (160 см) формувань поступались 

контрольному за середньою масою грона на 8,  урожайністю куща - на 8 та 4,  

урожайністю 1 га - 8 та 18 %, відповідно. 

Низькоштамбові кущі характеризувались найбільшою площею 

асиміляційної поверхні (з розрахунку на кущ та одиницю площі насаджень) та 

її відношенням до 1 кг винограду, що перевищували  контрольні значення на 

12 % та 30 %, відповідно. Співвідношення між площею ОЛП, м2 та 1 кг 

винограду у зразку високоштамбового (120 см) формування знаходилось 

нижче рекомендованих меж, що може свідчити про перевантаженість куща 

урожаєм  (табл. 3.2.2).  

Результати експерименту, приведені у табл. 3.2.2 та у Дод. Б 3, 

показують, що для сорту Загрей при схемі садіння рослин 3х1,5 м дослідні 

варіанти систем формувань поступались контрольному за кількістю утворених 
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грон у 1,1..1,3 рази, урожайністю куща  і одиниці площі насаджень - на 15...26 

%. Низькоштамбове формування відрізнялось найнижчими показниками 

урожайності.  

Найбільшу площу асиміляційної поверхні з розрахунку на кущ, одиницю 

площі насаджень та 1 кг винограду отримували при формуванні кущів на 

низькому штамбі. Значення даних показників перевищувало контрольне на 13 

та 52 %, відповідно. Загалом, співвідношення між площею ОЛП, м2 та 1 кг 

винограду у досліджуваних зразках знаходилось в межах 0,77…1,47 та 

відповідало рекомендованим діапазонам (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 

Вплив системи формування на урожайність та фітометричні показники 

крон кущів винограду сортів Ароматний і Загрей 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, високоштамбова (120 см) система формування кущів 
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I К 21 210 4,4 98 1,1 0,6 4,7 9400 1,07 

ІІ 18 236 4,1 92 1,4 0,5 5,3 11776 1,30 

ІІІ 24 212 5,1 113 0,9 0,6 3,6 8099 0,71 

IV 14 233 3,2 71 0,8 0,8 3,8 8399 1,35 

Загрей (схема садіння 3х1 м) 

I К 18 254 4,6 154 1,2 0,6 3,3 9899 0,84 

ІІ 21 233 4,2 141 1,4 0,6 3,7 12332 1,10 

ІІІ 18 

 

272 4,8 160 0,9 0,7 2,6 8666 0,63 

IV 15 244 3,8 126 0,9 0,9 2,8 9332 0,91 

Загрей (схема садіння 3х1,5 м) 

I К 26 257 6,7 

 

149 1,1 0,6 4,7 10332 0,79 

ІІ 22 216 4,7 

 

105 1,4 0,5 5,3 11832 1,47 

ІІІ 21 265 5,6 124 0,9 0,6 3,6 8099 0,77 

IV 18 274 5,0 110 0,8 0,8 3,8 8399 1,02 
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винограду сорту Ароматний найкраще реалізувала потенціал урожайності 

окремих рослин та 1 га насаджень. Позитивного відклику показників 

урожайності винограду сорту Загрей на фактор системи формування кущів не 

встановлено. 

3.3 Вплив способів вирощування кущів на вуглеводно-кислотний 

комплекс винограду 

Дослідження зразків за показниками вуглеводно-кислотного комплексу 

проводили відповідно до методики оцінки сортів винограду [105, 107].  

В якості контрольованих показників розглядали масову концентрацію 

цукрів, титрованих кислот, амінного азоту та розрахункові - 

глюкоацидиметричний показник та показник технічної зрілості. Оптимальні 

та допустимі діапазони  даних показників були приведені в роботах 

Остроухової О. В. та Ткаченко О. Б. [88, 90].  

3.3.1 Вплив схеми садіння кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду 

Показники масової концентрації цукрів та титрованих кислот широко 

використовуються у вітчизняній виноградарській та виноробній практиці для 

контролю якості винограду при виробництві столових вин. Оптимальні межі 

варіювання показників для білих сортів винограду складають 180-210 і 6-10 

г/дм3 відповідно [88, 90]. 

Аналіз даних, приведених у табл. 3.3.1 та у Дод. В 1, виявив певні 

відмінності за вмістом цукрів та титрованих кислот в ягодах винограду сорту 

Ароматний залежно від схеми садіння кущів. Дослідний зразок відрізнявся 

накопиченням цукрів та титрованих кислот нижчим на 7,0 та 0,4 г/дм3, 

відповідно, за контроль. Загалом, вміст цукрів та кислотність обох зразків не 

відповідали оптимальним діапазонам.  

Показник рН є важливою технологічною характеристикою винограду. 

Його величина визначає ступінь дисоціації діоксиду сірки у суслі та 

виноматеріалах, а також впливає на інтенсивність сприйняття в білих винах 

таких характерних сенсорних дескрипторів, як «свіжість». Оптимальним 
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діапазоном значень рН білих сортів винограду вважають 2,8-3,2 [88, 90]. 

Активна кислотність дослідного зразка винограду перевищувала 

значення контролю на 0,22 од. В цілому, контрольний та дослідний варіанти 

за значенням показника рН перевищували оптимальні межі (табл. 3.3.1, Дод. 

В 1). 

Розрахункові критерії ГАП та ПТЗ дозволяють одержати узагальнену 

оцінку винограду на основі показників масової концентрації цукрів, 

титрованих кислот та рН. Рекомендовані діапазони значень ГАП і ПТЗ для 

білих сортів винограду складають 1,9-2,7 і 135-270 відповідно [88, 90]. 

Значення ГАП контрольного і дослідного зразків винограду істотно не 

відрізнялись між собою і перевищували рекомендовані діапазони. Значення 

ПТЗ дослідного зразка винограду перевищувало контрольне на 25 од. та 

оптимальні межі - на 11 од, що є результатом не оптимальних кондицій 

активної кислотності (табл. 3.3.1, Дод. В 1). 

Розглянувши показники вуглеводно-кислотного комплексу винограду 

Ароматний у розрізі окремих років (Дод. В 1), відзначено, що лише у 2016 р. 

метеорологічні умови вегетаційного періоду сприяли досягненню 

оптимальних кондицій за показниками масової концентрації цукрів, 

титрованих кислот та ПТЗ. 

Масова концентрація амінного азоту відображає забезпеченість 

виноградного сусла поживними речовинами для дріжджів. Саме вміст 

неорганічних (амоній) та органічних (вільні α-амінокислоти) сполук визначає 

ріст популяції дріжджів, кінетику ферментації, концентрацію речовин 

ароматоутворюючого комплексу вина. Агротехніка може впливати на 

початкову концентрацію засвоюваного нітрогену у винограді і, таким чином, 

на вміст ароматичних речовин у виноматеріалах. Зокрема, деякі автори 

відмічали підвищення концентрації вищих спиртів та ефірів під час бродіння 

сусла з винограду, який вирощувався на ділянках з додатковим внесенням 

азотних добрив. Мінімальна концентрація амінного азоту, необхідна для 

успішного завершення алкогольного бродіння, складає 140 мг/дм3 [65].  



89 
 

Значення масової концентрації амінного азоту у дослідному зразку 

перевищувало контрольне на 12 %. Як відомо,  кущі винограду, посаджені за 

загущеними схемами, більш повно використовують поживні речовини 

відведеної їм площі живлення за рахунок вищої щільності кореневої системи 

в одиниці об’єму грунту [12-14]. Ймовірно, підвищення концентрації амінного 

азоту у винограді є позитивною реакцією куща на загущену схему садіння. 

Загалом, для сусла винограду сорту Ароматний відмічено високий рівень 

забезпеченості амінним азотом (табл. 3.3.1, Дод. В 1). 

Таблиця 3.3.1 

Вплив схеми садіння кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.) 

Показник 
Варіант досліду 

АрК Ар1 

Масова концентрація 

цукрів, г/дм3 
210…231 

222 

204…236 

215 

титрованих кислот, г/дм3 
4,9…6,8 

5,6 

4,4…6,7 

5,2 

амінного азоту, мг/дм3 
214…242 

228 

229…280 

255 

значення рН 
3,31…3,45 

3,39 

3,53…3,68 

3,61 

ГАП 
3,1…4,7 

4,1 

3,0…5,4 

4,3 

ПТЗ 
230…275 

256 

254…320 

281 

Аналіз даних табл. 3.3.2 та Дод. В 1 показав відсутність  істотної різниці 

між контрольним та дослідними зразками сорту Загрей за значенням 

показника масової концентрації цукрів та титрованих кислот. Загалом, вміст 

цукрів в усіх зразках знаходився в оптимальних межах, а кислотності - був 

нижче оптимуму. 

Величина рН винограду в усіх зразках знаходилась в межах 3,20…3,26 

та відповідала рекомендованим діапазонам (табл. 3.3.2, Дод. В 1).  

Розглянувши показники вуглеводно-кислотного комплексу винограду 
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Загрей у розрізі окремих років (Дод. В 1), слід відмітити, що у 2016 р. 

метеорологічні умови вегетаційного періоду сприяли досягненню 

оптимальних кондицій за показником титрованих кислот, а у 2017 та 2018 р. - 

масової концентрації цукрів та рН.  

Розрахункові критерії ГАП та ПТЗ контрольного та дослідних зразків 

винограду за величиною не відрізнялись між собою. Проте, значення ГАП 

перевищували рекомендовані діапазони в середньому на 1 од., а ПТЗ - 

знаходилось у оптимальних межах протягом трьох років досліджень               

(табл. 3.3.2, Дод. В 1). 

Значення масової концентрації амінного азоту у дослідних зразках 

винограду перевищувало контрольне у середньому на 34 %. Рівень 

забезпеченості сусла винограду сорту Загрей амінним азотом відзначено, як 

середній (табл. 3.3.2, Дод. В 1). 

Таблиця 3.3.2 

Вплив схеми садіння кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Загрей  (середнє за 2016-2018 рр.) 

Показник 
Варіант досліду 

ЗгК Зг1 Зг2 

Масова концентрація 

цукрів, г/дм3 
194…218 

205 

199…215 

204 

191…207 

201 

титрованих кислот, 

г/дм3 

5,1…6,7 

5,8 

5,0…6,7 

5,8 

4,9…6,6 

5,5 

амінного азоту, 

мг/дм3 

133…144 

139 
165…196 

181 

172…213 

192 

значення рН 
3,11…3,31 

3,20 
3,10…3,33 

3,21 

3,23…3,33 

3,26 

ГАП 
3,3…4,0 

3,6 
3,6…4,0 

3,8 

3,1…4,1 

3,7 

ПТЗ 
188…239 

211 
191…238 

211 

199…226 

214 

Таким чином, загущення насаджень більшою мірою вплинуло на 

вуглеводно-кислотний комплекс винограду сорту Ароматний. Реакція сорту 

на фактор схеми садіння полягала у зниженні показників масової концентрації 
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цукрів, титрованих кислот та підвищенні - масової концентрації амінного 

азоту, значення рН, ГАП та ПТЗ винограду.  

3.3.2 Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний 

комплекс винограду 

Згідно даних, приведених у табл. 3.3.3 та Дод. В 2, істотної різниці за 

показниками масової концентрації титрованих кислот, амінного азоту та рН 

винограду сорту Ароматний залежно від системи формування кущів не 

виявлено.  

Певні відмінності між зразками існували за вмістом цукрів: значення 

даного показника у варіанті низькоштамбових формувань було нижчим за 

контроль на 6 г/дм3. Загалом, масова концентрація цукрів та рН зразків 

винограду були вищими за оптимальні межі, а титрована кислотність - 

нижчою. Масова концентрація амінного азоту в усіх зразках перевищувала 

мінімум, необхідний для нормального перебігу ферментації. 

Значення ГАП досліджуваних зразків винограду перевищувало 

рекомендовані діапазони в середньому на 1,5 од, а ПТЗ - знаходилось у 

прийнятних межах (табл. 3.3.3, Дод. В 2). 

 Таблиця 3.3.3 

Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Ароматний  (середнє за 2016-2018 рр.) 

Показник 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Масова концентрація 

цукрів, г/дм3 
210…231 

222 

202…236 

216 

196…239 

220 

215…226 

222 

титрованих кислот, 

г/дм3 

4,9…6,8 

5,6 

4,5…6,5 

5,3 

4,5…6,2 

5,2 

5,0…6,1 

5,4 

амінного азоту, 

мг/дм3 

214…242 

228 

229…235 

232 

210…246 

228 

217…229 

223 

значення рН 
3,31…3,45 

3,39 

3,26…3,62 

3,39 

3,21…3,53 

3,38 

3,33…3,53 

3,41 

ГАП 
3,1…4,7 

4,1 

3,1…5,2 

4,2 

3,2…5,0 

4,3 

3,5…4,5 

4,1 

ПТЗ 
230…275 

256 

223…265 

247 

244…263 

251 

251…268 

258 
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Розглядаючи показники вуглеводно-кислотного комплексу винограду 

сорту Ароматний у розрізі окремих  років (Дод. В 2) встановлено, що лише у 

2016 р. досліджувані зразки мали оптимальні кондиції за масовою 

концентрацією цукрів та титрованих кислот.  

Аналіз даних табл. 3.3.4 та Дод. В 3 показав, що при схемі садіння 3х1 м 

формування кущів сорту Загрей на штамбі висотою 120 см призводить до 

незначного (8 г/дм3) зниження масової концентрації цукрів у ягодах у 

порівнянні з контролем. При цьому, значення показника рН у варіантах 

високоштамбових (120 та 160 см) формувань кущів були на 0,05 од нижче за 

контроль. В цілому, значення показника цукристості та рН в усіх зразках 

відповідало рекомендованим діапазонам.  

Масова концентрація амінного азоту у дослідних зразках винограду 

поступалась контрольному на 7-22 % і знаходилась на мінімально 

допустимому рівні (табл. 3.3.4, Дод. В 3).  

Значення ГАП зразків високоштамбових (120 і 160 см) формувань було 

нижче контрольного на 0,3, а значення ПТЗ - на 11-15 од. Загалом, величина 

ГАП  зразків перевищувала рекомендовані діапазони, а ПТЗ - знаходилась у 

оптимальних межах (табл. 3.3.4, Дод. В 3). 

Результати експерименту, наведені у табл. 3.3.5 та у Дод. В 3, свідчать, 

що при схемі садіння 3х1,5 м зразок винограду, відібраний з високоштамбових 

(120 см) кущів, відрізнявся дещо нижчою (на 5 г/дм3) масовою концентрацією 

цукрів,  рН (на 0,07 од) та ПТЗ (на 27 од) у порівнянні з контролем. При цьому, 

даний зразок винограду мав оптимальний рівень накопичення титрованих 

кислот, що на 0,5 г/дм3 перевищував  контроль. В цілому, вміст цукрів та рН в 

усіх варіантах відповідав рекомендованим діапазонам. 

Значення масової концентрації амінного азоту у дослідному зразку 

винограду, отриманому з високоштамбових (120 см) кущів, перевищувало 

контрольне на 19 %. Однак, в усіх зразках це значення було екстремально 

низьким (табл. 3.3.5, Дод. В 3). 

Значення ГАП досліджуваних зразків винограду перевищувало 
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рекомендовані діапазони в середньому на 0,8 од, а ПТЗ - знаходилось у 

прийнятних межах (табл. 3.3.5, Дод. В 3).  

Таблиця 3.3.4 

Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Загрей  (схема садіння 3х1 м, середнє за 2016-2018 рр.) 

Показник 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Масова концентрація 

цукрів, г/дм3 
199…215 

204 

199…218 

206 

186…204 

196 

196…204 

200 

титрованих кислот, 

г/дм3 

5,0…6,7 

5,8 

5,3…6,5 

5,7 

5,3…7,2 

6,1 

5,5…7,1 

6,0 

амінного азоту, 

мг/дм3 

165…196 

181 

130…151 

141 

140…144 

142 

149…158 

153 

значення рН 
3,10…3,33 

3,21 

3,16…3,30 

3,21 

3,10…3,22 

3,16 

3,12…3,25 

3,16 

ГАП 
3,2…4,0 

3,6 

3,4…3,8 

3,6 

2,8…3,8 

3,3 

2,9…3,6 

3,4 

ПТЗ 
191…238 

211 

199…237 

213 

179…212 

196 

191…215 

200 

Таблиця 3.3.5 

Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Загрей (схема садіння 3х1,5 м, середнє за 2016-2018 рр.) 

Показник 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Масова концентрація 

цукрів, г/дм3 
194…218 

204 

204…209 

206 

191…210 

199 

196…210 

201 

титрованих 

кислот, г/дм3 

5,1…6,7 

5,8 

5,2…7,0 

5,9 

5,5…6,9 

6,3 

5,3…7,0 

6,1 

амінного азоту, 

мг/дм3 

133…144 

139 

130…151 

141 

152…158 

155 

123…158 

140 

значення рН 
3,11…3,31 

3,20 

3,11…3,20 

3,16 

3,05…3,21 

3,13 

3,08…3,2 

3,13 

ГАП 
3,5…4,0 

3,6 

3,0…3,9 

3,8 

3,0…3,6 

3,3 

3,3…3,7 

3,5 

ПТЗ 
188…239 

211 

197…214 

201 

178…216 

185 

186…215 

187 
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За роками досліджень, оптимальні кондиції винограду сорту Загрей за 

показниками масової концентрації цукрів та рН фіксували у 2017-2018 рр., 

титрованих кислот - у 2016 р. (Дод. В 3). 

Таким чином, фактор системи формування більшою мірою вплинув на 

вуглеводно-кислотний комплекс винограду сорту Загрей. Реакція сорту 

полягала у зниженні показників масової концентрації цукрів, значення рН, 

ПТЗ та підвищенні - масової концентрації титрованих кислот у винограді при 

високоштамбовому (120 см) формуванні кущів (схеми садіння 3х1, 3х1,5 м). 

3.4 Вплив способів вирощування кущів на фенольний комплекс 

винограду 

У науковій літературі достатньо висвітлена роль агротехніки у 

формуванні якості червоних сортів винограду. Сезонні операції з зеленими 

частинами крони куща, контрольоване зрошення, нормування урожайності 

сприяють збільшенню вмісту антоціанів і фенольних речовин у ягодах. 

Позитивну роль операцій пов’язують з підвищенням активності ключових 

ферментів синтезу речовин, зокрема, фенілаланін амоній ліази, у відповідь на 

модифікацію умов мікроклімату грона, рівень гідростресу [1, 75]. Проте, вплив 

операцій на винограднику на накопичення фенольних речовин у  ягодах саме 

білих сортів залишається маловивченим.  

Відмінною рисою білих технічних сортів Загрей та Ароматний є 

схильність до високого накопичення фенольних речовин в процесі дозрівання 

винограду та висока активність МФМО [86]. Виходячи з вищезазначеного,  

досліджували можливість регулювання фенольного комплексу даних сортів за 

допомогою способів вирощування кущів. 

В якості контрольованих показників розглядали технологічний запас, 

масову концентрацію фенольних речовин (в т. ч. їх мономерних та полімерних 

форм), абсолютну та відносну оксидазну активність винограду. 

3.4.1 Вплив схеми садіння кущів на фенольний комплекс винограду 

В ході проведеної роботи встановлено, що фактор схеми садіння кущів 

істотно впливає на комплекс фенольних речовин у ягодах досліджуваних 
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сортів винограду (рис. 3.4.1-3.4.5, Дод. Г 1).  

Технологічний запас відображає кількість фенольних речовин, що 

потенційно може перейти у сусло у процесі переробки виноградної сировини. 

Відомо, що величина технологічного запасу є залежною від сорту, суми 

активних температур впродовж вегетаційного періоду, ступеню зрілості 

винограду. Оптимальними для білих сортів та виробництва столових 

виноматеріалів вважають значення показника в межах 250-500 мг/дм3 [88].  

Експериментальні дані, приведені на рисунку 3.4.1, показують, що 

технологічний запас фенольних речовин винограду сорту Ароматний значно 

перевищував оптимальні межі. Однак, істотної різниці між дослідним та 

контрольним зразком за значенням даного показника не виявлено.  

Масова концентрація фенольних речовин є технологічною 

характеристикою, що визначає напрямок використання урожаю. Накопичення 

речовин даного класу у винограді є функцією сорту та екологічних умов 

вирощування насаджень. Висловлюється припущення, що підвищене 

накопичення фенольних речовин у білих сортах винограду є реакцією рослини 

на стресові фактори, зокрема, дефіцит вологи [3, 30]. 

Масова концентрація фенольних речовин у зразках винограду сорту 

Ароматний складала 32 (контрольний) та 46 % (дослідний) від технологічного 

запасу, відповідно. Загущена схема садіння (2х1,25 м) за значенням даного 

показника істотно відрізнялась від контролю. Вміст фенольних речовин  у 

дослідному зразку перевищував контрольне значення на 25 % (рис. 3.4.1).  

Концентрація мономерних та полімерних форм фенолів у дослідному 

зразку виявилась істотно вищою за контрольне значення - 250 і 306, 39 і 54 

мг/дм3, відповідно. Проте, у відсотковому вираженні частки фракцій у 

загальному пулі фенолів були рівними - 86 та 14 %, відповідно (рис. 3.4.2). 

Дані досліджень, наведені на рисунку 3.4.3, свідчать, що технологічний 

запас фенольних речовин винограду сорту Загрей знаходився в межах 514-615 

мг/дм3, що перевищувало оптимальні значення. Істотні різниці за значенням 

даного показника в порівнянні з контролем виявлені для загущеної схеми 
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садіння (2х1,25 м). Урожай, отриманий з кущів даного дослідного варіанту, 

відрізнявся технологічним запасом, нижчим на 15 % за контрольне значення. 

 

Рис. 3.4.1. Вплив схеми садіння кущів на технологічні властивості фенольного 

комплексу винограду сорту  Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.) 

*Примітка: літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

 

Рис. 3.4.2. Вплив схеми садіння кущів на співвідношення полімерних та 

мономерних форм фенольних речовин винограду сорту  Ароматний  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

АрК Ар1

Фенольні речовини 289 361

Технологічний запас 810 788
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Масова концентрація фенольних речовин у зразках винограду сорту 

Загрей знаходилась в межах 292-356 мг/дм3, що складало 54-57 % від величини 

технологічного запасу. Загущені схеми садіння (3х1, 2х1,25 м) за значенням 

даного показника істотно відрізнялись від контролю. Масова концентрація 

фенольних речовин у дослідних зразках винограду була на 7 та 18 %, 

відповідно, нижче за контрольне значення (рис. 3.4.3). 

Істотні різниці за концентрацією мономерних та полімерних форм 

фенолів виявлені між контролем та зразком, отриманим з загущених 

насаджень (2х1,25 м) - 272 і 241, 83 і 50 мг/дм3, відповідно.  Загальний пул 

фенолів  дослідного зразка характеризувався більш високим співвідношенням 

часток мономерної та полімерної фракції - 83 та 17 %, відповідно (рис. 3.4.4)   

Активність МФМО є показником, що характеризує ферментно-

окислювальну систему винограду. Відомо, що для білих сортів значення 

показника вище 70 од˟1000 створює передумови для отримання окислених вин 

[88]. 

Активність МФМО залежить від сорту/клону, місця та умов 

вирощування, санітарного стану урожаю та ступеня зрілості. Виноград, 

вирощуваний у жаркому і посушливому кліматі, відрізняється підвищеною 

оксидазною активністю. При ураженні грон сірою гниллю також відбувається 

індукування фермента, яке вважають захисним відкликом рослини. Внаслідок 

цього шляхом ферментативного окислення фенольних речовин утворюється 

захисний бар’єр для проникнення інфекції всередину ягоди [90]. Загалом, при 

дозріванні винограду крива активності МФМО паралельна кривій 

накопичення цукрів, тобто має висхідний характер [89, 90].   

Визначення абсолютної оксидазної активності винограду сорту 

Ароматний показало достовірну різницю між контрольним та дослідним 

варіантами (рис. 3.4.5 а).  Абсолютна активність МФМО зразка, отриманого з 

загущених насаджень, в 1,2 рази переважала контрольне значення. Істотних 

відмінностей між зразками за показником відносної активності МФМО не 

виявлено.                            
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Рис. 3.4.3. Вплив схеми садіння кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу винограду сорту Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Рис. 3.4.4. Вплив схеми садіння кущів на співвідношення полімерних та 

мономерних форм фенольних речовин винограду сорту  Загрей 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Визначення абсолютної оксидазної активності винограду сорту Загрей 

показало, що її величина  знаходилась у межах 18,2-31,0 од (рис. 3.4.5 б). 

Загущені схеми садіння (3х1, 2х1,25 м) за значенням даного показника 

достовірно відрізнялись від контролю.  Абсолютна активність МФМО у 

дослідних зразках винограду була  у 1,7 та 1,4 рази, відповідно, нижче за 
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контрольне значення. Істотні різниці за відносною активністю МФМО 

виявлені між контролем та зразком, що характеризував схему садіння 3х1 м. 

Значення показника дослідного зразка було в 1,5 раз нижче за контрольне. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.4.5. Вплив схеми садіння кущів на оксидазну активність винограду 

сорту: а) Ароматний; б) Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

*Примітка: літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

Таким чином, в аспекті  фенольного комплексу встановлено протилежну 

реакцію сортів на фактор схеми садіння кущів. Загущення насаджень кущів 

винограду сорту Ароматний спричиняло підвищення масової концентрації 

фенольних сполук та абсолютної оксидазної активності у винограді. Однак, 

збільшення кількості кущів винограду сорту Загрей на одиниці площі 

насаджень стимулювало зниження значень вказаних показників. 
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3.4.2 Вплив системи формування кущів на фенольний комплекс 

винограду 

В ході проведеної роботи нами встановлено, що формування кущів з 

різною висотою штамба та типом ведення однорічного приросту значно 

змінює вміст та властивості вказаного класу речовин у ягодах (рис. 3.4.6-

3.4.12, Дод. Г 2, Дод. Г 3). 

Експериментальні дані, приведені на рисунку 3.4.6, показують, що 

технологічний запас фенольних речовин у зразках винограду сорту Ароматний 

варіював у діапазоні 734-894 мг/дм3, що значно перевищувало оптимальні 

межі. Істотні різниці за даним показником по відношенню до контролю 

виявлені для високоштамбових формувань. Урожай, отриманий з кущів, 

сформованих на штамбі висотою 120 і 160 см, відрізнявся технологічним 

запасом, нижчим і, відповідно, вищим на 10 % за контроль. 

Вміст фенольних речовин у зразках винограду варіював у межах 289-327 

мг/дм3, що складало 36-45 % від технологічного запасу. За концентрацією 

речовин даного класу виноград, що вирощувався на низькоштамбових та 

високоштамбових (120 см) кущах, перевищував контроль на 15 % (рис. 3.4.6).  

 

Рис. 3.4.6. Вплив системи формування кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу винограду сорту Ароматний 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

ІК ІІ ІІІ IV

Фенольні речовини 289 324 327 307

Технологічний запас 810 768 734 894
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Разом з найвищою концентрацією фенольних речовин, зразки 

винограду, отримані з низькоштамбових та високоштамбових (120 см) кущів, 

характеризувались найбільшою часткою полімерних форм у загальній 

кількості речовин. За цим показником дослідний варіант в 1,6 та 2 рази, 

відповідно, переважав контроль (рис. 3.4.7). 

 

Рис. 3.4.7. Вплив системи формування кущів на співвідношення полімерних 

та мономерних форм фенольних речовин винограду сорту Ароматний 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Результати досліджень, наведені на рисунку 3.4.8, свідчать, що 

технологічний запас фенольних речовин у зразках винограду сорту Загрей при 

схемі садіння кущів 3х1 м знаходився в межах 572-740 мг/дм3, що 

перевищувало оптимальні значення. Істотні різниці за даним показником в 

порівнянні з контролем виявлені для високоштамбового формування кущів. 

Урожай, отриманий з кущів, сформованих на штамбі висотою 120 см, 

відрізнявся технологічним запасом, вищим на 20 % за контроль.   

Масова концентрація фенольних речовин у зразках винограду 

знаходилась в межах 326-383 мг/дм3, що складало 46-63 % від величини 

технологічного запасу. Низькоштамбові кущі за значенням даного показника 

істотно відрізнялись від контролю. Масова концентрація фенольних речовин 

у дослідному зразку винограду на 15 % перевищувала контроль (рис. 3.4.8).   
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Рис. 3.4.8. Вплив системи формування кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу винограду сорту Загрей 

(схема садіння 3х1 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 

Разом з найвищою загальною концентрацією речовин, у варіанті 

низькоштамбових формувань відзначали найбільшу частку полімерних форм 

у фенольному комплексі. Зазначене збільшення в порівнянні з контролем 

склало 1,7 раз (рис. 3.4.9). 

 

Рис. 3.4.9. Вплив системи формування кущів на співвідношення полімерних 

та мономерних форм фенольних речовин винограду сорту Загрей 

(схема садіння 3х1 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 

ІК ІІ ІІІ IV

Фенольні речовини 332 383 340 326

Технологічний запас 615 609 740 572
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Результати експерименту, наведені на рисунку 3.4.10, показують, що 

технологічний запас фенольних речовин у зразках винограду сорту Загрей при  

схемі садіння кущів 3х1,5 м знаходився в межах 602-836 мг/дм3, що 

перевищувало оптимальні значення. Істотні різниці за даним показником в 

порівнянні з контролем виявлені для усіх дослідних варіантів. Урожай, 

отриманий з кущів, сформованих на штамбі висотою 160 см, відрізнявся 

найбільшим технологічним запасом, значення якого було на 40 % вище 

контрольного.  

Масова концентрація фенольних речовин у зразках винограду 

знаходилась в межах 347-385 мг/дм3, що складало 43-59 % від величини 

технологічного запасу. Низькоштамбові кущі за значенням даного показника 

істотно відрізнялись від контролю. Масова концентрація фенольних речовин 

у дослідному зразку була на 8 % вищою за контрольне значення (рис. 3.4.10).  

 

Рис. 3.4.10. Вплив системи формування кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу винограду сорту Загрей 

(схема садіння 3х1,5 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 

Разом з найвищою загальною концентрацією речовин, у варіанті 

низькоштамбового формування відзначали найбільшу частку полімерних 

форм у фенольному комплексі, яка була більше контролю у 1,6 раз  (рис. 

3.4.11). 
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Рис. 3.4.11. Вплив системи формування кущів на співвідношення полімерних 

та мономерних форм фенольних речовин винограду сорту Загрей 

(схема садіння 3х1,5 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 

Проведене у рамках роботи визначення абсолютної оксидазної 

активності у зразках винограду сорту Ароматний показало, що значення 

показника знаходилось у межах 38,6-44,4 од (рис. 3.4.12 а). Істотні різниці за 

активністю МФМО виявлені між контролем та зразками, що характеризували 

низькоштамбове та високоштамбове (120 см) формування. Оксидазна 

активність винограду, отриманого в зазначених дослідних варіантах, була на 

13 та 9 %, відповідно, нижче контрольного значення. Аналогічно, активність 

МФМО з розрахунку на 1 мг субстрату у зразку низькоштамбового 

формування була нижчою за контроль на 20 %. 

Визначення оксидазної активності у зразках винограду сорту Загрей 

(схема садіння 3х1 м) показало, що її величина  знаходилась у межах 18,2-43,0 

од (рис. 3.4.12 б). Усі дослідні зразки за абсолютною активністю МФМО 

істотно відрізнялись від  контролю.  Оксидазна активність зразка, отриманого 

з високоштамбових (160 см) кущів, була найвищою і в 2,4 рази переважала 

контрольне значення. Аналогічно, активність МФМО з розрахунку на 1 мг 

субстрату у зразку високоштамбового (160 см) формування була вдвічі вищою 

за контроль. 
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а) 

 

б) 

 

 

 

 

в) 

 

Рис. 3.4.12. Вплив системи формування кущів на оксидазну активність 

винограду сорту: а) Ароматний; б) Загрей (схема садіння 3х1 м)                      

в) Загрей (схема садіння 3х1,5 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 
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Визначення абсолютної оксидазної активності у зразках винограду  

сорту Загрей (схема садіння 3х1,5 м) показало, що її величина  знаходились у 

межах 27,9-36,1 од (рис. 3.4.12 в). Істотні різниці за активністю МФМО 

виявлені між контролем та зразками високоштамбових (120, 160 см) 

формувань. Оксидазна активність винограду, отриманого в зазначених 

варіантах, була на 14 та 17 %, відповідно, вище контрольного значення. Істотні 

різниці за відносною активністю МФМО виявлені між контролем та зразком 

низькоштамбового формування. Відносна оксидазна активність винограду, 

отриманого в  дослідному варіанті, була на 22 % нижче контрольного 

значення. 

Таким чином, в аспекті  фенольного комплексу встановлено різну 

реакцію досліджуваних сортів на фактор системи формування кущів.  

Високоштамбова (120 см) та низькоштамбова системи формування кущів  

сорту Ароматний спричиняли підвищення концентрації фенольних сполук та 

зниження абсолютної оксидазної активності у винограді. При формуванні 

кущів сорту Загрей на низькому штамбі (схема садіння 3х1, 3х1,5 м) 

збільшення масової концентрації фенольних речовин супроводжувалось 

зниженням відносної активності оксидазної системи у винограді.  

3.5 Вплив способів вирощування кущів на комплекс монотерпенів 

винограду 

Вплив агротехнічних прийомів на накопичення монотерпенів є 

важливим питанням формування якості білих сортів винограду. У цьому 

аспекті рівень освітленості грон вважають ймовірним детермінантом загальної 

концентрації сполук [80-83]. Сонячна радіація і, що важливіше, асоційоване з 

нею нагрівання тканин ягід впливають на швидкість протікання ряду 

метаболічних процесів, в тому числі, синтезу монотерпенів. Поліпшення 

світлового і теплового середовища грон за рахунок систем формування кущів, 

дефоліації зони плодоношення, чеканки пагонів, пасинкування, видалення 

частини урожаю підвищує концентрацію сполук у винограді [75].  

Технічні сорти Ароматний та Загрей селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 
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Таїрова» дозволяють виготовляти столові сухі білі вина з оригінальним 

сенсорним профілем. Попередніми дослідженнями встановлено, що в 

ароматоутворюючому комплексі даних вин превалюючою групою 

компонентів є саме монотерпени [86]. Тому, досліджувалась можливість 

регулювання вмісту монотерпенів у винограді даних сортів за допомогою 

способів вирощування кущів.  

В експериментальних зразках винограду визначали: масову 

концентрацію терпенових спиртів у вільній та зв’язаній формі, а також 

окремих представників даного класу сполук - ліналоолу, гераніолу, альфа-

терпінеолу, бета-цитронелолу та неролу. 

3.5.1 Вплив схеми садіння кущів на комплекс монотерпенів 

винограду 

В ході проведеної роботи нами встановлено, що фактор схеми садіння 

кущів істотно впливає на вміст вільної та зв’язаної фракції монотерпенів у ягодах 

досліджуваних сортів винограду (рис. 3.5.1, рис. 3.5.2,  Дод. Д 1, Дод. Д 2). 

Достовірні різниці за концентрацією монотерпенів були виявлені між 

зразками винограду сорту Ароматний (рис. 3.5.1). Дослідний зразок містив 

вільної фракції у 2,3, а зв’язаної - у 1,1 разів більше за контрольний.   

 

Рис. 3.5.1. Вплив схеми садіння кущів на концентрацію терпенових спиртів у 

винограді сорту Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.) 

*Примітка: літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 
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Як свідчать експериментальні дані, наведені на рис. 3.5.2, садіння кущів 

сорту Загрей за схемою 3х1 м сприяло підвищенню концентрації вільної 

фракції монотерпенів по відношенню до контролю на 23 %. Найбільше 

накопичення зв’язаної фракції монотерпенів було характерне для зразків, 

отриманих з загущених насаджень (схеми садіння 3х1, 2х1,25 м). Дослідні 

зразки містили зв’язаної  фракції майже вдвічі більше за контрольний. 

 

Рис. 3.5.2. Вплив схеми садіння кущів на концентрацію терпенових спиртів у 

винограді сорту Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

При аналізі компонентного складу монотерпенів сорту Ароматний 

встановлено, що превалюючою сполукою у вільній фракції був ліналоол, а 

гераніол, нерол та альфа-терпінеол містились у значно меншій кількості (рис. 

3.5.3, Дод. Д 1). Зразок винограду, отриманий з загущених насаджень, 

відрізнявся найвищим вмістом ліналоолу та неролу, проте, поступався 

контрольному за концентрацією гераніолу. Достовірної різниці за вмістом 

альфа-терпінеолу та бета-цитронелолу між контрольним і дослідним зразком 

не виявлено. 

У зв’язаній фракції монотерпенів домінуючим компонентом був 

ліналоол, тоді як гераніол, альфа-терпінеол, бета-цитронелол та нерол 

містились  у однаково низьких концентраціях (рис. 3.5.4, Дод. Д 2). Зразок 

винограду, отриманий з загущених насаджень, відрізнявся найвищим вмістом  
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Рис. 3.5.3. Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад вільної фракції 

терпенового комплексу винограду сорту Ароматний  (середнє за 2016-2018 рр.) 

*Примітка: літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

 

Рис. 3.5.4. Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад зв’язаної фракції 

терпенового комплексу винограду сорту Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.) 
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ліналоолу, проте поступався контрольному за концентрацією гераніолу та 

альфа-терпінеолу. Достовірної різниці за вмістом неролу та бета-цитронелолу 

між контрольним і дослідним зразком виявлено не було. 

Аналіз компонентного складу монотерпенів сорту Загрей показав, що 

превалюючими сполуками у вільній фракції були гераніол, ліналоол та нерол  

(рис. 3.5.5, Дод. Д 1). Зразки винограду, отримані з ділянки, посадженої за 

схемою 3х1 м, відрізнялись найвищим вмістом превалюючих компонентів. 

Найбільше накопичення бета-цитронелолу відзначено у контрольному зразку. 

Достовірної різниці між зразками за вмістом альфа-терпінеолу не встановлено. 

 

Рис. 3.5.5.  Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад вільної фракції 

терпенового комплексу винограду сорту Загрей   

(середнє за 2016-2018 рр.) 

У зв’язаній фракції монотерпенів переважали гераніол, нерол, ліналоол 

та бета-цитронелол, тоді як альфа-терпінеолу містилось у найменшій кількості 

(рис. 3.5.6, Дод. Д 2). Зразки, отримані з ділянок, посаджених за схемами 3х1, 

2х1,25 м, відрізнялись найвищим вмістом гераніолу та ліналоолу. Найбільше 

накопичення неролу відзначено у контролі, альфа-терпінеолу та бета-

цитронелолу - у варіанті,  що передбачав садіння кущів за схемою 3х1 м. 
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Рис. 3.5.6. Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад зв’язаної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, загущення насаджень винограду сортів Ароматний та 

Загрей стимулювало розвиток їх ароматичного потенціалу за рахунок 

підвищення концентрації зв’язаної фракції монотерпенів та основних її 
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контрольне у 2,7 раз. Найменше значення показника характеризувало зразок 

високоштамбових (160 см) кущів і поступалось контрольному  у 2,6 раз. 

Істотні різниці за концентрацією зв’язаної фракції монотерпенів (рис. 

3.5.7 б) виявлені між контрольним та дослідними зразками низькоштамбового 

та високоштамбового (160 см) формувань. У вказаних зразках фіксували 

найменше значення показника, яке було нижче контрольного у середньому у 

4,2 рази. Найбільше значення показника було характерне для зразка 

високоштамбових (120 см) кущів.  

Як свідчать експериментальні дані, наведені на рис. 3.5.7 в, формуваня 

кущів сорту Загрей на високих штамбах (120 і 160 см) при схемі садіння 3х1 м 

сприяло підвищенню концентрації вільної фракції монотерпенів по 

відношенню до контролю в середньому на 30 %. 

У вказаній серії дослідів найбільше накопичення зв’язаної фракції 

монотерпенів (рис. 3.5.7 г) було характерне для зразка низькоштамбових 

кущів; значення показника перевищувало контрольне на 38 %. Найменше 

значення показника характеризувало зразок високоштамбових (120 см) кущів 

і поступалось контролю на 27 %.  

Згідно даних, наведених на рис. 3.5.7 д, формування кущів сорту Загрей 

на низькому та високому (160 см) штамбах при схемі садіння 3х1,5 м сприяло 

підвищенню концентрації вільної фракції монотерпенів в порівнянні з 

контролем в середньому на 50 %.  

У вказаній серії дослідів найбільшим накопиченням зв’язаної фракції 

монотерпенів відзначались зразки винограду низькоштамбових та 

високоштамбових (160 см) кущів (рис. 3.5.7 е); значення показника у даних 

зразках майже вдвічі перевищувало  контроль.  

Аналізуючи компонентний склад монотерпенів сорту Ароматний, слід 

відмітити, що превалюючою сполукою у вільній фракції був ліналоол (рис. 

3.5.8, Дод. Д 3). Зразки винограду високоштамбових (120 см) кущів 

відрізнялись найвищим вмістом ліналоолу, альфа-терпінеолу та бета- 

цитронелолу.  Найбільше накопичення неролу було властивим для   варіанту 

досліду з низькоштамбовим формуванням кущів.    
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е) 

 

Рис. 3.5.7. Вплив системи формування кущів на концентрацію терпенових спиртів у винограді, мкг/дм3: а, б - сорт 

Ароматний, вільна та звязана фракція; в, г - сорт Загрей, вільна та звязана фракція (схема садіння 3х1 м); д, е - сорт 

Загрей, вільна та звязана фракція (схема садіння 3х1,5 м)
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Рис. 3.5.8. Вплив системи формування кущів на компонентний склад вільної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Ароматний 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

У зв’язаній фракції монотерпенів сорту Ароматний переважав ліналоол, 

тоді як гераніолу, альфа-терпінеолу та бета-цитронелолу містилось  у 

приблизно рівних співвідношеннях (рис. 3.5.9 б, Дод. Д 4). Зразки винограду 

високоштамбових (120 см) кущів відрізнялись найвищим вмістом альфа-

терпінеолу та містили ліналоол на рівні контрольного зразка. Істотної різниці 

за вмістом неролу між контрольним і дослідними зразками не встановлено. 

Аналіз компонентного складу монотерпенів сорту Загрей показав, що 

при схемі садіння кущів 3х1 м превалюючими сполуками у вільній фракції 

були гераніол, ліналоол та нерол (рис. 3.5.10, Дод. Д 5). Зразки винограду 

низькоштамбових кущів відрізнялись найвищим вмістом гераніолу, альфа-

терпінеолу та бета-цитронелолу. Найбільше накопичення неролу відзначено у 

варіанті досліду з високоштамбовим (160 см) формуванням кущів. За вмістом 

ліналоолу усі дослідні зразки істотно переважали контрольний.  
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Рис. 3.5.9. Вплив системи формування кущів на компонентний склад 

зв’язаної фракції терпенового комплексу винограду сорту Ароматний 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Рис. 3.5.10. Вплив системи формування кущів на компонентний склад  

вільної фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(схема садіння 3х1 м)  (середнє за 2016-2018 рр.) 
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У зв’язаній фракції монотерпенів сорту Загрей переважали гераніол, 

нерол, ліналоол та бета-цитронелол, тоді як альфа-терпінеолу містилось у 

найменшій кількості (рис. 3.5.11, Дод. Д 6). Зразки винограду  

низькоштамбових кущів відрізнялись найвищим вмістом ліналоолу, неролу та 

бета-цитронелолу. Найбільше накопичення гераніолу та альфа-терпінеолу 

відзначено у варіантах досліду, що передбачали високоштамбові (120 см) і 

(160 см) формування кущів, відповідно. 

 

Рис. 3.5.11. Вплив системи формування кущів на компонентний склад  

зв’язаної фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(схема садіння 3х1 м)  (середнє за 2016-2018 рр.) 
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Рис. 3.5.12. Вплив системи формування кущів на компонентний склад  

вільної фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(схема садіння 3х1,5 м)  (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Рис. 3.5.13. Вплив системи формування кущів на компонентний склад  

зв’язаної фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(схема садіння 3х1,5 м)  (середнє за 2016-2018 рр.) 
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У зв’язаній фракції монотерпенів сорту Загрей переважали гераніол, 

нерол, ліналоол та бета-цитронелол, тоді як альфа-терпінеолу містилось у 

найменшій кількості (рис. 3.5.13, Дод. Д 6). Зразки винограду 

низькоштамбових кущів відрізнялись найвищим вмістом ліналоолу, неролу та 

бета-цитронелолу. Найбільше накопичення гераніолу та альфа-терпінеолу 

відзначено у варіантах досліду, що передбачали високоштамбові (120 см і 160 

см) формування кущів, відповідно. 

Таким чином,  високоштамбове (120 см) формування кущів сорту 

Ароматний найбільшою мірою сприяло розвитку ароматичного потенціалу 

винограду за рахунок підвищення концентрацій вільної та зв’язаної фракції 

монотерпенів, а також окремих їх компонентів - ліналоолу, альфа-терпінеолу. 

Низькоштамбова система формування кущів винограду сорту Загрей (схеми 

садіння 3х1, 3х1,5 м)  сприяла збільшенню концентрації зв’язаної фракції 

монотерпенів, а також окремих її компонентів - ліналоолу, неролу та бета-

цитронелолу.  

3.5.3 Вплив температурного режиму грона в період дозрівання на 

комплекс монотерпенів винограду 

Кількісний та якісний склад комплексу монотерпенів винограду 

значною мірою залежить від інтенсивності фотосинтетично активної радіації 

в зоні плодоношення і, як наслідок, температури грона.  

Під час періоду дозрівання фактор мікроклімату грона вливає на 

швидкість ферментативних реакцій утворення монотерпенів. Ферментні 

системи, відповідальні за каталіз даних реакцій, є активними в визначених 

діапазонах температур [75, 83]. Зокрема, Zoecklein B. W. та співавт., вважають, 

що оптимальною температурою для утворенння глікозидів сполук є 17-26 °С 

[78].  

Характер впливу умов мікроклімату зони плодоношення на комплекс 

монотерпенів може суттєво відрізнятись в розрізі регіонів вирощування 

винограду. В регіонах з прохолодним кліматом повністю освітлені грона 

відрізняються більш високим накопиченням вільної і зв’язаної фракції сполук.  
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Однак, в умовах жаркого клімату повна інсоляція грона та підвищення його 

температури може призводити до блокування синтезу монотерпенів, 

спричиняти їх біотрансформацію чи випаровування з поверхні ягоди [75, 83].  

Виноградарські регіони півдня України характеризуються тривалими 

періодами з високим температурним напруженням (максимальна температура 

вище 30 °С) протягом літніх місяців вегетації, що створює несприятливі умови 

для утворення монотерпенів та їх накопичення у ягодах винограду. В даному 

аспекті, оптимізація мікроклімату грона за рахунок систем формування кущів 

є актуальною. 

В ході проведених досліджень встановлено, що формування кущів з 

різною висотою штамба та типом ведення однорічного приросту по різному 

впливає на тепловий режим грон досліджуваних сортів (рис. 3.5.14-3.5.19, Дод. 

Д 7).  

У ранковий час (9:00) найвищою температурою характеризувались 

освітлені та затінені грона, розташовані на східній стороні крони кущів            

(рис. 3.5.14). У порядку зниження значення показника варіанти досліду 

розміщувались наступним чином: низькоштамбове формування → контроль 

→ високоштамбове (120 см) формування → високоштамбове (160 см) 

формування. Верхній екстремум для освітлених грон склав 33,5, а нижній - 

28,2 °С; для затінених - 28,2 та 24,9 °С, відповідно. У варіанті з 

низькоштамбовим формуванням кущів високі значення температури грона 

зумовлені розміщенням зони плодоношення у приґрунтовому шарі повітря, 

що додатково  прогрівається за рахунок теплової енергії, відбитої від поверхні 

грунту. 

На західній стороні куща істотної різниці температур між 

експонованими та затіненими гронами, а також між окремими варіантами 

досліду не виявлено. Значення показника в середньому складало 23,8 °С.  

У полуденні години (13:00) фіксували істотне поліпшення теплового 

режиму грон, розташованих на західній стороні крони куща (рис. 3.5.15).  У 

порядку зниження значення температури варіанти досліду розміщувались 
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наступним чином: низькоштамбове формування → контроль → 

високоштамбове (120 см) формування  → високоштамбове (160 см) 

формування.  Верхній екстремум для освітлених грон склав 32,1, а нижній 29,7 

°С; для затінених - 30,4 та 28,4 °С відповідно.  

На східній стороні куща істотної різниці температур між експонованими 

та затіненими гронами в межах одного варіанту досліду не виявлено. Проте, 

при порівнянні між варіантами збереглась загальна тенденція, яку 

спостерігали у ранковий час.  

 

Рис. 3.5.14. Вплив системи формування кущів на температуру грона 

 (липень-серпень): 9:00  

(на основі середніх даних за 2016-2018 рр.) 

 

Рис. 3.5.15. Вплив системи формування кущів на температуру грона 

 (липень-серпень): 13:00  

(на основі середніх даних за 2016-2018 рр.) 
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Максимальне напруження теплового режиму як експонованих до 

сонячного світла, так і затінених грон з обох сторін крони куща відзначали 

після полудня (16:00) (рис. 3.5.16). На західній стороні для освітлених грон 

верхній екстремум температур склав 39,5, а нижній - 37,6 °С; на східній - 31,0 

та 28,7 °С, відповідно. Температурний максимум затінених грон на західній 

стороні склав 32,7, а мінімум - 30,2 °С; на східній - 30,7 та 28,6 °С, відповідно. 

Максимальні та мінімальні значення температури грон характеризували, 

відповідно, низькоштамбові та високоштамбові (120 см) куші. 

 

Рис. 3.5.16. Вплив системи формування кущів на температуру грона 

 (липень-серпень): 16:00 

 (на основі середніх даних за 2016-2018 рр.) 
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зв’язку між накопиченням вільної фракції та даним мікрокліматичним 

параметром не виявлено (r=-0,24).  

Кореляційний аналіз виявив значущий позитивний зв'язок між 

накопиченням зв’язаної фракції монотерпенів у винограді сорту Загрей та 

середньою температурою грона у період дозрівання (r=0,55). Подібного 

зв’язку між мікрокліматичним параметром та накопиченням вільної фракції 

монотерпенів не виявлено (r=-0,07). 

а) 

 

б) 

 

 

Рис. 3.5.17.  Залежність температури грон від температури повітря:  

а) освітлених; б) затінених 

(липень-серпень 2016-2018 рр.) 
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до варіацій освітленності і температури зони плодоношення [83]. У нашій 

роботі залежність накопичення ліналоолу від температури грона була досить 

точно (R2=0,60) описана рівнянням парної лінійної регресії (рис. 3.5.18). 

 

Рис. 3.5.18. Залежність накопичення ліналоолу у звязаній фракції 

монотерпенів винограду сорту Ароматний від температури грона  

(на основі середніх даних за 2016-2018 рр.) 

*Примітка: кожна точка є середнім значенням з трьох визначень 

У розрізі окремих компонентів зв’язаної фракції монотерпенів 

винограду сорту Загрей концентрація бета-цитронелолу виявилась найбільш 

залежною від мікроклімату грона (r=0,78). Залежність накопичення бета-

цитронелолу від температури грона була з високим ступенем  точності 

(R2=0,61) описана рівнянням лінійної регресії (рис. 3.5.19).  

 
Рис. 3.5.19. Залежність накопичення бета-цитронелолу у зв’язаній фракції 

монотерпенів винограду сорту Загрей від температури грона  

(на основі середніх даних за 2016-2018 рр.) 
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Таким чином, методами кореляційного аналізу виявлено залежність 

накопичення зв’язаної фракції монотерпенів у винограді досліджуваних сортів 

від температури грона у період дозрівання. У розрізі компонентів найбільшою 

чутливістю до умов мікроклімату у зоні плодоношення відрізнялися зв’язана 

форма ліналоолу (сорт винограду Ароматний) та бета-цитронелолу (сорт 

винограду Загрей).  

3.6 Вплив способів вирощування кущів на сенсорні характеристики ягід 

Високий ароматичний потенціал виноградної ягоди є необхідною 

умовою для виробництва високоякісних вин. Проте, впровадження в практику 

інструментальних та хімічних методів вимірювання концентрацій 

ароматичних речовин вимагає значних витрат часу і коштів. Сенсорний аналіз 

ягід, на додаток до стандартних процедур аналізу, являє собою альтернативу, 

що використовується виноградарями і виноробами у прийнятті рішень про 

дату збору і напрямок використання урожаю [118, 119].  

У науковій літературі наводиться порівняно небагато інформації про 

застосування зазначеного методу у дослідженнях [121-124]. У кількох з них 

сенсорний аналіз ягід виконували для вивчення впливу агротехнічних 

прийомів на якість винограду [121, 122].  

У нашій роботі вплив способів вирощування на якість винограду 

вивчали, визначаючи ароматичні дескриптори  та інтенсивність їх прояву у 

шкірочці та м’якоті ягід. Типова прогресія дескрипторів аромату та їх 

вираження у балах включала: 0-1 трав’янистий; 1-2 нейтральний; 2-3 

фруктовий; 3-4 джем. Інтенсивність аромату та її оцінка у балах 

співвідносились наступним чином: 0-1 слабка; 1-2 помірна; 2-3 висока; 3-4 

дуже висока. 

3.6.1 Вплив схеми садіння кущів на сенсорні характеристики ягід  

Результати досліджень показали відсутність істотної різниці між 

контрольним та дослідним зразками винограду сорту Ароматний за ароматом 

м’якоті і шкірочки, а також його інтенсивністю.  В обох зразках у шкірочках 

відмічали домінування нейтрального дескриптора аромату  з помірною 
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інтенсивністю, а у мякоті - аромату джему з високою інтенсивністю.  

Подібним чином, не було виявлено відмінностей за ароматом шкірочки 

та його інтенсивністю між дослідними та контрольним зразками винограду 

сорту Загрей. У всіх зразках відмічали домінування нейтрального дескриптора 

з помірною інтенсивністю. 

Однак, за ароматом м’якоті істотно вирізнявся варіант схеми садіння 

кущів 2х1,25 м (рис. 3.6.1). У вказаному варіанті відмічали домінування 

дескриптора джему, а в контрольному - фруктового. Інтенсивність аромату 

м’якоті в усіх варіантах відмічено помірну. 

 

Рис. 3.6.1. Вплив схеми садіння кущів на сенсорні характеристики винограду 

сорту Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, фактор схеми садіння більшою мірою вплинув на 

ароматичні дескриптори ягід сорту Загрей, що проявилось у поліпшенні 

ароматичної зрілості м’якоті при загущенні насаджень. 

3.6.2 Вплив системи формування кущів на сенсорні характеристики ягід 

Експериментальні дані, наведені на рисунку 3.6.2 а, показують, що 

зразки винограду сорту Ароматний істотно відрізнялись від контролю за 

характеристикою аромату шкірочки.  У зразку винограду високоштамбових 

(120 см) кущів відмічали домінування фруктового дескриптора, тоді, як в 

інших - нейтрального. Інтенсивність аромату шкірочки в усіх зразках 

відмічено помірну.  
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За ароматом м’якоті істотно вирізнявся варіант низькоштамбових 

формувань (рис. 3.6.2 б). У вказаному варіанті відмічали домінування 

фруктового дескриптора, а в інших - джему. Інтенсивність аромату м’якоті в 

усіх варіантах відмічено високу.   

а) 

 
б) 

 

           

       
Рис. 3.6.2. Вплив системи формування кущів на сенсорні характеристики  

винограду сорту Ароматний: а) шкірочка; б) м’якоть  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Результати досліджень свідчать, що при схемі садіння кущів сорту 

Загрей 3х1 м істотної різниці між зразками за ароматом шкірочки та його 

інтенсивністю не виявлено. У всіх зразках відмічали домінування 

нейтрального дескриптора з помірною інтенсивністю. 

За ароматом м’якоті істотно вирізнявся варіант низькоштамбового 

формування (рис. 3.6.3). У вказаному варіанті відмічали домінування 

дескриптора джему, а в інших - фруктового. Інтенсивність аромату м’якоті в 

усіх варіантах відмічено помірну.  
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Рис. 3.6.3.  Вплив системи формування кущів на сенсорні характеристики  

винограду сорту Загрей (схема садіння 3х1 м) (середнє за 2016-2018 рр.) 

Згідно отриманих даних, при схемі садіння кущів сорту Загрей 3х1,5 м 

істотної різниці між зразками за ароматом шкірочки та його інтенсивністю не 

встановлено.  У всіх зразках відмічали домінування нейтрального дескриптора 

з помірною інтенсивністю. 

За ароматом м’якоті істотно вирізнявся варіант низькоштамбового 

формування (рис. 3.6.4). У вказаному варіанті відмічали домінування 

дескриптора джему, а в інших - фруктового. Інтенсивність аромату м’якоті в 

усіх варіантах відзначено високу. 

 
Рис. 3.6.4. Вплив системи формування кущів на сенсорні характеристики 

винограду сорту Загрей (3х1,5 м)  (середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, високоштамбова (120 см) система формування кущів 

винограду сорту Ароматний та низькоштамбова - сорту Загрей (схема садіння 

3х1, 3х1,5 м) сприяла поліпшенню ароматичної зрілості шкірочки і м’якоті ягід 

винограду.  
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3.7 Вплив способів вирощування кущів на фізико-хімічні показники, 

ароматоутворюючий комплекс та органолептичні показники 

виноматеріалів 

Повну оцінку впливу способів вирощування на якість  винограду 

отримували, виготовляючи на протязі трьох років вивчення в умовах 

мікровиноробства зразки виноматеріалів (2016-2018 рр.). В даних умовах 

виключається вплив технологічного обладнання, тари та інших факторів 

виробництва.  

 Виготовлені зразки піддавали комплексу лабораторних аналізів, що 

передбачав як визначення основних фізико-хімічних показників, дослідження 

ароматоутворюючого комплексу, так і оцінку якості виноматеріалів за 

органолептичними показниками.   

3.7.1 Вплив способів вирощування кущів на фізико-хімічні показники 

виноматеріалів 

В досліджуваних зразках виноматеріалів визначали наступні показники: 

об’ємну частку етилового спирту, масову концентрацію титруємих кислот, 

летких кислот, показник рН, масову концентрацію вільного діоксиду сірки,  

фенольних речовин (в т. ч. мономерних та полімерних форм).  

3.7.1.1 Вплив схеми садіння кущів на фізико-хімічні показники 

виноматеріалів 

Результати дослідження фізико-хімічних показників виноматеріалів 

Ароматний та Загрей показали, що вказані зразки відповідали вимогам ДСТУ 

4805 та суттєво  не відрізнялись між варіантами досліду (табл. 3.7.1). 

Об’ємна частка етилового спирту в виноматеріалах Ароматний 

знаходилась у діапазоні 12,0…12,5, виноматеріалах Загрей -  11,7…12,4 % об.  

Дослідний зразок сорту Ароматний поступався контрольному за  

масовою концентрацією титрованих кислот на 0,7 г/дм3. Як наслідок, показник 

рН дослідного зразка виноматеріалу переважав контрольний на  0,1.  

          Масова концентрація титрованих кислот виноматеріалів Загрей 

варіювала у діапазоні 6,0…6,3 г/дм3, а значення показника рН - 3,19…3,28.  
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Таблиця 3.7.1 

Вплив схеми садіння кущів на фізико-хімічні показники  

виноматеріалів Ароматний та Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

Вміст фенольних речовин у вині залежить від комплексу 

агрокліматичних та агротехнічних умов вирощування винограду, технології та 

відіграє важливу роль у формуванні та збереженні аромату. Фенольні сполуки 

є учасниками сполученого окиснення багатьох компонентів ароматичної 

матриці вина. Рекомендовані значення масових концентрацій фенольних 

речовин для білих вин не повинні перевищувати 200…250 мг/дм3 [88].  

Масова концентрація фенольних речовин у виноматеріалах Ароматний 

варіювала у межах  215…227 мг/дм3, що цілком відповідало рекомендованому 

діапазону. Вміст мономерних форм складав 208…214, полімерних - 7…13 

мг/дм3. Масова концентрація фенольних сполук у виноматеріалах Загрей 

знаходилась у межах 295…353 мг/дм3, що перевищувало рекомендовані 

значення. Вміст мономерних форм складав 215…242, полімерних - 76…111 

мг/дм3. Дослідні зразки виноматеріалів в порівнянні з контрольним містили в 

середньому на 14 % менше загальних фенольних речовин, на 11 - мономерних 

і на 24 % - їх полімерних форм. 
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Таким чином, за результатами проведеного аналізу основних фізико-

хімічних показників виноматеріалів Ароматний та Загрей  встановлена їх 

відповідність вимогам ДСТУ 4805. Виноматеріали Загрей відрізнялись 

вмістом фенольних речовин, що перевищував оптимальні межі.  

3.7.1.2 Вплив системи формування кущів на фізико-хімічні показники 

виноматеріалів 

Як свідчать дані, наведені у таблиці 3.7.2, зразки виноматеріалів 

Ароматний та Загрей за основними фізико-хімічними показниками 

відповідали вимогам ДСТУ 4805 та суттєво не відрізнялись між варіантами 

досліду.  

Об’ємна частка етилового спирту у досліджуваних зразках 

виноматеріалів Ароматний знаходилась у межах 11,8…12,5 % об, масова 

концентрація титрованих кислот - 6,2…6,6 г/дм3, показника рН - 3,34…3,37. 

Масова концентрація фенольних речовин у виноматеріалах Ароматний 

варіювала у межах  215…245 мг/дм3, що цілком відповідало рекомендованому 

діапазону. Вміст мономерних форм складав 208…232, полімерних - 7…16 

мг/дм3. 

Об’ємна частка етилового спирту у серії зразків виноматеріалів Загрей 

схеми садіння 3х1 м знаходилась у межах 11,6…12,4 % об., масова 

концентрація титрованих кислот - 5,8…6,8 г/дм3, показника рН - 3,20…3,28.  

Суттєві відмінності між зразками спостерігали у відношенні фенольного 

комплексу. Зразок виноматеріалу, що характеризував низькоштамбове 

формування, містив на 16 % більше загальних фенольних речовин та на 55 % 

- їх полімерних форм, в порівнянні з контролем. Найменшим вмістом 

фенольних речовин відрізнявся зразок високоштамбового (120 см) 

формування. У даному виноматеріалі містилось на 15 % менше загальних 

фенольних речовин та в 4 рази менше  їх полімерних форм, в порівнянні з 

контролем. Всі зразки даної серії дослідів мали значення масової концентрації 

фенольних речовин, що перевищували рекомендовані. 

Об’ємна частка етилового спирту у серії зразків виноматеріалів Загрей 

схеми садіння 3х1,5 м знаходилась у межах 11,6…11,8 % об., титрованих 
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кислот - 6,3…7,5 г/дм3, показника рН - 3,14…3,25.  

Масова концентрація фенольних сполук у виноматеріалах знаходилась 

у межах 353…376 мг/дм3, що значно перевищувало рекомендовані значення. 

Вміст мономерних форм складав 208…242, полімерних - 111…163 мг/дм3. 

Дослідні зразки мали значення масової концентрації полімерних форм 

фенольних речовин, що в середньому на 42 % перевищували контроль 

Таблиця 3.7.2 

Вплив системи формування кущів на фізико-хімічні показники 

виноматеріалів Ароматний та Загрей 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу показників об’ємної 

частки етилового спирту, масової концентрації титрованих, летких кислот та 
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Ароматний 

ІК 12,0 6,6 0,6 3,35 16,6 215 208 7 

ІІ 11,8 6,4 0,6 3,35 15,9 230 213 16 

ІІІ 12,4 6,6 0,8 3,34 15,4 245 232 12 

ІV 12,5 6,2 0,8 3,37 14,2 210 200 11 

Загрей (схема садіння 3х1 м) 

ІК 12,4 6,0 0,42 3,28 16,7 295 219 76 

ІІ 11,8 5,8 0,24 3,27 14,1 344 226 118 

ІІІ 11,8 6,5 0,30 3,22 16,6 251 232 19 

ІV 11,6 6,8 0,30 3,20 11,5 306 186 119 

Загрей (схема садіння 3х1,5 м) 

ІК 11,8 6,3 0,36 3,25 14,2 353 242 111 

ІІ 11,5 7,5 0,36 3,14 12,6 368 208 160 

ІІІ 11,5 6,9 0,36 3,19 15,9 376 213 163 

ІV 11,6 7,2 0,25 3,16 15,4 373 223 151 
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вільного діоксиду сірки у  виноматеріалах Ароматний та Загрей  встановлена 

їх відповідність вимогам ДСТУ 4805. Виноматеріали Загрей відрізнялись 

вмістом фенольних речовин, що перевищував оптимальні межі.  

3.7.2 Вплив способів вирощування кущів на ароматоутворюючий 

комплекс виноматеріалів 

Одним з важливих етапів дослідження експериментальних зразків 

виноматеріалів було вивчення їх ароматоутворюючого комплексу.  

Основу ароматичного комплексу вина складають первинні аромати. 

Вони обумовлені кількома класами сполук, зокрема, С-13-норізопреноїдами, 

метоксипіразинами, терпеновими спиртами, що накопичуються у шкірочці та 

мякоті ягід у період дозрівання винограду [65]. 

У попередніх розділах нами встановлено, що виноград досліджуваних 

сортів містить у великих кількостях з’єднання класу терпенових спиртів. 

Накопичення цих сполук, ймовірно, обумовлено експресією у ДНК винограду 

генів, що кодують активність специфічних ферментних систем [83, 86]. Більша 

частина пулу терпенових спиртів винограду  представлена у зв’язаній формі, 

є не леткою та не має аромату. Вільні форми виділяються при бродінні сусла 

шляхом ферментативного гідролізу глікозидів. Саме вільні форми терпенових 

спиртів відповідають за прояв характерних сортових ознак аромату вина. 

Вищі спирти, альдегіди, ефіри, жирні кислоти представляють групу 

вторинних ароматів і є важливими компонентами ароматичної матриці вина.   

Вищі спирти утворюються під час ферментації виноградного сусла 

дріжджами з цукрів чи амінокислот за реакцією Ельриха. Основними 

представниками даного класу сполук є ізобутанол та ізопентанол. При низьких 

концентраціях (менше 400 мг/дм3) вони позитивно впливають на складність 

аромату. Однак, при більш високому вмісті вищих спиртів їх неприємний 

сивушний запах погіршує органолептичні показники вина [65]. 

Ефіри є продуктом реакції спиртів та активованих молекул ацетил-КоА, 

яка має місце під час ферментації виноградного сусла. Хоча ефіри присутні у 

вині у невеликих кількостях (кілька мг/дм3) в порівнянні з вищими спиртами, 
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вони більшою мірою впливають на його аромат. Превалюючими 

представниками даного класу сполук є етилові ефіри жирних кислот і ацетати 

вищих спиртів. Ацетати вищих спиртів (наприклад, ізоамілацетат) позитивно 

впливають на складність аромату вина. Проте, їх інтенсивно виражені 

дескриптори (банан) можуть маскувати первинні сортові аромати. Етилові 

ефіри вищих кислот обумовлюють менш приємні відтінки аромату (мило, віск) 

та впливають на витонченість аромату вина.  Зникнення фруктових та 

квіткових відтінків флейвору у молодих білих виноматеріалах при зберіганні 

пов'язане з гідролізом ефірів [65]. 

Етаналь є основним представником альдегідів у вині. Утворення 

сполуки в результаті окиснення етанолу пов’язане з явищами окиснення-

відновлення при ферментації сусла. Концентрація етаналю вище порогу 

сприйняття асоціюється з появою в ароматі вин відтінків перезрілого яблука, 

горіхів та хересу, що є ознаками їх окисненості [65].  

Леткі жирні кислоти потенційно впливають на якість аромату. Їх 

концентрації варіюють у широких межах (від 0,2 до >2 г/дм3) і залежать від 

типу вина.  Оцтова кислота є превалюючою сполукою даного класу, складає 

до 90 % від загального вмісту жирних кислот у вині та обумовлює летку 

кислотність. Оцтова кислота є проміжним продуктом синтезу ацетил-КоА  з 

піровиноградної кислоти. Висока концентрація сполуки привносить негативні 

відтінки скисання до аромату вин, є маркером не оптимальних кондицій 

ферментаціїї чи мікробіологічного псування. Жирні кислоти з коротким 

ланцюгом, масляна, ізовалеріанова та пропіонова, також відзначені, як ознаки 

бактеріального псування вина. Натомість, сполуки з довгим ланцюгом, 

гексанова, октанова та деканова, вважаються важливими для експресії 

ароматичного профілю вин Шардоне [65].  

В експериментальних зразках виноматеріалів визначали: масову 

концентрацію терпенових спиртів у вільній формі, вищих спиртів, альдегідів, 

ефірів та жирних кислот, як загальну, так і за окремими представниками. 
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3.7.2.1 Вплив схеми садіння кущів на ароматоутворюючий комплекс 

виноматеріалів 

Згідно результатів дисперсійного аналізу експериментальних даних, 

зразки виноматеріалів Ароматний істотно не відрізнялись за загальною 

концентрацією монотерпенів (1820 та 1850 мкг/дм3). Розглядаючи 

компонентний склад монотерпенів, встановлено, що превалюючими 

сполуками були ліналоол, гераніол, та бета-цитронелол, концентрація яких 

перевищувала поріг сприйняття. Виноматеріали, виготовлені з винограду, 

який отримували з загущених насаджень (схема садіння 2х1,25 м), містили у 

1,2 рази більше ліналоолу та вдвічі більше гераніолу і бета-цитронелолу, в 

порівнянні з контролем (табл. 3.7.3, Дод. Е 1). 

Таблиця 3.7.3 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Ароматний, мкг/дм3  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука Дескриптори аромату 
ПС* 

[65] 

Варіант досліду 

АрК Ар1 

ліналоол конвалія, троянда, лаванда 25 31943 а 37332 b 

альфа-терпінеол рослинний, бузок 250 712 a** 512 b 

гераніол*** троянда, спеції, цитрус 30 875 a 15110 b 

бета-цитронелол  спеції, цитрус 18 112 a 265 b 

нерол троянда 300 122 а 195 b 

Примітка: * ПС - поріг сприйняття; ** літери вказують на наявність статистичної різниці 

між варіантами при множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05; *** жирним 

шрифтом виділено сполуки, концентрації яких перевищують поріг сприйняття 

З даних рисунка 3.7.1 та Додатка Е 1 слідує, що вирощування винограду 

сорту Загрей за загущеними схемами садіння кущів (3х1, 2х1,25 м) сприяло 

підвищенню загальної концентрації монотерпенів у виноматеріалах. 

Концентрація сполук у дослідних зразках на 43 % перевищувала значення 

контролю.  
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Рис. 3.7.1. Вплив схеми садіння кущів на загальну концентрацію 

монотерпенів у виноматеріалах Загрей (середнє за 2016-2018 рр.) 

Примітка: * літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

Аналіз компонентного складу комплексу монотерпенів показав, що 

ліналоол, гераніол та бета-цитронелол містились у концентраціях, що 

перевищували поріг сприйняття. Зразки виноматеріалів загущених схем 

садіння (3х1, 2х1,25 м), містили у 1,3 рази більше ліналоолу, в порівнянні з 

контролем. Найбільший вміст гераніолу та бета-цитронелолу фіксували у 

зразках виноматеріалів, отриманих з винограду, що вирощувався  за схемою 

2х1,25 м; концентрація сполук у даному дослідному зразку в 1,4 та 1,25 раз, 

відповідно, перевищувала контрольне значення (табл. 3.7.4, Дод. Е 1).                                                          

У зразках виноматеріалів, виготовлених з винограду сорту Ароматний, 

було ідентифіковано та кількісно визначено 18 сполук, відповідальних за 

вторинні аромати (табл. 3.7.5). З них 10 - у концентраціях, що перевищували 

поріг сприйняття та істотно відрізнялись між варіантами досліду. 

У зразках виноматеріалів, виготовлених з винограду сорту Загрей, 

ідентифіковано та кількісно визначено 18 сполук, що обумовлюють вторинні 

аромати (табл. 3.7.6). З них 9 - у концентраціях, що перевищували поріг 

сприйняття та істотно відрізнялись між варіантами досліду. 
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Таблиця  3.7.4 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Загрей, мкг/дм3  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука 
Варіант досліду 

ЗгК Зг1 Зг2 

ліналоол 62549 а 81735 b 83335 b 

альфа-терпінеол 953 a 899 a 10910 b 

гераніол 686 a 422 b 978 c 

бета-цитронелол 361 a 3110 a 456 b 

нерол 51 а 52 a 92 b 

Дослідні зразки  виноматеріалів Ароматний містили більше ізобутанолу 

(59), оцтових ефірів ізоамілового (54) та етилового спиртів (100 %), в 

порівнянні з контрольним, проте, поступались йому за концентраціями 

ацетальдегіду (82), етилацеталю (100), метилацетату (100), летких жирних 

кислот - гептанової (55), масляної (40), октанової (60) та оцтової (66 %) (рис. 

3.7.2).  

Дослідні зразки  виноматеріалів Загрей відрізнялись найбільшим 

високим вмістом ізобутанолу (15; 21) та гексанової кислоти (134; 34 % більше 

за контроль для зразків схем садіння 3х1, 2х1,25 м відповідно). Найвищі 

концентрації 1-гексанолу та метилового ефіру оцтової кислоти зафіксовані у 

зразках виноматеріалів схем садіння 3х1 м, а ізопентанолу - 2х1,25 м. Усі 

дослідні зразки поступались контрольному за вмістом ацетальдегіду (13-17), 

етилацеталю (50-60), ізоамілацетату (11-26), октанової кислоти (59-65 %) (рис. 

3.7.3).   
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Таблиця 3.7.5 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад комплексу вторинних ароматів виноматеріалів Ароматний, 

мг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука Аромат ПС 
Варіант досліду 

АрК Ар1 

Вищі спирти 

1-гексанол квіти, зелене листя, трава 8,0 12,60,6  11,81,6  

ізобутанол масло, зелена трава 40,0 46,65,4 a 73,91,5 b 

 

 

 

 

ізопентанол банан, сивушні масла, віскі, солод 30,0 376,320,1  370,82,2 
ізопропанол спирт, пліснява 100,0 0,4 a 1,80,5 b 
н-пропанол спирт, дозрілі фрукти 306,0 57,612,5 a 108,53,4 b 

Альдегіди, ацеталі 

ацетальдегід перезріле яблуко, херес 100,0 120,79,5 a 21,21,7 b 
фурфураль хлібна скоринка 14,1 4,90,9 a 3,30,13 b 

етилацеталь фрукти 10,0 318,431,1 a 0,0 b 

Ефіри 

ізоамілацетат банан 0,03 12,60,5 a 19,40,8 b 

етилацетат фрукти 12,3 0,0 a 140,74,7 b 

метилацетат фрукти, рослинний 1,5 4,90,5 a 0,0 b  

Жирні кислоти 

ізовалеріанова прогіркле масло, кислий, піт 0,033 16,10,7  12,72,8  

ізомасляна сир, прогіркле масло 2,3 143,329,3  1782,4 

гексанова піт 0,4 3,30,9   3,91 

гептанова жир 3,0 14,31,0 a 6,51,2 b 

масляна сир, прогіркле масло, піт 0,173 16,10,5 a 9,50,5 b 

октанова сир, піт 0,5 14,91,5 a 4,40,3 b 

оцтова кислий 200,0 335,050,9 a 110,13,3 b 
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    Таблиця 3.7.6 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад комплексу вторинних ароматів виноматеріалів Загрей, 

мг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука Аромат ПС 
Варіант досліду 

ЗгК Зг1 Зг2 
Вищі спирти 

1-гексанол квіти, зелене листя, трава 8,0 13,30,6 a 13,90,4 a 12,00,3 b 
ізобутанол масло, зелена трава 40,0 54,52,4 a 62,40,6 b 65,71,0 b 

ізопентанол банан, сивушні масла, віскі, солод 30,0 376,210,2 a 376,10,2 a 402,72,2 b 
ізопропанол спирт, пліснява 100,0 1,8 a 2,80,1 b  3,10,2 c 
н-бутанол сивушні масла 150,0 3,00,9  1,8  1,90,7  

н-пропанол спирт, дозрілі фрукти 306,0 78,38,3 a 102,50,5 b 64,416,7 a 
Альдегіди, ацеталі 

ацетальдегід перезріле яблуко, херес 100,0 103,04,7 a 85,40,1 b 89,13,3 b 
фурфураль хлібна скоринка 14,1 8,20,4 a 11,50,2 b 13,30,6 c 

етилацеталь фрукти 10,0 210,314,8 a 102,21,4 b  81,518,2 b 
Ефіри 

ізоамілацетат банан 0,03 11,30,1 a 10,10,8 a 8,40,9 b 
метилацетат фрукти, рослинний 1,5 6,60,7 a 8,40,8 b 4,90,1 c  

Жирні кислоти 

ізовалеріанова прогіркле масло, кислий, піт 0,033 15,54,6  14,80,1  9,81,1  
ізомасляна сир, прогіркле масло 2,3 150,515,4  157,61,4  138,93,1  
гексанова піт 0,4 5,12,1 a 11,8 b 6,80,7 a 
гептанова жир 3,0 12,83,1 11,30,1  12,50,9 
масляна сир, прогіркле масло, піт 0,173 15,34,8 14,40,1  12,20,4 
октанова сир, піт 0,5 9,10,8  a 3,2 b  3,70,1 b  

оцтова кислий 200,0 195,675,2 a 56,20,4 b 60,30,6 b 
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Рис. 3.7.2. Порівняння концентрацій ароматоутворюючих речовин у  

виноматеріалах Ароматний, дослід/контроль, % 

   

Рис. 3.7.3. Порівняння концентрацій ароматоутворюючих речовин у  

виноматеріалах Загрей, дослід/контроль, % 

Таким чином, вирощування сортів Ароматний та Загрей за схемою 

садіння кущів 2х1,25 м позитивно вплинуло на сортовий ароматоутворюючий 

комплекс виноматеріалів, що проявилось у підвищенні загальної концентрації 

монотерпенів (в тому числі, ліналоолу, гераніолу, бета-цитронелолу, а також 
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речовин групи вторинних ароматів - ізобутанолу, ізопентанолу, 1-гексанолу, 

метилового, етилового та ізоамілового ефірів оцтової кислоти.  

3.7.2.2 Вплив системи формування кущів на ароматоутворюючий 

комплекс виноматеріалів 

З даних, наведених на рис. 3.7.4 та Додатка Е 2, видно, що виноматеріали 

Ароматний, які виготовляли з винограду, вирощеного на високоштамбових 

кущах (120 см), містили найбільше монотерпенів. Концентрація сполук у 

дослідному зразку на 20 % перевищувала значення контролю. 

 
Рис. 3.7.4. Вплив системи формування кущів на загальну концентрацію 

монотерпенів у виноматеріалах Ароматний  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Аналізуючи компонентний склад монотерпенів у виноматеріалах, 

встановлено, що превалюючими сполуками були ліналоол та гераніол, 

концентрація яких в усіх зразках значно перевищувала поріг сприйняття. 

Виноматеріали, вироблені з винограду, який отримували з високоштамбових 

кущів (120 см), містили у 1,5 раз більше ліналоолу, з низькоштамбових - на 10 

% більше гераніолу, в порівнянні з контролем (табл. 3.7.7, Дод. Е 2).   
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Таблиця  3.7.7 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Ароматний, мкг/дм3  

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Як свідчать експериментальні дані, наведені на рис. 3.7.5 та у Додатку Е 

3, формування кущів сорту Загрей на низькому штамбі  при схемі садіння 3х1 

м забезпечувало найбільший вміст монотерпенів у виноматеріалах. 

Концентрація сполук у дослідному зразку на 18 % перевищувала значення 

контролю. Найменшим вмістом монотерпенів відрізнялись зразки 

виноматеріалів високоштамбових  (120 та 160 см) формувань - відповідно на 

33 та 25 % менше, у порівнянні з контрольним зразком. 

Згідно результатів, наведених на рис. 3.7.6 та у Додатку Е 3, формування 

кущів сорту Загрей на низькому та високому (160 см) штамбі при схемі садіння 

3х1,5 м забезпечувало найбільший вміст монотерпенів у виноматеріалах. 

Концентрація сполук у дослідних зразках у середньому на 30 % перевищувала 

значення контролю. 

Аналіз монотерпенів за окремими компонентами у виноматеріалах 

Загрей (схема садіння 3х1 м) показав, що ліналоол, гераніол та бета-

цитронелол в усіх зразках містились у концентраціях вище порогу сприйняття. 

Найбільше ліналоолу містилось у виноматеріалі низькоштамбового 

Сполука Аромат ПС 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

ліналоол 

конвалія, 

троянда, 

лаванда 

25 31943 а 25215 b 49358 с 2718 b 

альфа- 

терпінеол 

рослинний, 

бузок 
250 712 a 8210 b 898 b 623 c 

гераніол 

троянда, 

спеції, 

цитрус 

30 875 a 953 b 675 c 783 d 

бета- 

цитронелол 

спеції, 

цитрус 
18 112 a 163 b 112 a 93 a 

нерол троянда 300 122 122 104 92 
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формування кущів, а також у контролі (табл. 3.7.8, Дод. Е 3).  

 

Рис. 3.7.5. Вплив системи формування кущів на загальну концентрацію 

монотерпенів у виноматеріалах Загрей (схема садіння 3х1 м) 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

                                                                         
Рис. 3.7.6. Вплив системи формування кущів на загальну концентрацію 

монотерпенів у виноматеріалах Загрей (схема садіння 3х1,5 м) 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Найбільший вміст бета-цитронелолу та гераніолу фіксували у зразках 

виноматеріалів низькоштамбового формування кущів; концентрація сполук у 
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дослідному зразку в середньому вдвічі перевищувала контрольне значення 

(табл. 3.7.8, Дод. Е 3). 

Аналізуючи компонентний склад монотерпенів у виноматеріалах Загрей 

(схема садіння 3х1,5 м), виявлено, що концентрація ліналоолу, гераніолу та 

бета-цитронелолу в усіх зразках перевищувала поріг сприйняття. Найбільше 

ліналоолу та гераніолу містилось у зразках виноматеріалів низькоштамбового 

та високоштамбового (160 см) формування кущів. Найбільший вміст бета-

цитронелолу також фіксували у виноматеріалах низькоштамбового 

формування; концентрація сполук у дослідному зразку в 1,4 рази 

перевищувала контрольне значення (табл. 3.7.8, дод. Е 3). 

Таблиця 3.7.8 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Загрей, мкг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.) 

У зразках виноматеріалів, виготовлених з винограду сорту Ароматний,  

було ідентифіковано та кількісно визначено 17 сполук, відповідальних за 

вторинні аромати (табл. 3.7.9), з яких 13 - у концентраціях, що перевищували 

поріг сприйняття та значно відрізнялись між варіантами досліду.  

Для візуалізації відмінностей складу ароматичного комплексу 

виноматеріалів залежно від системи формування кущів винограду виконували 

Сполука 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Схема садіння 3х1 м 

ліналоол 81735 а 86836 а 61854 b 57045 b 

альфа-терпінеол 899 a 12311 b 13036 b 953 a 

гераніол 422 a 9914 b 7817 c 373 a 

бета-цитронелол 3110 a 5812 b 4612 b 251 a 

нерол 52 a 31 a 42 a 93 b 

Схема садіння 3х1,5 м 

ліналоол 62549 а 81330 b 63049 a 81825 b 

альфа-терпінеол 953 a 1133 b 1023 c 1153 b 

гераніол 686 a 888 b 422 c 868 b 

бета-цитронелол 361 a 4913 b 3110 a 416 a 
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аналіз експериментальних даних за допомогою методу головних компонент 

(рис. 3.7.7 а). Перша та друга головні компоненти пояснювали 98 % 

відмінностей між зразками. За першою головною компонентою зразки 

розподілялись за вмістом монотерпенів, вищих спиртів, етилацеталю, 

метилацетату та жирних кислот, окрім ізомасляної та гексанової, які впливали 

на другу компоненту. 

Виноматеріали, які виготовляли з винограду, вирощеного на 

високоштамбових кущах (120 см), містили найбільше вищих спиртів та 

гексанової кислоти. Найбільший вміст гептанової кислоти відмічали у зразках 

виноматеріалів низькоштамбових кущів. Усі дослідні зразки поступались 

контрольному за концентрацією етилацеталю, метилацетату, ізовалеріанової, 

ізомасляної, масляної, октанової та оцтової кислот.  

У зразках виноматеріалів Загрей (схема садіння 3х1 м), було 

ідентифіковано та кількісно визначено 20 сполук, відповідальних за вторинні 

аромати  (табл. 3.7.10).  З них 16 - у концентраціях, що перевищували поріг 

сприйняття та значно відрізнялись між варіантами досліду.  

Згідно даних, приведених на графіку рахунків (рис. 3.7.7 б), за першою 

головною компонентою зразки розподілялись за вмістом монотерпенів, 

ацетальдегіду, фурфуралю, етилацетату, етилбутаноату, ізовалеріанової та 

гексанової кислот, а за другою - 1-гексанолу, ізопентанолу, метилацетату, 

ізомасляної, масляної та октанової кислот. Перша та друга головні компоненти 

пояснювали 83 % відмінностей між зразками. 

У даній серії дослідів виноматеріали, які виготовляли з винограду, 

вирощеного на низькоштамбових кущах, містили найбільше фурфуралю, 

етилацетату, етилбутаноату, гексанової та октанової кислоти. 

Високоштамбові (120 см) кущі характеризувались виноматеріалами з 

найбільшим вмістом ізопентанолу та ізобутанолу, (160 см) - ацетальдегіду та 

етилацеталю.  

Усі дослідні зразки поступались контрольному за концентрацією 1-

гексанолу, метилацетату, ізовалеріанової, ізомасляної, масляної кислот.   
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У зразках виноматеріалів, виготовлених з винограду сорту Загрей (схема 

садіння 3х1,5 м), було ідентифіковано та кількісно визначено 18 сполук, що 

обумовлюють вторинні аромати (табл. 3.7.11), з яких 13 сполук - у 

концентраціях, що перевищували поріг сприйняття та значно відрізнялись між 

варіантами досліду.  

Як слідує з графіка рахунків (рис. 3.7.7 в), за першою головною 

компонентою зразки розподілялись за вмістом монотерпенів, 1-гексанолу, 

ізобутанолу, ізомасляної, гексанової та октанової кислоти, а за другою - 

ізопентанолу, етилацеталю, метилацетату та ізовалеріанової кислоти. Перша 

та друга головні компоненти загалом пояснювали 86 % відмінностей між 

зразками. 

У даній серії дослідів виноматеріали, які виготовляли з винограду, 

вирощеного на низькоштамбових кущах, містили найбільше октанової та 

гексанової кислот. Виноматеріали високоштамбових (160 см) кущів містили 

таку ж кількість октанової кислоти. Проте, ці зразки відрізнялись від інших за 

накопиченням ацетальдегіду. Високоштамбові (120 см) кущі 

характеризувались виноматеріалами з найбільшим вмістом вищих спиртів.  

Усі дослідні зразки поступались контрольному за концентрацією 

етилацеталю, метилацетату, ізовалеріанової та ізомасляної кислот.  

Таким чином,  високоштамбова (120 см) система формування кущів 

винограду сорту Ароматний позитивно вплинула на сортовий 

ароматоутворюючий комплекс виноматеріалів, що проявилось у підвищенні 

загальної концентрації монотерпенів (зокрема, ліналоолу), вищих спиртів та 

гексанової кислоти. Низькоштамбове формування кущів винограду сорту 

Загрей (схеми садіння 3х1, 3х1,5 м) обумовлювало отримання виноматеріалів 

з підвищеною концентрацією загальної фракції монотерпенів (зокрема, 

ліналоолу, гераніолу, бета-цитронелолу), а також складних ефірів, гексанової 

та октанової кислот. 
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  Таблиця 3.7.9 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу вторинних ароматів виноматеріалів 

Ароматний, мг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука Аромат ПС Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Вищі спирти 

1-гексанол квіти, зелене листя, трава 8,0 12,60,6 a 15,61,7 b 17,71,0 c 15,3 b 

ізобутанол масло, зелена трава 40,0 46,65,4 a 48,27,7 a 62,81,5 b 52,51,3 а 
ізопентанол банан, сивушні масла, віскі, солод 30,0 376,320,1 a 415,734,4 b 460,72,1 c 417,65,5 b 
н-пропанол спирт, дозрілі фрукти 306,0 57,612,5 a 68,38,8 a 1010,4 b 75,61,3 a 

Альдегіди, ацеталі 

ацетальдегід перезріле яблуко, херес 100,0 120,79,5 120,316,1 106,50,5 1162,4 
фурфураль хлібна скоринка 14,1 4,90,9 a 1,50,5 b 2,00,1 bc 2,80,5 c 

етилацеталь фрукти 10,0 318,431,1 a 228,835,1 bc 195,91,9 b 247,72 c 
Ефіри 

ізоамілацетат банан 0,03 12,60,5 13,11,4 11,7 12,51,0 
етилацетат фрукти 12,3 0,0 0,9 0,0 0,0 

метилацетат фрукти, рослинний 1,5 4,90,5 a 0,0 b 0,0 b 0,0 b 

Жирні кислоти 

ізовалеріанова прогіркле масло, кислий, піт 0,033 16,10,7 a 13,91,9 a 10,40,4 b 13,51,9 a 
ізомасляна сир, прогіркле масло 2,3 143,329,3 a 56,115,7 b 142,81,7 a 114,15,6 a 
гексанова піт 0,4 3,30,9 a 2,0 b 3,70,3 a 30,2 a 
гептанова жир 3,0 14,31,0 a 15,40,8 a 9,4 b 130,1 b 
масляна сир, прогіркле масло, піт 0,173 16,10,5 a 11,82,5 b 7,40,7 c 11,81,5 b 
октанова сир, піт 0,5 14,91,5 a 6,90,5 b 2,70,4 c 8,22,5 b 

оцтова кислий 200,0 335,050,9 a 215,846,2 b 91,25,1 c 21419,9 b 
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Таблиця 3.7.10 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу вторинних ароматів виноматеріалів Загрей 

(схема садіння 3х1м), мг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Сполука Аромат ПС 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Вищі спирти 

1-гексанол квіти, зелене листя, трава 8,0 13,90,4 a 9,70,1 b 13,10,6 c 11,10,6 d 
ізобутанол масло, зелена трава 40,0 62,40,6 a 62,30,7 a 73,10,7 b 63,20,2 а 

ізопентанол банан, сивушні масла, віскі, солод 30,0 376,10,2 a 408,71,8 b 416,92,0 c 414,72,9 c 
ізопропанол спирт, пліснява 100,0 2,80,1 a 3,60,2 b 3,6 0,1 b 2,40,2 a 
н-бутанол сивушні масла 150,0 1,8 a 3,60,9 b 0,0 c 3,3 ab 

н-пропанол спирт, дозрілі фрукти 306,0 102,50,5 a 64,61,3 b 80,50,7 c 74,40,2 d 
Альдегіди, ацеталі 

ацетальдегід перезріле яблуко, херес 100,0 85,40,1 a 37,30,3 b 119,54,6 c 134,12,3 d 
фурфураль хлібна скоринка 14,1 11,50,2 a 18,41,4 b 9,8 c 14,90,4 d 

етилацеталь фрукти 10,0 102,21,4 а 88,61,1 b 87,41,0 b 118,61,0 c 
Ефіри 

ізоамілацетат банан 0,03 7,70,8 7,50,1 7,01,8 6,70,4 
етилацетат фрукти 12,3 0,0 a 44,414,5 b 0,0 a 0,0 a 

метилацетат фрукти, рослинний 1,5 8,40,8 а 1,80,2 b 4,50,2 c 4,50,2 c 
етилбутаноат фрукти, полуниця, яблуко 0,125 0,0 a 62,33,2 b 0,0 a 0,0 a 

Жирні кислоти 

ізовалеріанова  прогіркле масло, кислий, піт 0,033 14,80,1 a 14,01,9 a 3,51,9 b 4,30,7 b 

ізомасляна сир, прогіркле масло 2,3 157,61,4 a 141,4 b 125,80,1 c 119,6 d 

гексанова піт 0,4 11,8 a 14,40,2 b 1,80,3 c 20,1 c 
гептанова жир 3,0 11,30,1  13,91,7  12,21,2  12,60,5  
масляна сир, прогіркле масло, піт 0,173 14,40,1 a 12,10,5 b 10,90,5 c 10,30,3 c 
октанова сир, піт 0,5 3,2 a 4,30,1 b 3,60,4 a 4,0 b 

оцтова кислий 200,0 56,20,4 a 62,50,8 b 58,61,4 c 69,61,6 d 
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Таблиця 3.7.11 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу вторинних ароматів виноматеріалів Загрей 

(схема садіння 3х1,5 м), мг/дм3 (середнє за 2016-2018 рр.)             

Сполука Аромат ПС Варіант досліду 
ІК ІІ ІІІ ІV 

Вищі спирти 

1-гексанол квіти, зелене листя, трава 8,0 13,30,6 a 12,70,9 a 15,41,3 b 12,90,4 a 

ізобутанол масло, зелена трава 40,0 54,52,4 a 55,34,2 a 68,01,2 b 57,85,2 a 
ізопентанол банан, сивушні масла, віскі, солод 30,0 376,210,2 a 411,715,7 b 438,82,0 c 417,6 b 
ізопропанол спирт, пліснява 100,0 1,8 a 3,70,1 b 3,11,3 b 1,90,2 a 
н-бутанол сивушні масла 150,0 3,00,9 ab 4,30,5 c 2,20,1 a 3,90,1 bc 

н-пропанол спирт, дозрілі фрукти 306,0 78,38,3 a 66,53,8 b 90,90,7 c 75,00,7 ab 
Альдегіди, ацеталі 

ацетальдегід перезріле яблуко, херес 100,0 103,04,7 a 78,823,2 c 1132,6 ab 126,11,2 b 
фурфураль хлібна скоринка 14,1 8,20,4 a 9,90,4 b 5,9 c 8,60,3 a 

етилацеталь фрукти 10,0 210,314,8 a 136,84,9 b 141,70,4 b 183,61,0 c 
Ефіри 

ізоамілацетат банан 0,03 11,30,1 11,51,8 10,30,9 12,60,1 

метилацетат фрукти, рослинний 1,5 6,60,7 c 1,8 a 2,20,1 ab 2,70,4 b 
Жирні кислоти 

ізовалеріанова прогіркле масло, кислий, піт 0,033 15,54,6 a 13,92,1 ab 7,00,7 c 9,21,0 bc 
ізомасляна сир, прогіркле масло 2,3 150,515,4 a 98,822,8 b 134,30,8 ac 116,812,8 bc 
гексанова піт 0,4 5,12,1 a 8,20,1 b 2,80,0 c 2,50,1 c 
гептанова жир 3,0 12,83,1 14,72,1 10,80,6 12,5 
масляна сир, прогіркле масло, піт 0,173 15,34,8 12,03,0 9,20,6 10,90,8 
октанова сир, піт 0,5 3,20,8 a 4,31,7 b 3,60,4 ac 4,01,3 bc 

оцтова кислий 200,0 195,675,2 139,147,7 74,93,3 141,010,0 
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а) 

 

б) 

 

в) 

                  
Рис. 3.7.7. Аналіз ароматоутворюючого комплексу виноматеріалів з використанням методу головних компонент: 

а) Ароматний, б) Загрей (схема садіння 3х1 м), в) Загрей (схема садіння 3х1,5 м) 
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3.7.3 Вплив способів вирощування кущів на органолептичні показники 

виноматеріалів 

Органолептичний аналіз виноматеріалів та вин проводили шляхом 

встановлення загальної інтенсивності основних дескрипторів аромату та 

смаку (флейвору), а також окремих відтінків аромату [148, 149]. Оцінювання 

інтенсивності сприйняття кожної характеристики визначали за шкалою від 0 

до 8 (0 - відсутність характеристики, 8 - дуже сильна інтенсивність). 

3.7.3.1 Вплив схеми садіння кущів на органолептичні показники 

виноматеріалів 

В ході сенсорної оцінки зразків виноматеріалів було встановлено, що 

для сорту Ароматний домінуючими є «квітковий» та «фруктовий» 

дескриптори флейвору. Дослідний разок істотно переважав контрольний за 

інтенсивністю квіткового та фруктового, але поступався йому за 

інтенсивністю мінерального дескриптора, кислотності та солодкості смаку 

(рис. 3.7.8 а).  

З профілограми, зображеної на рисунку 3.7.8 б слідує, що інтенсивність 

сприйняття фруктового дескриптора була обумовлена відтінками маракуйї та 

ананасу, квіткового та травянистого - ромашки, липи, лілії та сіна, 

мінерального - кремнію. Найбільш сильно відтінки кремнію, липи, маракуйї 

та лілії сприймались у виноматеріалах, отриманих з контрольного варіанту 

насаджень. Проте, дослідний зразок істотно переважав контрольний за 

інтенсивністю відтінків ананасу, сіна та ромашки. 

Більш висока інтенсивність квіткового та фруктового дескрипторів 

флейвору у дослідному зразку у порівнянні з контрольним ймовірно 

пояснюється більш високим вмістом у виноматеріалах терпенових спиртів, 

ефірів, ізобутанолу, що нами було встановлено у розділі 3.7.2.1. 

Сенсорний аналіз зразків сортових виноматеріалів Загрей показав, що 

превалюючими дескрипторами їх флейвору є «квітковий» та «фруктовий».  

Дослідні зразки істотно переважали контрольний за інтенсивністю винного 

(3х1, 2х1,25 м) та квіткового (2х1,25 м) дескриптора флейвору, а також 
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інтенсивністю, кислотністю та типовістю смаку. Інтенсивність мінерального 

дескриптора зразка виноматеріалу схеми садіння 2х1,25 була рівною, а 3х1 м 

- істотно поступалась контрольному (рис. 3.7.9 а). 

Рис. 3.7.8. Вплив схеми садіння кущів на органолептичні показники 

виноматеріалів Ароматний: а) дескриптори флейвору; б) відтінки аромату 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Примітка: *дескриптори флейвору, інтенсивність яких істотно відрізняється між 

варіантами досліду згідно значення НІР05 

Інтенсивність фруктового дескриптора визначалась відтінками 

грейпфруту, ананасу, лимону, а квіткового - липи. Найбільш сильно відтінки 

грейпфруту сприймались у виноматеріалах схеми садіння 3х1, ананасу - 3х1, 

а) 

 

б) 
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2х1,25, лимону - 2х1,25 м (рис. 3.7.9 б). Відтінок липи мав однакову 

інтенсивність у контрольному та дослідному (2х1,25 м) зразку виноматеріалів.  

а) 

 

б) 

 
Рис. 3.7.9. Вплив схеми садіння кущів на органолептичні показники 

виноматеріалів Загрей: а) дескриптори флейвору; б) відтінки аромату 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Більш висока інтенсивність квіткового дескриптора флейвору та 

фруктових відтінків аромату у дослідних зразках в порівнянні з контрольним 

може бути обумовлена більш високим вмістом у виноматеріалах  терпенових 

спиртів, ізобутанолу, 1-гексанолу (розд. 3.7.2.1).  

Таким чином, загущення насаджень досліджуваних сортів позитивно 

вплинуло на сортові характеристики виноматеріалів, що для сорту Ароматний 
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- винного та фруктового дескрипторів флейвору.  

3.7.3.2 Вплив системи формування кущів на органолептичні показники 

виноматеріалів 

За результатами проведеного сенсорного аналізу зразків виноматеріалів 

сорту Ароматний встановлено, що превалюючими дескрипторами їх флейвору 

виступали «квітковий» та «фруктовий» (табл. 3.7.12). Зразок виноматеріалу 

високоштамбових (120 см) формувань відрізнявся найвищою інтенсивністю 

квіткового та мускатного, але найнижчою - фруктового дескриптора. 

Подібним чином, зразок виноматеріалу низькоштамбових формувань 

відрізнявся найвищою інтенсивністю трав’янистого дескриптора, але 

найнижчою солодкістю смаку. Інтенсивність мінерального дескриптора в усіх 

дослідних зразках була вищою за контроль. 

Таблиця 3.7.12 

Вплив системи формування кущів на органолептичні показники  

виноматеріалів Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.) 

Дескриптор флейвору Інтенсивність сприйняття, балів 

ІК ІІ ІІІ ІV 

винний 2,01,1 а* 0,70,5 b 0,80,4 b 0 b 

квітковий 4,20,4 ab 3,50,5 b 4,50,5 a 3,50,5 b 

фруктовий 4,50,5 a 4,21 ab 3,31 b 3,70,5 ab 

мускатний 0 a 0 a 1,00,3 b 0,2 a 

мінеральний 0,3 a 2,0 b 1,30,8 b 1,30,8 b 

трав’янистий 0,80,4 a 2,0 b 0,5 a 0,3 a 

інтенсивність смаку 4,70,5 4,70,5 4,70,5 4,50,5 

кислотність 4,70,5  5,0  4,70,5  4,50,5  

солодкість 2,30,5 a 1,50,8 b 2,70,8 a 2,80,8 a 

типовість смаку 4,50,5 5,0 4,50,5 4,20,4 

тривалість післясмаку 4,50,5 4,70,5 4,70,5 4,70,5 

Примітка: *літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

Детальне органолептичне дослідження виноматеріалів показало, що за 

інтенсивність сприйняття фруктового дескриптора відповідали відтінки дині 

та ананасу, а квіткового та травянистого - ромашки, липи, акації, піону             

(рис. 3.7.10). Найбільш сильно відтінки акації та піону сприймались у 
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виноматеріалах, отриманих з винограду з високоштамбових (120 см), дині - з 

високоштамбових (160 см) кущів. Виноматеріали, вироблені з винограду, що 

вирощувався на низькоштамбових кущах, вирізнялись за інтенсивністю 

відтінків липи та ананасу. 

Найвища інтенсивність квіткового та мускатного дескриптора флейвору 

та квіткових відтінків аромату у зразку високоштамбового (120 см) 

формування може бути обумовлена більш високим вмістом у виноматеріалах  

терпенових спиртів, ізобутанолу, 1-гексанолу (розд. 3.7.2.1).  

 

Рис. 3.7.10. Вплив системи формування кущів на складові дескриптори 

аромату виноматеріалів Ароматний (середнє за 2016-2018 рр.)  

Примітка: *літери вказують на наявність статистичної різниці між варіантами при 

множинному парному порівнянні, згідно значення НІР05 

Сенсорний аналіз зразків виноматеріалів Загрей показав, що 

превалюючими дескрипторами їх флейвору виступали «квітковий» та 

«фруктовий» (табл. 3.7.13). 
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інтенсивністю та тривалістю післясмаку. Подібним чином, зразок 

виноматеріалу високоштамбового (120 см) формування відрізнявся найвищою 

інтенсивністю мінерального та трав’янистого дескриптора, кислотністю та 

типовістю смаку. 

При схемі садіння кущів 3х1,5 м зразки виноматеріалів 
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низькоштамбового та високоштамбового (160 см) формування відрізнялись 

найвищою інтенсивністю фруктового та трав’янистого дескриптора. 

Подібним чином, контроль та зразок високоштамбового (160 см) формування 

відрізнялись найвищою інтенсивністю  квіткового дескриптора. Усі дослідні 

зразки виноматеріалів поступались контрольному за солодкістю. 

Таблиця 3.7.13 

Вплив системи формування кущів на органолептичні показники  

виноматеріалів Загрей  (середнє за 2016-2018 рр.) 

Дескриптор флейвору Інтенсивність сприйняття, балів 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Схема садіння 3х1 м 

винний 2,80,4 а 2,80,4 a 1,61,1 b 1,60,5 b 

квітковий 3,50,5  3,21,6  2,50,5  3,20,5  

фруктовий 2,30,4 a 4,30,4 b 2,30,4 а 4,20,4 b 

мускатний 0,2 a 1,80,5  b 1,00,4 c 0 a 

мінеральний 0,3 a 1,30,4 ab 1,50,9 b 1,20,7 ab 

b 
трав’янистий 0 a 0,2 a 2,21,3 b 0 a 

інтенсивність смаку 3,70,7 ab 3,10,7a 3,70,8 ab 3,90,8 b 

кислотність 3,30,7 a 2,70,8 b 3,70,5 a 3,20,7 ab 

солодкість 2,00,8 a 3,51,8 b 2,10,7 a 1,80,7 a 

типовість смаку 3,30,5ab 2,80,7 a 3,71,1 b 3,70,7 b 

тривалість післясмаку 4,00,7 a 2,90,5 b 3,70,8 a 3,80,9 a 

Схема садіння 3х1,5м 

винний 1,40,5 1,20,4 1,20,4 1,60,5 

квітковий 2,80,8 b 2 ab 1,60,5 a 2,60,5 b 

фруктовий 2,60,5 b 3,60,5 a 2,80,4 b 3,0 ab 

мускатний 0 0 0 0,4 

мінеральний 1,20,4 1,40,5 10 1,40,5 

трав’янистий 0,4 ab 1,20,8 ac 0,2 b 1,20,4 c 

інтенсивність смаку 3,40,7 3,60,6 3,40,9 3,60,9 

кислотність 3,00,7 3,80,9 3,60,9 3,30,6 

солодкість 3,11,5 а 1,60,6 b 2,00,8 b 2,11,2 b 

типовість смаку 3,10,6 3,00,6 3,50,7 3,31,1 

тривалість післясмаку 3,80,9 3,40,8 3,90,9 3,61,2 

Вивчення аромату виноматеріалів дозволило встановити, що у серії 

дослідів при схемі садіння кущів 3х1 м за інтенсивність сприйняття 
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фруктового дескриптора відповідали відтінки грейпфруту, лимону, лічі та 

агрусу, а квіткового/трав’янистого - липи (рис. 3.7.11). Найбільш сильно 

відтінки лимону, агрусу та грейпфруту сприймались у виноматеріалах, 

отриманих з винограду з низькоштамбових, липи - з високоштамбових (120 

см),  160 см) кущів.  Відтінок лічі відрізнявся слабкою інтенсивністю і був 

відмічений у ароматі виноматеріалів низькоштамбового, високоштамбового 

(160 см) формування та контрольного варіанта досліду. 

Більш висока інтенсивність фруктового та мускатного дескриптора 

флейвору, а також фруктових відтінків аромату у зразку виноматеріалу 

низькоштамбового формування може бути пояснена більш високим вмістом  

терпенових спиртів та ефірів. Подібним чином, за сприйняття трав’янистого 

дескриптора флейвору відповідають вищі спирти, які у найбільшій кількості 

виявлено у зразку виноматеріалів високоштамбових (120 см) формувань (розд. 

3.7.2.1). 

 

Рис. 3.7.11. Вплив системи формування кущів на складові дескриптори 

аромату  виноматеріалів Загрей  (схема садіння 3х1 м)  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Органолептичне дослідження виноматеріалів серії дослідів при схемі 

садіння 3х1,5 м показало, що за інтенсивність сприйняття фруктового 

дескриптора відповідали відтінки грейпфрута, лимона, персика, барбарису та 

дині, а квіткового та трав’янистого - липи і піону (рис. 3.7.12). Найбільш 

сильно відтінки липи та піону сприймались у виноматеріалах, отриманих з 
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винограду з високоштамбових (160 см) кущів, а також у контролі. 

Виноматеріали, вироблені з винограду, що вирощувався на низькоштамбових 

кущах, вирізнялись за інтенсивністю відтінків грейпфрута, лимона, персика і 

барбарису, а високоштамбових (120 см) - дині. 

Домінування фруктових та квіткових дескрипторів флейвору у зразках 

виноматеріалів низькоштамбових та високоштамбових (160 см) формувань 

ймовірно викликано найвищим вмістом терпенових спиртів (розд. 3.7.2.2).  

 

Рис. 3.7.12. Вплив системи формування кущів на складові дескриптори 

аромату виноматеріалів Загрей  (схема садіння 3х1,5 м)  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Таким чином, високоштамбове (120 см) формування кущів сорту 

Ароматний позитивно вплинуло на сортові характеристики виноматеріалів, 

що проявилось у підвищенні інтенсивності квіткового та мускатного 

дескрипторів флейвору.  Формування кущів  сорту Загрей на низьких штамбах 

(схеми садіння 3х1, 3х1,5 м) істотно підсилювало інтенсивність квіткового, 

фруктового, мускатного дескриптора флейвору виноматеріалів. 

Висновки до розділу 3 

1. Методами кореляційного і регресійного аналізу встановлено, що якість 

винограду сорту Ароматний визначалась впливом метеорологічних умов у 

період від початку фази дозрівання до настання технічної зрілості: кількістю 
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опадів, вологи, що випаровується і кількістю днів з максимальною добовою 

температурою повітря вище 30 °С. Виражений вплив на якісні показники 

винограду сорту Загрей чинила тривалість періоду екстремально високих 

температур на проміжку часу між фенофазами початку цвітіння, дозрівання і 

настання технічної зрілості. 

2. За результатами визначення показників урожайності встановлено різну 

реакцію сортів на досліджувані способи вирощування. Загущення насаджень 

кущів сорту Ароматний (схема садіння 2х1,25 м) обумовлювало двократне 

збільшення урожайності 1 га. При аналогічній схемі садіння кущів сорту 

Загрей відзначено збільшення урожайності одиниці площі на 37 %. Зменшення 

відстані між кущами в ряду на 50 см суттєво не відобразилось на показниках 

урожайності.  Високоштамбова (120 см) система формування кущів сорту 

Ароматний найкраще реалізувала потенціал його урожайності, що проявилось 

у підвищенні виходу з 1 га насаджень  на 16 %. Позитивного відклику 

урожайності сорту Загрей на фактор системи формування кущів не 

встановлено.  

3. Аналіз показників вуглеводно-кислотного комплексу досліджуваних 

сортів показав, що фактор схеми садіння чинив більший вплив на даний 

критерій якості винограду сорту Ароматний, а системи формування - сорту 

Загрей. При площі живлення кущів сорту Ароматний 2х1,25 м спостерігали 

зниження масової концентрації цукрів на 7,0, титрованих кислот - на 0,4 г/дм3 

та підвищення значення рН на 0,22 од., ПТЗ - на 11 од., масової концентрації 

амінного азоту - на 12 %. При високоштамбовому (120 см) формуванні кущів  

сорту Загрей, незалежно від схеми садіння, відзначено зниження масової 

концентрації цукрів на 5…8 г/дм3, рН - на 0,05…0,07 од, ПТЗ - на 15…26 од та 

підвищення титрованої кислотності на 0,3…0,5 г/дм3.  

4. Встановлено різну реакцію сортів на досліджувані способи 

вирощування в аспекті фенольного комплексу винограду. Загущення 

насаджень, а також низькоштамбова і високоштамбова (120 см) системи 

формування кущів сорту Ароматний спричиняли підвищення концентрації 
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фенольних сполук у винограді на 15…25 %, в тому числі мономерних - на 22 

%, полімерних форм - в 1,4…2 рази. Абсолютна активність МФМО винограду 

при загущенні насаджень сорту Ароматний зросла в 1,2 рази, а при 

низькоштамбовому і високоштамбовому (120 см) формуванні - знизилась на 

9…13 %. Збільшення кількості кущів сорту Загрей на одиниці площі 

стимулювало зниження технологічного запасу фенольних речовин у винограді 

на 15 %, концентрації фенольних речовин на 7…18 %, абсолютної оксидазної 

активності в 1,4…1,7 раз. При формуванні кущів сорту Загрей на низьких 

штамбах, незалежно від схеми садіння, відзначено збільшення масової 

концентрації фенольних речовин на 8…15 % та їх полімерних форм - в 1,6…2 

рази. Відносна активність МФМО була низькою і знаходилась на рівні  (схема 

садіння 3х1 м) чи була нижчою (схема садіння 3х1,5 м) за контроль на 20 %. 

5. Встановлено позитивну реакцію сортів на досліджувані способи 

вирощування в аспекті ароматоутворюючого комплексу винограду. 

Зменшення площі живлення кущів сортів Ароматний та Загрей від 3х1,5 м до 

2х1,25 м стимулювало підвищення концентрації зв’язаної фракції 

монотерпенів у 1,1…1,9 раз, а також ліналоолу та гераніолу у зв’язаній 

фракції. Високоштамбове (120 см) формування кущів найбільшою мірою 

сприяло розвитку ароматичного потенціалу сорту Ароматний за рахунок 

підвищення концентрацій вільної фракції - в 2,7 раз та звязаної фракції 

монотерпенів - на 13 %, а також окремих їх компонентів - ліналоолу, альфа-

терпінеолу. Для сорту Загрей низькоштамбова система формування кущів, 

незалежно від схеми садіння, сприяла збільшенню концентрації звязаної 

фракції монотерпенів в 1,4…1,9 раз, а також окремих її компонентів - 

ліналоолу, неролу та бета-цитронелолу. Виявлено значущий кореляційний 

зв'язок між концентрацією зв’язаної фракції монотерпенів та температурою 

грона у період дозрівання для сортів Ароматний (r=-0,5) та Загрей (r=0,55). У 

розрізі окремих компонентів найбільшою чутливістю до умов мікроклімату у 

зоні плодоношення відрізнялися зв’язана форма ліналоолу (Ароматний, 

r=0,78) та бета-цитронелолу (Загрей, r=0,78). Дані залежності описані 
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рівняннями лінійної регресії. 

6. За результатами сенсорної оцінки винограду встановлено, що фактор 

системи формування більшою мірою вплинув на сенсорні дескриптори ягід. 

Високоштамбова (120 см) система формування кущів сорту Ароматний 

сприяла поліпшенню ароматичної зрілості шкірочки, що проявилось у 

домінування фруктового дескриптора помірної інтенсивності в ароматі. При 

формуванні кущів сорту Загрей на низьких штамбах, незалежно від схеми 

садіння, відмічено домінування дескриптора джему в ароматі мякоті з 

інтенсивністю від помірної до високої.  

7. Дослідження фізико-хімічних показників виноматеріалів, отриманих у 

дослідах зі схемами садіння та системами формування кущів показало їх повну 

відповідність вимогам ДСТУ 4805. Встановлено позитивний вплив 

досліджуваних способів вирощування кущів винограду на 

ароматоутворюючий комплекс виноматеріалів.   Вирощування кущів сортів 

Ароматний і Загрей за схемою 2х1,25 м сприяло утворенню в виноматеріалах 

більшої кількості речовин, відповідальних за первинні аромати - загальних 

монотерпенів (в 1,4 рази), ліналоолу (в 1,2…1,3 рази), гераніолу (в 1,4…2 

рази), бета-цитронелолу (в 1,25…2 рази), а також речовин групи вторинних 

ароматів - ізобутанолу, ізопентанолу, 1-гексанолу, метилового, етилового та 

ізоамілового ефірів оцтової кислоти. Високоштамбова (120 см) система 

формування кущів сорту Ароматний сприяла підвищенню в виноматеріалах 

концентрації загальних монотерпенів в 1,2 рази, ліналоолу - в 1,5 раз, а також 

вищих спиртів та гексанової кислоти. Низькоштамбове формування кущів 

сорту Загрей, незалежно від схеми садіння, обумовлювало отримання 

виноматеріалів, що містили в 1,25 раз більше загальних монотерпенів, на 

6…30 % більше ліналоолу, в 1,3…2,3 рази більше гераніолу, в 1,4…1,9 раз 

більше бета-цитронелолу, а також складних ефірів, гексанової та октанової 

кислот. 

8. За результатами органолептичної оцінки встановлено, що способи 

вирощування кущів позитивно впливали на сортові характеристики 
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виноматеріалів. Загущення насаджень та високоштамбове (120 см) 

формування кущів  сорту Ароматний сприяли підвищенню інтенсивності 

квіткового, фруктового та мускатного дескрипторів флейвору та відтінків 

кремнію, липи, маракуйї, лілії, акації та піону в ароматі виноматеріалів. 

Загущення насаджень та низькоштамбове формування кущів сорту Загрей, 

незалежно від схеми садіння, істотно підсилювали інтенсивність винного, 

квіткового, фруктового, мускатного, травянистого дескриптора флейвору, а 

також відтінків грейпфрута, ананаса, лимона, персика, барбарису в ароматі 

виноматеріалів.  

Основні положення даного розділу викладено в публікаціях: [151-158, 

164]. 
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РОЗДІЛ 4  

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ ЗА 

ВСТАНОВЛЕНИМИ СПОСОБАМИ 

Одним з критеріїв, що дозволяють виявити доцільність різних способів 

вирощування винограду для підвищення його урожайності та якісних 

показників є їх економічна оцінка. Особливо велике значення така оцінка має 

в умовах ринкової економіки. Ефективне виробництво багато в чому залежить 

від вибору технології. Так, виноградарям потрібні технології  та  прийоми,  які  

б  відповідали їх вимогам і за  матеріально-фінансовими витратами були 

прийнятні для господарств з різним рівнем економічного розвитку.  

Розрахунки економічної ефективності вирощування винограду 

найповніше визначаються за системою наступних показників: урожайність 1 

га насаджень, т; виробничі витрати на 1 га насаджень, грн; виробнича 

собівартість 1 т винограду, грн; реалізаційна ціна 1 т винограду, грн; дохід від 

реалізації продукції з 1 га насаджень, грн; прибуток від реалізації продукції з 

1 га насаджень, грн; рівень рентабельності виробництва, %. Наведені дані 

базуються на нормах витрат, які розраховуються із технологічних карт 

виробництва. 

На основі результатів комплексних досліджень вуглеводно-кислотного, 

фенольного та монотерпенового комплексу винограду сортів Ароматний та 

Загрей, а також ароматоутворюючого комплексу сортових виноматеріалів 

встановлено, що збільшення кількості кущів на одиницю площі до 4 тис. 

найбільше сприяє прояву якісного потенціалу вказаних сортів (розд. 3). 

Економічну ефективність даного дослідного варіанту порівнювали з 

аналогічним показником схеми садіння 3х1,5 м.   

Одним із найголовніших показників, який виявляє економічний ефект 

при вирощуванні винограду, є урожайність насаджень. В ході проведених 

досліджень нами встановлено, що за умови загущення насаджень 

досліджуваних сортів урожайність має позитивну тенденцію до збільшення. 

Найвищий показник відмічено при вирощуванні кущів винограду за схемою 
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садіння 2х1,25 м (табл. 4.1).  

Як свідчать дані, наведені у табл. 4.1 та Дод. Є 1, виробничі витрати на 

1 га виноградника мають значні розбіжності між варіантами, що залежить від 

числа кущів на одиниці площі та кількості отримуваного урожаю. Так, 

збільшення витрат на 1 га при вирощуванні винограду сортів Ароматний та 

Загрей за схемою садіння 2х1,25 м складає в середньому 30 %. При цьому, 

виробнича собівартість 1 т винограду знизилась для сорту Ароматний на 20 %, 

а для сорту Загрей – на 30 %. Суттєве підвищення урожайності 1 га насаджень 

призвело до зростання рівня доходу від реалізації та прибутку для сорту 

Ароматний – на 52954 та 43833 грн, а для сорту Загрей – на 31380 та 22018 грн, 

відповідно. Рівень рентабельності при загущенні насаджень більшою мірою 

зріс для сорту Ароматний (80 %), ніж для сорту Загрей (18 %) за рахунок 

більшої різниці в урожайності.   

Таблиця 4.1 

Економічна ефективність вирощування сортів Ароматний та Загрей за 

різних схем садіння кущів (середнє за 2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Сорти винограду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 ЗгК Зг1 Зг2 

Урожайність т/га 9,8 18,2 14,9 15,4 20,4 

Ціна реалізації 

1 т 
грн 6380,0 6380,0 5800,0 5800,0 5800,0 

Виробничі 

витрати на 1 га 
грн 30404,9 39526,4 32650,4 36347,9 42012,2 

Виробнича 

собівартість     

1 т 

грн 3118,6 2469,9 2421,9 2749,8 2211,0 

Дохід від 

реалізації 

продукції з 1 га 

грн 62377,3 115331,3 86033,3 88380,0 117413,3 

Прибуток  

на 1 га 
грн 31972,4 75805,0 53383,0 52032,1 75401,2 

Рівень 

рентабельності 
% 106,5 187,3 160,2 139,6 178,4 
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За рядом якісних показників винограду та виноматеріалів для сорту 

Ароматний оптимальним є формування на штамбі висотою 120 см з вільним 

веденням зеленого приросту, а для сорту Загрей, незалежно від схеми садіння 

– низькоштамбові формування (розд. 3). Економічну ефективність даних 

дослідних варіантів порівнювали з аналогічним показником системи 

формування на штамбі висотою 80 см з вертикальним веденням зеленого 

приросту.   

В ході проведених досліджень нами встановлено, що при формуванні 

кущів сорту Ароматний на штамбі висотою 120 см з вільним веденням 

приросту урожайність насаджень зростає. При цьому, рівень виробничих 

витрат знижується на 11 %, в основному, за рахунок зниження рівня ручної 

праці (підв’язування). Виробнича собівартість 1 т винограду знижується на 23 

%. Підвищення урожайності насаджень при високоштамбовому (120 см) 

формуванні кущів призвело до зростання рівня доходу від реалізації та 

прибутку на 14 та 40 %, відповідно. Збільшення рівня рентабельності склало 

60 % за рахунок вищої урожайності, прибутковості та нижчих виробничих 

витрат по догляду за 1 га насаджень (табл. 4.2, Дод. Є 2).  

Таблиця 4.2 

Економічна ефективність вирощування сорту Ароматний за різних 

систем формування кущів (середнє за 2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 9,8 9,2 11,2 7,0 

Ціна реалізації 1 т грн 6380,0 6380,0 6380,0 6380,0 

Виробничі витрати 

на 1 га  
грн 30404,9 29188,4 27053,7 22803,7 

Виробнича 

собівартість 1 т 
грн 3118,6 3211,6 2408,3 3532,3 

Дохід від реалізації 

продукції з 1 га 
грн 62377,3 58498,0 71632,0 44733,3 

Прибуток на 1 га грн 31972,4 29309,6 44578,3 21929,6 

Рівень 

рентабельності 
% 106,5 100,1 165,2 92,4 
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За результатами досліджень, описаних у розд. 3.2.2, нами не встановлено 

позитивного відклику урожайності насаджень сорту Загрей на фактор системи 

формування (табл. 4.3, 4.4, Дод. Є 3, Дод. Є 4). Однак, за рядом показників 

фенольного (розд. 3.4.2), терпенового (розд. 3.5.2) комплексу винограду, а 

також показників ароматоутворюючого комплексу (розд. 3.7.2.2) та 

органолептичних показників (розд. 3.7.3.3) виноматеріалів перспективними 

визначені низькоштамбові формування кущів. Зважаючи на вищенаведене, 

ціна за 1 т продукції, отриманої з низькоштамбових насаджень, була 

підвищена на 30 %. 

Рівень виробничих витрат на 1 га залежно від схеми садіння кущів та 

рівня урожайності знижується на 1057…3853 грн, а виробнича собівартість 1 

т винограду зростає на 372,8…1050, 6 грн. Підвищення ціни на 1 т винограду 

призвело до зростання рівня доходу від реалізації та прибутку на 16512,7 та 

17530,3 грн відповідно (схема садіння кущів 3х1 м), проте не вплинуло 

позитивно на дані економічні показники насаджень при схемі садіння кущів 

3х1,5. Збільшення рівня рентабельності склало 6…57 % за рахунок вищої ціни 

реалізації продукції ексклюзивної якості.  

Таблиця 4.3 

Економічна ефективність вирощування сорту Загрей за різних систем 

формування кущів (схема садіння 3х1 м, середнє за 2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 15,4 14,1 16,0 12,6 

Ціна реалізації 1 т грн 5800,0 7540,0 5800,0 5800,0 

Виробничі витрати 

на 1 га  
грн 36347,9 35290,3 32045,1 27011,0 

Виробнича 

собівартість 1т 
грн 2749,8 3122,6 2267,8 2527,7 

Дохід від реалізації 

продукції на 1 га 
грн 88380,0 104892,7 92273,3 72420,0 

Прибуток на 1 га грн 52032,1 69602,4 60228,2 45409,0 

Рівень 

рентабельності 
% 139,6 198,3 183,0 163,2 
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Таблиця 4.4 

Економічна ефективність вирощування сорту Загрей за різних систем 

формування кущів (схема садіння 3х1,5 м, середнє за 2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 14,9 10,5 12,4 11,0 

Ціна реалізації 1 т грн 5800,0 7540,0 5800,0 5800,0 

Виробничі витрати 

на 1 га  
грн 32650,4 28797,3 27865,3 23487,8 

Виробнича 

собівартість 1т 
грн 2421,9 3472,5 2609,7 2765,7 

Дохід від реалізації 

продукції на 1 га 
грн 86033,3 78476,7 71473,3 62773,3 

Прибуток на 1 га грн 53383,0 49679,3 43608,0 39285,5 

Рівень 

рентабельності 
% 160,2 165,9 152,1 163,6 

Висновки до розділу 4 

Вирощування сортів Ароматний та Загрей за загущеними схемами 

садіння кущів є економічно виправданими, оскільки дозволяє знизити 

собівартість продукції, підвищити урожайність, прибутковість і 

рентабельність насаджень.  

В розрізі систем формувань високоштамбові (120 см) насадження сорту 

Ароматний забезпечують високі показники урожайності, рівня доходу, 

прибутку та рентабельності при низькій собівартості продукції. 

Низькоштамбові насадження сорту Загрей  дозволяють підвищити 

рентабельність насаджень за рахунок підвищення ціни реалізації на продукцію 

високої якості.  
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 ВИСНОВКИ 

На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень 

обґрунтовано технологію вирощування винограду сортів Ароматний і Загрей 

селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», направлену на максимальний прояв 

потенціалу їх якості для виробництва столових білих вин. 

1. Методами кореляційного та регресійного аналізу встановлено 

залежність показників якості винограду сорту Ароматний від кількості опадів, 

вологи, що випаровується і кількості днів з максимальною добовою 

температурою вище 30 °С у період від початку фази дозрівання до настання 

технічної зрілості. Для сорту Загрей вплив на показники якості чинила 

кількість днів з максимальною добовою температурою вище 30 °С на 

проміжку часу між фенофазами початку цвітіння, дозрівання і настання 

технічної зрілості. 

2. Встановлено двократне збільшення урожайності 1 га при загущенні 

насаджень кущів сорту Ароматний. При схемі садіння кущів сорту Загрей 

2х1,25 м відзначено збільшення урожайності одиниці площі на 37 %. У розрізі 

формувань високоштамбова (120 см) система забезпечувала підвищення 

урожайності 1 га насаджень сорту Ароматний на 16 %.  

3. Експериментально показано, що загущення насаджень кущів сорту 

Ароматний призводило до зниження масової концентрації цукрів (7,0 г/дм3), 

титрованих кислот (0,4 г/дм3) та підвищення значення рН (0,22 од) у винограді. 

При високоштамбовому (120 см) формуванні кущів сорту Загрей (схеми 

садіння 3х1, 3х1,5 м) відзначено зниження у винограді масової концентрації 

цукрів (5…8 г/дм3), значення рН (0,05…0,07 од) та підвищення титрованої 

кислотності (0,3…0,5 г/дм3).  

4. Аналіз показників фенольного комплексу винограду виявив, що 

загущення насаджень кущів сорту Ароматний обумовлювало підвищення 

масової концентрації фенольних речовин (25 %) та абсолютної оксидазної 

активності винограду (1,2 рази). Для сорту Загрей при схемі садіння кущів 

2х1,25 м відбувалось зниження масової концентрації фенольних речовин (18 
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%) та абсолютної оксидазної активності винограду (1,4 рази). У розрізі 

формувань кущів високоштамбова (120 см) система спричиняла збільшення у 

винограді сорту Ароматний масової концентрації фенольних речовин (15 %) 

та зниження абсолютної оксидазної активності (9 %). При низькоштамбовому 

формуванні кущів сорту Загрей (схеми садіння 3х1, 3х1,5 м) відзначено 

підвищення у винограді масової концентрації фенольних речовин (8…15 %)  

та зниження відносної оксидазної активності (20 %). 

5. Аналіз показників ароматоутворюючого комплексу винограду показав, 

що зменшення площі живлення кущів сортів Ароматний та Загрей від 3х1,5 м 

до 2х1,25 м стимулювало підвищення концентрації зв’язаної фракції 

монотерпенів у винограді (1,1…1,9 раз). У розрізі формувань кущів 

високоштамбова (120 см) система обумовлювала підвищення у винограді 

сорту Ароматний концентрації зв’язаної фракції монотерпенів  (13 %) та 

домінування фруктового аромату шкірочки. Низькоштамбова система 

формування кущів сорту Загрей (схеми садіння 3х1, 3х1,5 м) сприяла 

підвищенню концентрації зв’язаної фракції монотерпенів у винограді 

(1,4…1,9 раз) та домінуванню аромату джему у м’якоті. Виявлено регресійну 

залежність накопичення зв’язаної форми ліналоолу (Ароматний, r=-0,78) та 

бета-цитронелолу (Загрей, r=0,78) від температури грона у період дозрівання 

винограду. 

6. Дослідження фізико-хімічних показників виноматеріалів показало їх 

повну відповідність вимогам ДСТУ 4805. Вирощування кущів сортів 

Ароматний та Загрей за схемою 2х1,25 м сприяло підвищенню у 

виноматеріалах концентрації загальних монотерпенів (1,4 рази), ліналоолу 

(1,2…1,3 рази), гераніолу (1,4…2 рази), бета-цитронелолу (1,25…2 рази), а 

також речовин групи вторинних ароматів - вищих спиртів, ефірів оцтової 

кислоти. Виноматеріали високоштамбових (120 см) кущів сорту Ароматний 

відрізнялись підвищеною концентрацією загальних монотерпенів (1,2 рази),  

ліналоолу (1,5 раз), а також більш високим вмістом вищих спиртів та 

гексанової кислоти. Виноматеріали низькоштамбових кущів сорту Загрей 
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відрізнялись вищою концентрацією загальних монотерпенів (1,25 раз), 

ліналоолу (6…30 %), гераніолу (1,3…2,3 рази), бета-цитронелолу (1,4…1,9 

раз), а також складних ефірів, гексанової та октанової кислот. Загущення 

насаджень кущів сорту Ароматний та високоштамбова (120 см) система 

формування сприяли підвищенню інтенсивності квіткового, фруктового та 

мускатного дескрипторів флейвору виноматеріалів. Загущення насаджень 

(схема садіння 2х1,25 м) та формування кущів сорту Загрей на низькому 

штамбі сприяли підсиленню інтенсивності винного, квіткового, фруктового, 

мускатного, травянистого дескрипторів флейвору.  

7. Вирощування кущів винограду сортів Ароматний та Загрей за 

загущеними схемами садіння є економічно виправданим, оскільки дозволяє  

підвищити прибутковість на 22018…43833 грн і рентабельність насаджень - 

на 18…80 %. В розрізі систем формувань високоштамбові (120 см) насадження  

сорту Ароматний забезпечують високі показники урожайності, підвищення 

прибутку на 40 % та рентабельності - на 60 %. Низькоштамбові формування 

кущів сорту Загрей дозволяють підвищити рентабельність насаджень на 6…57 

%. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

На основі результатів досліджень, отриманих в агроекологічних умовах 

смт. Таїрове (Овідіопольський район, Одеська обл.), розрахунків економічної 

ефективності способів вирощування, для максимального прояву сортової 

типовості винограду Ароматний і Загрей у вині нами рекомендовані наступні 

заходи:  

- закладання нових виноградників сортами Ароматний та Загрей за 

схемою садіння 2х1,25 м;  

- формування кущів сорту Ароматний на високих (120 см) штамбах з 

вільним веденням однорічного приросту при схемі садіння 3х1,5 м; 

формування кущів сорту Загрей на низьких (40 см) штамбах з вертикальним 

веденням однорічного приросту при схемах садіння 3х1, 3х1,5 м. 

При вирощуванні винограду за рекомендованими схемами садіння та 

системами формування для збереження ароматичного потенціалу сорту 

необхідно контролювати наступні показники на стадії виробництва вина: 

- масову концентрацію фенольних речовин - обмежувати перехід 

фенольних речовин у сусло  шляхом прямого пресування цілих грон винограду 

чи мязги без попередньої мацерації; вилучати фенольні речовини з сусла 

препаратами протеїнів;  

- активність монофенолмонооксигенази - попередньо охолоджувати 

виноград; здійснювати переробку винограду в середовищі інертних газів; 

використовувати комплексні комбінації антиоксидантів на основі танінів.  

           Методологія, описана в дисертаційній роботі, може бути використана в 

подальших дослідженнях способів вирощування винограду сортів сучасної 

селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» в інших виноградарсько-виноробних 

регіонах України.  

 



171 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Jackson D. I., Lombard P. B. Environmental and Management Practices 

Affecting Grape Composition and Wine Quality. A Review. American Journal of 

Enology and Viticulture. 2009. Vol. 44, Issue 4. P. 409-429. 

2. Jackson R. S. Wine science: Principles and Applications. 3rd ed. San 

Diego : Academic Press, 2008. 776 p.  

3. Peyrot des Gachons C., van Leeuwen C., Tominaga T., Soyer J.-P., 

Gaudillere J.-P., Dubourdieu D. Influence of water and nitrogen deficit on fruit 

ripening and aroma potential of Vitis vinifera L. cv Sauvignon Blanc in field 

conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2005. Vol. 85. P. 73-85. 

4. Champagnol F. Elements de Physiologie de la Vigne et de Viticulture 

Generale. Montpellier: Prades-le-Lez, 1984. 381 p. 

5. Archer E., Strauss H. C. The Effect of Plant Spacing on the Vegetative 

and Reproductive Performance of Vitis Vinifera L. (cv. Pinot Noir). South African 

Journal of Enology and Viticulture. 1989. Vol. 10, Issue 2. P. 49-58. 

6. Appellations d'origine contrôlee «Petit Chablis», «Chablis», «Chablis 

Grand Cru» : Cahier des charges version № 6 du 11.08.08. Fédération de defense de 

l'appellation Chablis. 2011. 18 р. 

7. Hunter J. J. Plant Spacing Implications for Grafted Grapevine II. Soil 

Water, Plant Water Relations, Canopy Physiology, Vegetative and Reproductive 

Characteristics, Grape Composition, Wine Quality and Labour Requirements. South 

African Journal of Enology and Viticulture. 1998. Vol. 19, Issue 2. P. 76-87. 

8. Zufferey V., Murisier F. Influence de la densité de plantation sur le 

comportement agronomique de la vigne et sur la qualité des vins: essais sur 

Chasselas. Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture. 2004. Vol. 36. 

Issue 1. P. 45-49. 

9. Zufferey V., Murisier F. Influence de la densité de plantation et de la 

hauteur de la haie foliaire sur la qualité des raisins et des vins. Essai sur Chasselas à 



172 
 

Leytron (VS). Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture. 2006. Vol. 38. 

Issue 5. P. 271-276. 

10. Murisier F. Influence de la densité de plantation et de la hauteur de la 

haie foliaire sur la qualité des raisins et des vins. Revue suisse de viticulture, 

arboriculture, horticulture. 2007. Vol. 39. Issue 4. P. 251-255. 

11. Zufferey V., Murisier F. Effet d’un rapport feuille-fruit constant sur le 

comportement de la vigne et la qualité des vins de Chasselas - Essais en Valais. 

Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture. 2013. Vol. 45. Issue 4. P. 

230-236. 

12. Archer E., Strauss H. C. Effect of Plant Density on Root Distribution of 

Three-Year-Old Grafted 99 Richter Grapevines. South African Journal of Enology 

and Viticlture. 1985. Vol. 6, Issue 2. P. 25-30. 

13. Hunter J. J. Plant Spacing Implications for Grafted Grapevine 1. Soil 

Characteristics, Root Growth, Dry Matter Partitioning, Dry Matter Composition and 

Soil Utilisation. South African Journal for Enology and Viticulture. 1998. Vol. 19, 

Issue 2. P. 25-34. 

14. Zufferey V., Murisier F., Triacca M.  Influence de l’écartement des 

rangs et de la hauteur de la haie foliaire sur le comportement agronomique et le 

développement racinaire de la vigne. Revue suisse de viticulture, arboriculture, 

horticulture. 2007. Vol. 39. Issue 6. P. 361-364. 

15. Smart R. E. Principles of Grapevine Canopy Microclimate 

Manipulation with Implications for Yield and Quality. A Review. American Journal 

of Enology and Viticulture. 1985. Vol. 3. P. 230-239. 

16. Remoue M., Lemaitre C. Comparaison de differentes densit´es de 

plantation et methodes de culturedu sol (non culture et enherbement permanent). 

Connaissance Vigne Vin. 1985. Vol. 19, Issue 4. P. 197-206.  

17. Wilhelm de Almeida L., Vieira da Mota R., Rita de Souza C., Pereira 

Silva L., de Paula Fernandes F., dos Reis Mendonзa T., Peregrino I., Murillo de 



173 
 

Albuquerque R. In-row spacing and shoot thinning for Chardonnay grapevines in 

the south of Minas Gerais, Brazil. Scientia Agricola. 2020. Vol. 77, Issue 6. P. 1-10. 

18. Reynolds A. G., Wardle D. A., Naylor A. P. Impact of Training System, 

Vine Spacing and Basal Leaf Removal Riesling. Vine Performance, Berry 

Composition, Canopy Microclimate and Vineyard Labour Requirements. American 

Journal of Enology and Viticulture. 1996. Vol. 47, Issue 1. P. 63-76. 

19. Choné X. Contribution à l'étude des terroirs de Bordeaux : Étude des 

déficits hydriques modérés, de l'alimentation en azote et de leurs effets sur le 

potentiel aromatique des raisins de Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc: thèse 

doctorat / Université de Bordeaux II, 2001. 188 p.  

20. Chone X., Lavigne-Cruege V., Tominaga T., van Leeuwen C., 

Castagnede C., Saucier C., Dubordieu D. Effect of vine nitrogen status on grape 

aroma potential: flavour precursors (S-cysteine conjugates), glutathione and 

phenolic content in V. vinifera cv. Sauvignon blanc grape juice. Journal 

international des sciences de la vigne et du vin. 2006. Vol. 40, Issue 1. P. 1-6. 

21. Peyrot des Gachons C., Tominaga T., Dubourdieu D. Measuring the 

aromatic potential of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc by assaying S-cystéine 

conjugate compounds, precursors of volatile thiols responsible for the varietal aroma 

of wines. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2000. Vol. 48. P. 3387-3391. 

22. Spring J.-L., Zufferey L., Viret O. Interaction between leaf surface and 

nitrogen supply in grapevine plants : observations on Chasselas and Pinot Noir vines. 

Proceedings of the 16th International GiESCO Symposium, Davis, July 12-15, 2009. 

Davis : UC Davis, 2009. P. 1-9. 

23. Archer E., Strauss H. C. The Effect of Plant Spacing on the Water Status 

of Soil and Grapevines. South African Journal of Enology and Viticulture. 1989. 

Vol. 10, Issue 2. P. 49-58. 

24. Archer E., Strauss H. C. The effect of vine spacing on some 

physiological aspects of Vitis vinifera L. (cv. Pinot noir). South African Journal for 



174 
 

Enology and Viticulture. 1990. Vol. 11, Issue 2. P. 76-87. 

25. Hunter J. J. Plant Spacing Implications for Grafted Grapevine II. Soil 

Water, Plant Water Relations, Canopy Physiology, Vegetative and Reproductive 

Characteristics, Grape Composition, Wine Quality and Labour Requirements. South 

African Journal for Enology and Viticulture. 1998. Vol. 19, Issue 2. P. 35-51. 

26. Zufferey V., Murisier F.  Distance interligne et hauteur de la haie 

foliaire en viticulture. Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture. 2006. 

Vol. 38. Issue 3. P. 161-166. 

27. Van Leeuwen C., Tregoat O., Chone X., Bois B., Pernet D., Gaudillère 

J.-P.   Vine water status is a key factor in grape ripening and vintage quality for red 

Bordeaux wine. How can it be assessed for vineyard management purposes? Journal 

International Scientific de la Vigne et du Vin. 2009. Vol. 43, Issue 3. Р. 121-134. 

28. Trégoat O., Van Leeuwen C., Choné X., Gaudillère J.-P. Étude du 

régime hydrique et de la nutrition azotée de la vigne par des indicateurs 

physiologiques. Influence sur le comportement de la vigne et la maturation du raisin. 

Journal International Scientific de la Vigne et du Vin. 2002. Vol. 36. P. 133-142. 

29. Deloire A., Carbonneau A., Wang Z., Ojeda H. Vine and water. A Short 

review. Journal International Scientific de la Vigne et du Vin. 2004. Vol. 38. P. 1-

13. 

30. Reynolds A. G., Parchomchuk P., Berard R., Naylor A. P. 

Gewurztraminer grapevines respond to length of water stress duration. International 

Journal of Fruit Science. 2005. Vol. 5, Issue 4. P. 75-94. 

31. Bindon K. A., Dry P. R., Loveys B. R. Influence of plant water status 

on the production of C13-norisoprenoid precursors in V. vinifera Cabernet Sauvignon 

grape berries. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2007. Vol. 55, Issue 11. 

P. 4493-4500. 

32. Коваль Н. М., Никифорова Л. Т. Влияние некоторых приемов 

агротехники и метеорологических условий на урожай винограда и его 



175 
 

качество. Виноградарство и виноделие СССР. 1961. № 6. с. 18-25. 

33. Нікіфорова Л. Т. Сортова агротехніка вирощування основних 

сортів винограду в умовах укривної зони півдня України. Виноградарство и 

виноделие СССР. 1974. № 16. с. 3-8. 

34. Никифорова Л. Т., Волошин С. Г. О поглощении физиологически 

активной радиации виноградными кустами при разной густоте их посадки. 

Виноделие и виноградарство СССР. 1967. № 4. с. 35-38.  

35. Никифорова Л. Т., Смирнова Н. П. Продуктивність фотосинтезу 

винограду залежно від густоти садіння кущів і способу їх формування. Вісник 

сільськогосподарської науки. 1970. № 10. с. 57-62. 

36. Волошин С. Г. Урожай та якість винограду залежно від густоти 

садіння кущів. Виноградарство і виноробство. 1974. № 16. с. 13-17.  

37. Забіяко В. О. Урожайність сорту Аліготе залежно від густоти 

садіння винограду та методу встановлення навантаження кущів. 

Виноградарство і виноробство. 1974. № 16. с. 13-17. 

38. Никифорова Л. Т. Густота посадки виноградных кустов в 

зависимости от способа формирования. Виноградарство и виноделие. 1977. № 

20. с. 3-8. 

39. Литвинов П. И., Булгаров Н. И., Богданюк В. И. Прогрессивные 

приемы выращивания винограда. Одесса : Маяк, 1973. 130 с. 

40. Никифорова Л. Т. Прогрессивные приемы агротехники 

выращивания высоких урожаев винограда. Виноградарство и виноделие. 1981.  

№ 24. c. 39-43. 

41. Reynolds A. G., Vanden Heuvel J. E. Influence of Grapevine Training 

Systems on Vine Growth and Fruit Composition: A Review. American Journal of 

Enology and Viticulture. 2009. Vol. 60, Issue 3. P. 251-267.  

42. Smart R. E., Dick J. K., Gravett I. M., Fisher B. M. Canopy 



176 
 

Management to Improve Grape Yield and Wine Quality - Principles and Practices. 

South African Journal of Enology and Viticulture. 1990. Vol. 11, Issue 1. P. 3-17. 

43.  Dufourcq T., Gontier L., Serrano E., Ollat N. Leaf area and crop yield 

ratio: effects on vine water status, must quality, wine quality for four varieties trained 

in the south-west of France. Proceedings of XIV International GESCO Viticulture 

Congress, Geisenheim, Germany, 23-27 August, 2005. Geisenheim : GESCO, 2005. 

P. 567-573 

44. Shaulis N., Smart R. Grapevine canopies: management, microclimate 

and yield responses. Proceedings of the XIXth International Horticultural Congress, 

Warsaw, September, 1974. Warsaw : Polish National Organizing Committee for the 

Congress, 1975. P. 254-265. 

45. Dokoozlian N. K., Kliewer W. M. The light environment within 

grapevine canopies. I. Description and seasonal changes during fruit environment. 

American Journal of Enology and Viticulture. 1995. Vol. 46. P. 209-218. 

46. Deloire A. A few thoughts on grapevine training systems. Wineland. 

2012. Vol. 6. P. 82-86. 

47. Howell G. S., Miller D. P., Charles E. E., Striegler R. K. Influence of 

Training System and Pruning Severity on Yield, Vine Size, and Fruit Composition of 

Vignoles Grapevines. American Journal of Enology and Viticulture. 1991. Vol. 42. 

P. 191-198. 

48. Gladstone E. A., Dokoozlian N. K. Influence of leaf area density and 

trellis/training system on the light microclimate within grapevine canopies. Vitis. 

Vol. 42, Issue 3. P. 123-131.  

49. Vanden Heuvel J. E., Proctor J. T. A., Sullivan A. J., Fisher H. K. 

Influence of Training/Trellising System and Rootstock Selection on Productivity 

and Fruit Composition of Chardonnay and Cabernet franc Grapevines in Ontario, 

Canada. American Journal of Enology and Viticulture. 2004. Vol. 55, Issue 3. P. 

253-264. 



177 
 

50. Wolf T. K., Dry P. R., Iland P. G., Botting D., Dick J., Kennedy U., 

Ristic R. Response of Shiraz grapevines to five different training systems in the 

Barossa Valley, Australia. Australian Journal of Grape and Wine Research. 2003. 

Vol. 9. P. 82-95. 

51. Нікіфорова Л. Т., Мартьянова О. А., Гітерман А. Є. 

Високоштамбова культура деяких сортів винограду на півдні України. 

Виноградарство і виноробство. 1971.  № 10. С. 35-40. 

52. Никифорова Л. Т., Мартьянова О. А., Богданюк В. І. 

Високоштамбова система формування виноградних кущів у господарствах 

Одеської області. Виноградарство і виноробство. 1974.  № 16.  С. 41-46. 

53. Коваль Н. М. Формирование кустов винограда на штамбах. 

Виноградарство. 1976. № 2. С. 5-11. 

54. Лянний О. Д., Льовкін В. П., Білий Ф. І., Кобух І. Д., Георгієв М. 

К. Про високоштамбову культуру винограду на Херсонщині. Виноградарство 

і виноробство. 1974.  № 16. С. 55-62. 

55. van Leeuwen C., Destrac-Irvine A., Dubernet M.,  Duchêne E., Gowdy 

M., Marguerit E.,  Pieri P., Parker A., Rességuier L., Ollat N. An Update on the 

Impact of Climate Change in Viticulture and Potential Adaptations. Agronomy. 

2019. № 9. С. 2-20. 

56. Shaulis N. J., Amberg H., Crowe D. Responses of Concord grapes to 

light, exposure and Geneva double curtain training. Proceedings of American 

Society of Horticultural Science. 1966. Vol. 89. P. 268-280.  

57. Carbonneau A., Huglin P. Adaptation of training systems to French 

regions. Proceedings of the Grape and Wine Centennial Symposium / ed. by Webb 

A. D. Davis: University of California Press, Berkeley, 1981. P. 376-385. 

58. Carbonneau A., Casteran P. Optimization of vine performance by the 

Lyre training systems. Proceedings of the 6th Australian Wine Industry Technical 

Conference, Adelaide, Australia, 14-17 July, 1986. Adelaide : Australian Industrial 



178 
 

Publishers, 1986. P. 194-204.  

59. Henry S. The Scott Henry trellis system. Oregon Winegrape Growers’ 

Guide / ed. M. Webb. Portland: Viticulture Committee of the North Willamette 

Chapter, Oregon Winegrower’s Association, 1991. P. 119-123. 

60. Smart R. E. Introducing the Smart-Dyson trellis. Australian 

Grapegrower and Winemaker. 1994. Vol. 365. P. 27-28. 

61. Ferrer M., Montaña A., Gonzalez-Neves G., Camussi G., Carbonneau 

A. Influencia de la arquitectura de la planta sobre laregulación del agua y su efecto 

sobre el rendimiento, la expresión vegetativa y los indicadores fisiológicos de Vitis 

vinifera l. cv Merlot. Revista Enología. Vol. 3. P. 1-8. 

62. Conde С., Silva P., Fontes N., Dias A. C. P., Tavares R. M., Sousa M. 

J.  Biochemical changes throughout grape berry development, fruit and wine quality. 

Food. Global Science Books. 2007. Vol. 1, Issue 1. P. 1-22. 

63. Keller M. The Science of Grapevines. Anatomy and Physiology. San 

Diego :  Academic Press, 2010. 377 p. 

64. Coombe B. G., McCarthy M. G. Dynamics of grape berry growth and 

physiology of ripening. Australian Journal of Grape and Wine Research. 2000. Vol. 

6.  P. 131-135. 

65. Ribereau-Gayon P., Glories Y., Dubourdieau D., Maujean A. 

Handbook of Enology : in 2 Vol. Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2000. Vol. 1. 

The microbiology of wine and vinifications. 404 р. 

66. Gerós H., Chaves M., Delrot S. The Biochemistry of the Grape Berry / 

by ed. S. Delrot. Sharjah : Bentham Science Publishers, 2012. 290 p. 

67. Ollat N., Carde J.-P., Gaudillère J.-P., Barrieu F., Diakou-Verdin 

P., Moing A. Grape berry development: a review. Journal international science de 

la vigne et du vin. 2002. Vol. 36, Issue 3. P. 109-131.  

68. Kliewer W. M., Schultz H. B. Influence of environment on metabolism 



179 
 

of organic acids and carbohydrates in Vitis vinifera. II. Light. American Journal of 

Enology and Viticulture.1964. Vol. 15. P. 119-129. 

69. Kliewer W. M., Howarth L., Omori M. Concentrations of tartaric acid 

and malic acids and their salts in Vitis vinifera grapes. American Journal of Enology 

and6Viticulture. 1967. Vol. 18. P. 42-54. 

70. Koblet W., Zanier C., Tanner H., Vautier P., Simon J. L., Gnägi F. 

Reifverlauf von Sonnen- und Schattentrauben. Schweizer Zeitschrift für Obst- und 

Weinbau, 1977. Vol. 113, P. 558-567. 

71. Vautier P., Simon J. L., Gnägi F., Koblet W., Zanier C., Tanner H. 

Processus de maturation des grappes ensoleillées directment et des grappes situées 

a l’ombre de feuillage (Vitis vinifera). Revue suisse de viticulture, arboriculture, 

horticulture. 1978. Vol. 10. P. 7-12.  

72. Reynolds A. G., Pool R. M., Mattick L. R. Influence of cluster exposure 

on fruit composition and wine quality of Seyval blanc. Vitis. 1986. Vol. 25. P. 85-

95. 

73. Reynolds A. G., Wardle D. A. Influence of fruit microclimate on 

monoterpene levels of Gewurztraminer. American Journal of Enology and 

Viticulture. 1989. Vol. 40, Issue 3. P. 149-154.  

74. Bergqvist J., Dokoozlian N., Ebisuda N. Sunlight Exposure and 

Temperature Effects on Berry Growth and Composition of Cabernet Sauvignon and 

Grenache in the Central San Joaquin Valley of California. American Journal of 

Enology and Viticulture. 2001. Vol. 52, Issue 1. P. 1-7. 

75. Reynolds E. G. Managing wine quality : in 2 Vol. Cambridge : 

Woodhead Publishing Limited, 2010. Vol. 1. Viticulture and wine quality. 606 P. 

76. Smart R. E., Robinson J. B., Due G. Brien C. J. Canopy microclimate 

modification for the cultivar Shiraz. II. Effects on must and wine composition. Vitis. 

1985. Vol. 24. P. 119-128. 



180 
 

77. Reynolds A. G., Wardle D. A. Impact of training system and vine 

spacing on vine performance and berry composition of Seyval blanc. American 

Journal of Enology and Viticulture. 1994. Vol. 45. P. 444-451. 

78. Zoeklein B. W., Wolf  T. K., Pelanne L., Kay Miller M., Birkenmaier 

S. S. Effect of vertical shoot-positioned, Smart-Dyson and Geneva Double-Curtain 

training systems on Viognier grape and wine composition. American Journal of 

Enology and Viticulture. 2008. Vol. 59, Issue 1. P. 11-21.  

79. Reynolds A. G., Wardle D. A., Cliff M. A., King M. Impact of Training 

System and Vine Spacing on Vine Performance, Berry Composition and Wine 

Sensory Attributes of Riesling. American Journal of Enology and Viticulture 2004. 

Vol. 55, Issue 1. P. 96-103. 

80. Macaulay L. E., Morris J. R. Influence of cluster exposure and 

winemaking processes on monoterpenes and quality of Golden Muscat. Proceedings 

of 3rd International Cool Climate Viticulture and Oenology Symposium, 

Geisenheim/Mainz, Germany, 8-12 June, 1992. Mainz :   

Dr. Fraund GmbH, 1993. P. 187-190. 

81. Marais J., Hunter J. J., Haasbroek P. D. Effect of canopy microclimate, 

season and region on Sauvignon blanc grape composition and wine quality. South 

African Journal of Enology and Viticulture. 1999. Vol. 20, Issue 1. P. 19-30. 

82. Schwab W., Wuest M. Understanding the Constitutive and Induced 

Biosynthesis of Mono- and Sesquiterpenes in Grapes (V. vinifera) - A Key to 

Unlocking the Biochemical Secrets of Unique Grape Aroma Profiles. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 2015. Vol. 63. P. 10591-10603.  

83. Belancic A., Agosin E., Ibacache A., Bordeu E., Baumes R., Razungles 

A. Bayonove C. Influence of sun exposure on the aromatic composition of Chilean 

Muscat grape cultivars Moscatel de Alejandria and Moscatel rosada. American 

Journal of Enology and Viticulture. 1997. Vol. 48, Issue 2. P. 181-186. 

84. Ji T., Dami I. E. Characterization of Free Flavor Compounds in 



181 
 

Traminette Grape and Their Relationship to Vineyard Training System and 

Location. Journal of Food Science. 2008.  Vol. 73, Issue 4. P. 262-267.  

85. Vilanova M., Genisheva Z., Tubio M., Álvarez K., Lissarrague J. R., 

Oliveira J. M. Effect of Vertical Shoot-Positioned, Scott-Henry, Geneva Double-

Curtain, Arch-Cane, and Parral Training Systems on the Volatile Composition of 

Albariño Wines. Molecules. 2017. Vol. 22. P. 2-13.  

86. Тринкаль О. В. Удосконалення технології столових білих вин із 

сортів винограду нової вітчизняної селекції : дис. … канд. техн. наук : 05.18.05 

/ Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2016. 143 с.    

87. Adams D. Phenolics and Ripening in Grape Berries. American Journal 

of Enology and Viticulture. 2006. Vol. 57, Issue 3. Р. 249256. 

88. Ткаченко О. Б. Научные основы совершенствования технологии 

белых столовых вин путём регулирования окислительновосстановительных 

процессов их производства: дис. дра техн. наук : 05.18. 05. Ялта, 2010. 282 с. 

89. Garrido I., Llerena J. L., Valdes M. E., Mancha L. A., Uriarte D., Prieto 

M. H., Espinosa F.  Effects of defoliation and water restriction on total phenols and 

antioxidant activities in grapes during ripening. Journal International Scientific de 

la Vigne et du Vin. 2013. Vol. 48, Issue 1. Р. 3142. 

90. Остроухова Е. В. Создание методологии управления качеством 

виноградных вин с использованием ферментативного катализа: дис. дра техн. 

наук : 05.18. 05. Ялта, 2013. 476 с. 

91. Downey M. O., Harvey J. S., Robinson S. P. The effect of bunch 

shading on berry development and flavonoid accumulation in Shiraz grapes. 

Australian Journal of Grape and Wine Research. 2004. Vol. 10, Issue 1. P. 55-73.  

92. Cortell J. M., Kennedy J. A. Effect of shading on accumulation of 

flavonoid compounds in (Vitis vinifera L.) Pinot noir fruit and extraction in a model 

system. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2006. Vol. 54, Issue 22. P. 

8510-8520. 



182 
 

93. Haselgrove L., Botting D., van Heeswijck R., Hoj P. B., Dry P. R., Ford 

C., Iland P. G. Canopy microclimate and berry composition: The effect of bunch 

exposure on the phenolic composition of Vitis vinifera L cv. Shiraz grape berries. 

Australian Journal of Grape and Wine Research. 2000. Vol. 6, Issue 2. P. 141-149. 

94. Sebela D., Turóczy1 Z., Olejníčková J., Kumšta M., Sotolar R. Effect 

of Ambient Sunlight Intensity on the Temporal Phenolic Profiles of Vitis Vinifera L. 

Cv. Chardonnay During the Ripening Season - A Field Study.  South African Journal 

of Enology and Viticulture. 2017. Vol. 38, Issue 1. P. 94-102. 

95. Da Mota R. V., de Amorim D. A., Favero A. C., Purgatto E., Murillo 

A. R. Effect of trellising system on grape and wine composition of Syrah vines 

grown in the cerrado region of Minas Gerais. Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

2011. Vol. 31, Issue 4. P. 967-972.  

96. Reynolds A. G., Wardle D. A., Naylor A. P. Impact of training system 

and vine spacing on vine performance and berry composition of Chancellor. 

American Journal of Enology and Viticulture. 1995. Vol. 46. P. 88-97. 

97. Kyraleou M., Kallithraka S., Koundouras S., Chira C., Haroutounian S., 

Spinthiropoulou H., Kotserdis Y. Effect of vine training system on the phenolic 

composition of red grapes (Vitis vinifera l. cv. Xinomavro). Journal International 

des Sciences de la Vigne et du Vin. 2009. Vol. 49, Issue 1. P. 71-84. 

98. Reynolds A.G., Yerle S., Watson B. T., Price S. F., Wardle D. A. Fruit 

environment and crop level effects on Pinot noir. III. Composition and descriptive 

analysis of Oregon and British Columbia wines. American Journal of Enology and 

Viticulture. 1996. Vol. 47. P. 329-339. 

99. Río Segade S., Soto Vázquez E., Vázquez Rodríguez E. I., Rego 

Martínez J. F.  Influence of training system on chromatic characteristics and phenolic 

composition in red wines. European Food Research and Technology. 2009.  Vol. 

229. P. 763-770. 

100. Marcon Filho J. L., Allebrandt R., Wurz D. A., de Bem B. P., Afonso 



183 
 

de Macedo T., Kretzschmar A. A., Rufato L. Cane pruning on Chardonnay grapevine 

in the high-altitude regions of Southern Brazil. BIO Web of Conferences. 2016. Vol. 

7. P. 1-4.  

101. Jones J. E., Kerslake F. L., Dambergs R. G., Close D. C. Spur pruning 

leads to distinctly different phenolic profiles of base sparkling wines than cane 

pruning. Vitis. 2018. Vol. 57. P. 103-109. 

102. Овчинников Г. П., Молодченко О. Ф.  Вплив способу формування 

кущів на хімічний склад винограду і вина у сорту Ркацителі. Виноградарство 

і виноробство. 1974.  № 16. С. 46-51. 

103. Овчинников Г. П. Химический состав винограда при культуре на 

штамбах. Виноградарство и виноделие. 1977. № 20. С. 83-86. 

104. ДСТУ 2366:2009. Виноград свіжий технічний. Технічні умови. 

Чинний від 2010-01-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 

13 с. 

105. Методы технохимического контроля в виноделии / под ред.  В. Г. 

Гержиковой. Симферополь : Таврида, 2009. 304 c. 

106. Du Plessis C. S. Optimum Maturity and Quality Parameters in Grapes: 

A Review. South African Journal of Enology and Viticlture. 1984. Vol. 5, Issue 1. - 

P. 35-42. 

107. РД 0033483.042-2005. Методические указания. Методика оценки 

сортов винограда по физико-химическим и биохимическим показателям. 

[Действ. с 2005-12-02]. Ялта : ИВиВ «Магарач», 2005. 22 с. (Керівний 

документ). 

108. Hyphenated Techniques in Grape and Wine Chemistry / ed. By R. 

Flamini. Padstow : John Wiley and Sons Ltd., 2008. 345 p. 

109. Dimitriadis E., Williams P. J. The development and use of a rapid 

analytical technique for estimation of free and potentially volatile monoterpene 

flavorants of grapes. American Journal of Enology and Viticulture. 1984. Vol. 35. 



184 
 

P. 66-71. 

110. Williams P. J., Cynkar W., Francis L., Gray J. D., Iland P. G., Coombe 

B. G.  Quantification of glycosides in grapes, juices, and wines through a 

determination of glycosyl glucose. Journal of agricultural and food chemistry. 1995. 

Vol. 43. P. 121-128. 

111. Aleixandre M., Santos J. P., Sayago I., Cabellos J. M., Arroyo 

T., Horillo M. C. A wireless and portable electronic nose to differentiate musts of 

different ripeness degree and grape varieties. Sensors. 2015. Vol. 15, Issue 4. P. 

8429-8443.  

112. Deloire A. Berry colour evolution: A new method to determine optimal 

ripeness for different styles of white wine. Practical Winery and Vineyard Journal. 

2013. Vol. 1. P. 75-79. 

113. Glories Y., Agustin M. Maturité phénolique du raisin, conséquences 

technologiques; application aux millésimes 1991 et 1992. Actes du Colloque 

Journee technique du CIVB. 1993. Vol. 1. P. 56-61. 

114. Lamadon, F. Protocole pour l’évaluation de la richesse polyphénolique 

des raisins. Revue des oenologues et des techniques vitivinicoles et oenologiques. 

1995. Vol. 76. P. 37-38. 

115. Iland P. G., Cynar W., Francis L. I., Williams P. J., Coombe B. G. 

Optimisation of methods for determination of total and red free glycosyl-glucose in 

black grape berries of Vitis vinifera. Australian Journal of Grape and Wine 

Research. 1996. Vol. 2. P. 171-178.  

116. Methodologies and Results in Grapevine Research / by ed. S. Delrot, 

H. Medrano, E. Or, L. Bravaresco, S. Grando. New York : Springer, 2010. 448 р. 

117. Peyron D. Le potentiel phénolique du Pinot Noir. Revue Francaise 

d’Oenologie. 1998. Vol. 170. P. 42-45.  

118. Rousseau J., Delteil D. Presentation d’une methode d’analyse 

sensorielle des baies de raisin. Principe, méthode, interpretation. Revue Française 



185 
 

d’Oenologie.  2000. Vol. 183.  P. 10-13. 

119. Olarte Mantilla S. M., Collins C., Iland P. G., Johnson T. E., Bastian S. 

E. P. Review: Berry sensory assessment: concepts and practices for assessing 

winegrapes’ sensory attributes. Australian Journal of Grape and Wine Research. 

2012. Vol. 18. P. 245-255. 

120. Wong D. Berry Sensory Analysis. A common language for describing 

maturity. Vineyard and winery management. 2015. Vol. 2. P. 54-58.  

121. Le Moigne M. Sensory and instrumental characterization of Cabernet 

Franc grapes according to ripening stages and   growing location. Food Quality and 

Preference. 2008. Vol. 19. P. 220-231.  

122. Lohitnavy N., Bastian S., Collins C. Berry sensory attributes correlate 

with compositional changes under different viticultural management of Semillon 

(Vitis vinifera L.). Food Quality and Preference. 2010. Vol. 21. P. 711-719.  

123. Olarte Mantilla S. M., Collins C., Iland P. G., Kidman C. M., Jordans 

C., Bastian S. E. P. Comparison of sensory attributes of fresh and frozen winegrape 

berries using Berry Sensory Assessment. Australian Journal of Grape and Wine 

Research. 2013. Vol. 19.  P. 349-357.  

124. Olarte Mantilla S. M., Collins C., Iland P. G., Kidman C. M., Ristic R., 

Hasted A., Jordans C., Bastian S. E. P. Relationships between Grape and Wine 

Sensory Attributes and Compositional Measures of cv. Shiraz. American Journal of 

Enology and Viticulture. 2015. Vol. 66. P. 177-186.  

125. Patron C., Symoneaux R., Chretien P., Guerin L., Brossaud F., Siret R. 

Transfert de méthodes sensorielles du raisin pour un usage par les professionnels du 

vin Application au cépage Chenin. Revue des oenologues et des techniques 

vitivinicoles et oenologiques. 2014. Vol. 151. P. 14-18. 

126. Методические рекомендации по агротехническим исследованиям 

в виноградарстве Украины / под. ред. А. М. Авидзба. Ялта : Институт 

винограда и вина «Магарач», 2004. 264 с. 



186 
 

127. Manu M., Winz R., Kilmartin P. A., Trought M. C. T., Nicolau L. Effect 

of skin contact and pressure on the composition of Sauvignon Blanc must. Journal 

of Agriculture and Food Chemistry. 2007. Vol. 55.  P.10281-10288.  

128. Darias M. J., Rodriguez O., Diaz E.,  Lamuela Raventos R. M. Effect 

of skin contact on the antioxidant phenolics in white wine. Food Chemistry. 2000. 

Vol. 71. P. 483-487. 

129. Baumes R., Bayonove C., Cordonnier R., Torres P., Seguin A. 

Incidence de la maceration pelliculaire sur la composante aromatique des vins doux 

naturels de muscat. Revue Francaise d'Oenologie. 1986. Vol. 116. P. 6-11. 

130. Baumes R., Bayonove C., Barillère J.-M., Escudier J. L., Cordonnier L. 

La macération pelliculaire dans la vinification en blanc - incidences sur la 

composante volatiles des moûts. Connaissance de la Vigne et du Vin. 1988. Vol. 22. 

P.209-223. 

131. Dubourdieu D., Hadjinicolaou D., Bertrand A. Observations sur la 

vinification en blanc sec. Essais de filtration des moûts après débourbage statique. 

Journal international des sciences de la vigne et du vin. 1980. Vol. 14, Issue 4. P. 

247-261.   

132. Загоруйко В. А., Виноградов В. А., Жарков П. Е., Бережной Ю. В.  

Применение азота в виноделии. Компрессорное и энергетическое 

машиностроение. 2010. № 1. С. 8-10.  

133. Симоненко Ю. М. Застосування інертних газів та кріогенних 

технологій у харчовій галузі. Харчова наука і технологія. 2014. № 1. С. 99-104.  

134. Ампелографический атлас сортов и форм винограда селекции 

Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия им. 

В. Е. Таирова» / В. В. Власов и др. Київ : Аграрна наука, 2014. 134 с. 

135. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва : Колос, 1979. 

416 с. 

136. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодово-



187 
 

ягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних 

досліджень у садівництві / за ред. О. М. Шестопаля. Київ : Інститут 

садівництва НААН,  2002. 136 с. 

137. Руководство по безконтактному измерению температуры : веб-

сайт. URL: http://www.testo.kiev.ua/docs/meas_IR_rus.pdf (дата звернення: 12. 

03. 2016 р.). 

138. ГОСТ 27198-87. Виноград свежий. Методы определения массовой 

концентрации сахаров. [Чинний від 1987-06-30]. Москва : Изд-во стандартов, 

1987. 8 с. 

139. ДСТУ 4112.13:2002. Вина і виноматеріали. Метод визначання 

загальної кислотності. [Чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 8 с.  

140. ДСТУ 6045:2008. Фрукти, овочі та продукти переробляння, 

консерви м'ясні та м'ясо-рослинні. Метод визначання рН. [Чинний від 2009-

07-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 12 с.  

141. ДСТУ 4112.41:2003. Вина, виноматеріали і сусло. Метод 

визначення фенольних речовин (індекс Фоліна-Чікольтеу). [Чинний від 2004-

07-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. 8 с. 

142. Спосіб кількісного визначення компонентного складу 

монотерпенів у винограді та винах : пат. 139418 Україна : МПК G 01N33/00 

G01N33/14. № 201904865; заявл. 07.05.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. С. 3. 

143. ДСТУ 4112.3:2002. Вина і виноматеріали. Визначання вмісту 

спирту. Контрольний метод. [Чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2003. 30 с.  

144. ДСТУ 4112.24:2002. Вина і виноматеріали. Метод визначання рН. 

[Чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 

2003. 8 с. 

145. ДСТУ 4112.5:2002. Вина і виноматеріали. Визначання 



188 
 

відновлювальних сахарів. Контрольний метод. [Чинний від 2003-07-01]. Вид. 

офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 12 с.  

146. ДСТУ 4112.3:2002. Вина і виноматеріали. Визначання вмісту 

летких кислот. Контрольний метод. [Чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2003. 10 с.  

147. ДСТУ 4112.25:2002. Вина і виноматеріали. Метод визначання 

діоксиду сірки. [Чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2003. 10 с.  

148. ДСТУ ISO 6658:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. 

Загальні настанови. [Чинний від 2006-03-21]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 17 с. 

149. ДСТУ ISO 6564:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. 

Методи створювання спектра флейвору. [Чинний від 2005-05-25]. Вид. офіц. 

Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 9 с.  

150. ДСТУ 4646:2006. Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. 

Газохроматографічний метод визначання справжності. [Чинний від 2006-07-

04]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 19 с.   

151. Tkachenko O. B., Pashkovskiy O. I., Shtirbu A. V.  Materials and 

methods of the study of influence of viticultural practices on sensory characteristics 

of wine grape varieties. EUREKA: Life Sciences. 2017. Vol. 2. P. 34-41.  

152. Ткаченко О. Б., Пашковський О. І., Ковальова І. А., Герус Л. В., 

Мельник Е. Б. Математичне моделювання якості технічних сортів винограду в 

агрометеорологічних умовах Одеського регіону. Виноградарство і 

виноробство. 2018. Вип. 55. С. 137-145. 

153. Ткаченко О. Б., Пашковський О. І., Кована О. О., Юрченко Є. М. 

Вплив системи формування кущів на склад монотерпенів винограду. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2019. Вип. 1. С. 81-93.  

154. Ткаченко О. Б., Пашковський О. І., Тарасова В. В. Вплив системи 



189 
 

формування кущів на показники фенольного комплексу винограду. Збірник 

наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. 94, т. 1. С. 134-147.  

155. Ткаченко О. Б., Пашковський О. І. Ароматичний комплекс 

винограду сорту Загрей селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» при різних 

системах формування кущів. Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 січня 2021 р.). Київ : МЦНіД, 2021. С. 47-50. 

156. Пашковський О. І. Фенольний комплекс винограду сорту Загрей 

селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» при схемах садіння кущів. Перспективи 

розвитку сучасної науки та освіти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Львів, 30-31 січня 2021 р.). Львів : Львівський науковий форум, 2021. Ч. II. С. 

14-16. 

157. Tkachenko O. B., Pashkovskiy O. I., Shtirbu A. V. Influence of 

viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties. Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 2, Issue 10. P. 49-56.  

158. Tkachenko O. B., Pashkovskiy O. I.  Quality parameters of wine grape 

varieties under the influence of different vine spacing and training systems. Food 

Science and Technology. 2017. Vol. 11, Issue 2. P. 29-37.  

159. Jones G. V., Reyd R., Vilks A. Climate, grapes, and wine: structure and 

suitability in a variable and changing climate. The Geography of Wine. Regions, 

Terroir and Techniques. Haarlem : Springer Netherlands, 2012. P. 109-133. 

160. Van Leeuwen C., Seguin G.  The concept of terroir in viticulture. 

Journal of Wine Research. 2006. Vol. 17, Issue 1. P. 1-10.  

161. Van Leeuwen C., Darriet P. The impact of climate change on viticulture 

and wine quality. Journal of Wine Economics. 2016. Vol. 11, Issue 1. P. 150-167. 

162. Jones G. V., Davis R. E. Climate Influences on Grapevine Phenology, 

Grape Composition, Wine Production and Quality for Bordeaux, France. American 

Journal of Enology and Viticulture. 2000. Vol. 51, Issue 1. P. 249-261.  

163. Fraga H., Santos J. A., Moutinho-Pereira J., Carlos C., Silvestre J., 



190 
 

Eiras-Dias J., Mota T., Malheiro A. C. Statistical modelling of grapevine phenology 

in Portuguese wine regions: observed trends and climate change projections. Journal 

of Agricultural Science. 2016. Vol. 154, Issue 1. P. 795-811. 

164. Власов В. В., Пашковский А. И., Тарасова В. В., Кована О. О. Чудо 

виноделия. Виноград: монография / под ред. В. В. Власова. Одеса: 

Астропринт, 2018. С. 441-467.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
  



192 
 

Додаток А 1 

 Показники вуглеводно-кислотного комплексу сортів винограду 

Ароматний та Загрей  (2005-2015 рр.) 

 

 

 

 

 

Рік 

Ароматний Загрей 

Масова 

концентрація 

цукрів, г/дм3 

Масова 

концентрація 

титрованих 

кислот, г/дм3 

ГАП 

Масова 

концентрація 

цукрів, г/дм3 

Масова 

концентрація 

титрованих 

кислот, г/дм3 

ГАП 

2005 17,5 8,7 2,0 19,6 7,1 2,8 

2006 15,6 7,7 2,0 19,1 6,0 3,2 

2007 17,2 5,5 3,1 17,2 6,3 2,7 

2008 20,7 6,0 3,5 17,5 5,9 3,0 

2009 22,0 6,0 3,7 19,6 5,6 3,5 

2010 20,7 4,0 5,2 18,6 6,2 3,0 

2011 20,2 5,8 3,5 18,6 6,0 3,1 

2012 17,5 7,0 2,5 16,7 5,8 2,9 

2013 18,8 6,7 2,8 19,1 6,4 3,0 

2014 19,1 4,7 4,1 19,6 5,9 3,3 

2015 21,2 4,6 4,6 18,6 7,3 2,5 
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Додаток А 2 

Дати настання фенологічних фаз та тривалість міжфазних періодів сортів 

винограду Ароматний та Загрей (2005-2015 рр.) 
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2005 18.06 20.07 29.08 32 40 03.06 18.07 28.08 45 41 

2006 16.06 26.07 12.09 40 48 04.06 20.07 11.09 46 53 

2007 02.06 11.07 21.08 39 41 01.06 07.07 03.09 36 58 

2008 12.06 25.07 04.09 43 41 09.06 22.07 23.09 43 63 

2009 05.06 21.07 28.08 46 38 02.06 28.07 18.09 56 52 

2010 06.06 24.07 07.09 48 45 04.06 22.07 23.09 48 63 

2011 04.06 19.07 08.09 45 50 26.05 24.07 28.09 59 66 

2012 23.05 10.07 15.08 48 36 25.05 24.07 01.09 60 39 

2013 23.05 24.07 28.08 62 35 21.05 14.07 10.09 54 58 

2014 31.05 14.07 29.08 44 46 28.05 29.07 18.09 62 51 

2015 02.06 24.07 30.08 52 37 27.05 28.07 17.09 62 51 
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Додаток А 3 

Показники метеорологічних умов вегетаційного періоду сорту винограду Ароматний (2005-2015 рр.) 
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2005 691,3 940,6 57,6 122,6 633,7 818,0 1 8 21 24 3 12 

2006 917,9 1057,9 29,6 139,2 888,3 918,7 13 15 18 21 17 12 

2007 883,6 1043,2 25,3 40,7 842,9 1002,5 10 14 33 17 6 24 

2008 982,9 955,0 109,3 22,3 873,6 932,7 4 19 30 23 8 14 

2009 1083,6 862,80 64,3 11,4 1019,3 851,4 7 14 21 25 17 9 

2010 1124,0 1125,9 116,5 19,9 1007,5 1106,0 10 18 22 12 18 24 

2011 989,9 1157,6 104,5 19,4 885,4 1138,2 13 17 16 36 13 14 

2012 1092,3 944,3 73,3 54 1019 890,3 14 13 21 8 16 25 

2013 1371,3 846,7 183,9 15,5 1187,4 831,2 8 10 32 17 15 17 

2014 987,5 1162,1 52,9 72,3 934,6 1089,8 4 9 26 12 7 31 

2015 1156,0 963,3 101,3 1,2 1054,7 962,1 10 15 35 9 11 26 
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Додаток А 4 

 Показники метеорологічних умов вегетаційного періоду сорту винограду Загрей (2005-2015 рр.) 
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N30 за 

період 

Д-ТЗ, 

днів 

2005 933,3 965,5 58,0 139,6 875,3 825,9 2 7 23 24 3 12 

2006 984,3 1180,4 51,0 139,2 933,3 1041,2 8 19 14 25 15 14 

2007 838,4 1456,0 25,3 55,3 813,1 1400,7 7 20 29 27 7 29 

2008 973,3 1360,0 112,6 111,4 860,7 1248,6 5 24 30 29 8  19 

2009 1316,7 1114,1 71,5 20,9 1245,2 1093,2 8 19 27 35 21 6 

2010 1108,4 1479,8 116,5 44,9 991,9 1434,9 9 21 22 13 16 26 

2011 1298,0 1418,4 116,5 9,3 1181,5 1409,1 16 25 24 42 18 14 

2012 1404,7 977,9 111,6 52,1 1293,1 925,8 20 13 23 12 25 21 

2013 1196,5 1298 162 40,5 1034,5 1257,5 8 10 26 29 15 18 

2014 1408,7 1219,3 98,7 12 1310 1207,3 6 15 31 24 19 22 

2015 1378,1 1194,2 101,3 2,1 1276,8 1192,1 5 17 37 10 8 29 



196 
 

Додаток А 5 

Коефіцієнти кореляції (r) між показниками якості винограду та метеорологічними показниками 
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N30 за 

період 

Ц-Д, 

днів 

N30 за 

період 

Д-ТЗ, 

днів 

Ароматний 

МКЦ, г/дм3 0,42 -0,10 0,46 -0,80 0,37 0,23 -0,19 0,40 0,17 0,10 0,17 -0,02 

МКТК, г/дм3 -0,42 -0,44 -0,20 0,68 -0,45 -0,72 -0,14 -0,43 -0,36 0,34 -0,15 -0,62 

ГАП, од 0,40 0,35 0,29 -0,68 0,40 0,63 0,01 0,43 0,28 -0,29 0,17 0,49 

Загрей 

МКЦ, г/дм3 0,14 -0,20 0,00 -0,03 0,16 -0,17 -0,50 -0,29 -0,10 0,27 -0,04 -0,51 

МКТК, г/дм3 -0,17 -0,14 -0,07 0,09 -0,18 -0,15 -0,51 -0,44 0,33 -0,41 -0,73 0,35 

ГАП, од 0,26 -0,04 0,03 -0,11 0,28 -0,01 0,12 0,20 -0,33 0,54 0,62 -0,66 
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Додаток Б 1 

Вплив схеми садіння кущів на урожайність та фітометричні показники 

крон кущів винограду сортів Ароматний і Загрей (2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Кількість грон на кущ, шт 

2016 22 11  17 10 14  

2017 20 25  26 21 25  

2018 21 20  35 22  21  

Середнє 21 19 - 26 18 20 - 

Середня маса грона, г 

2016 205 221  228 228 237  

2017 205 231  300 271 276  

2018 219 274  243 264 258  

Середнє 210 242 - 257 254 257 - 

Фактична урожайність одного куща, кг 

2016 4,5 2,4  3,9 2,4 3,4  

2017 4,1 5,8  7,8 5,7 6,8  

2018 4,6 5,5  8,5 5,8 5,1  

Середнє 4,4 4,6 - 6,7 4,6 5,1 - 

Розрахункова урожайність 1 га, ц 

2016 100 96  86 78 136  

2017 91 232  173 190 272  

2018 102 219  189 193  204  

Середнє 98 182 - 149 154 204 - 

Площа ОЛП на кущ, м2 

2016 4,7 3,9  4,7 3,3 3,9  

2017 4,7 3,9  4,7 3,3 3,9  

2018 4,7 3,9  4,7 3,3 3,9  

Середнє 4,7 3,9 - 4,7 3,3 3,9 - 

Площа ОЛП на 1 га,  м2 

2016 9400 14040  9400 9899 14040  

2017 9400 14040  9400 9899 14040  

2018 9400 14040  9400 9899 14040  

Середнє 9400 14040 - 9400 9899 14040 - 

Співвідношення площа ОЛП/маса урожаю, м2/кг 

2016 1,04 1,60  1,21 1,38 1,15  

2017 1,14 0,67  0,60 0,58 0,57  

2018 1,02 0,71  0,55 0,57 0,76  

Середнє 1,07 1,00 - 0,79 0,84 0,83 - 
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Додаток Б 2 

Вплив системи формування на урожайність та фітометричні показники 

крон кущів винограду сорту Ароматний (2016-2018 рр.) 

 

Показник 
Варіант досліду 

IК II III IV НІР05 

Кількість грон на кущ, шт 

2016 22 16 22 9  

2017 20 15 22 12  

2018 21 22 29 20  

Середнє 21 18 24 14 - 

Середня маса грона, г 

2016 205 238 214 225  

2017 205 247 228 244  

2018 219 223 193 230  

Середнє 210 236 212 233 - 

Фактична урожайність одного куща, кг 

2016 4,5 3,8 4,7 2,0  

2017 4,1 3,7 4,9 2,9  

2018 4,6 4,9 5,6 4,6  

Середнє 4,4 4,1 5,1 3,2 - 

Розрахункова урожайність 1 га, ц 

2016 100 84 104 45  

2017 91 82 109 64  

2018 102 109 124 102  

Середнє 98 92 113 71 - 

Площа ОЛП на кущ, м2 

2016 4,7 5,3 3,6 3,8  

2017 4,7 5,3 3,6 3,8  

2018 4,7 5,3 3,6 3,8  

Середнє 4,7 5,3 3,6 3,8 - 

Площа ОЛП на 1 га,  м2 

2016 9400 11776 8099 8399  

2017 9400 11776 8099 8399  

2018 9400 11776 8099 8399  

Середнє 9400 11776 8099 8399 - 

Співвідношення площа ОЛП/маса урожаю, м2/кг 

2016 1,04 1,39 0,77 1,90  

2017 1,14 1,43 0,73 1,31  

2018 1,02 1,08 0,64 0,83  

Середнє 1,07 1,30 0,71 1,35 - 
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Додаток Б 3 

Вплив системи формування на урожайність та фітометричні показники 

крон кущів винограду сорту Загрей (2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Кількість грон на кущ, шт 

2016 10 10 10 8  17 11 10 8  

2017 21 30 20 18  26 21 26 25  

2018 22 23 23 20  35 33 28 21  

Середнє 18 21 18 15 - 26 22 21 18 - 

Середня маса грона, г 

2016 228 216 267 235  228 182 270 271  

2017 271 237 284 264  300 267 279 309  

2018 264 248 264 235  243 200 246 241  

Середнє 254 233 272 244 - 257 216 265 274 - 

Фактична урожайність одного куща, кг 

2016 2,4 2,2 2,6 1,8  3,9 2,0 2,8 2,1  

2017 5,7 7,1 5,8 4,8  7,8 5,6 7,1 7,7  

2018 5,8 3,4 6,1 4,7  8,5 6,6 6,9 5,1  

Середнє 4,6 4,2 4,8 3,8 - 6,7 4,7 5,6 5,0 - 

Розрахункова урожайність 1 га, ц 

2016 78 73 85 61  86 44 62 46  

2017 190 237 193 160  173 124 158 171  

2018 193 113 203 157  189 147 153 112  

Середнє 154 141 160 126 - 149 105 124 110 - 

Площа ОЛП на кущ, м2 

2016 3,3 3,7 2,6 2,8  4,7 5,3 3,6 3,8  

2017 3,3 3,7 2,6 2,8  4,7 5,3 3,6 3,8  

2018 3,3 3,7 2,6 2,8  4,7 5,3 3,6 3,8  

Середнє 3,3 3,7 2,6 2,8 - 4,7 5,3 3,6 3,8 - 

Площа ОЛП на 1 га,  м2 

2016 9899 12332 8666 9332  9400 11832 8099 8399  

2017 9899 12332 8666 9332  9400 11832 8099 8399  

2018 9899 12332 8666 9332  9400 11832 8099 8399  

Середнє 9899 12332 8666 9332 - 9400 11832 8099 8399 - 

Співвідношення площа ОЛП/маса урожаю, м2/кг 

2016 1,38 1,68 1,00 1,56  1,21 2,65 1,29 1,81  

2017 0,58 0,52 0,45 0,58  0,60 0,95 0,51 0,49  

2018 0,57 1,09 0,43 0,60  0,55 0,80 0,52 0,75  

Середнє 0,84 1,10 0,63 0,91 - 0,79 1,47 0,77 1,02 - 
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Додаток В 1 

Вплив схеми садіння кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сортів Ароматний і Загрей (2016-2018 рр.) 

 

 

 

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Масова концентрація цукрів, г/дм3 

2016 210 204  218 215 204  

2017 226 204  204 199 207  

2018 231 236  194 199 191  

Середнє 222 215 - 205 204 201 - 

Масова концентрація титрованих кислот,  г/дм3 

2016 6,8 6,7  6,7 6,7 6,6  

2017 5,0 4,4  5,1 5,0 5,0  

2018 4,9 4,4  5,6 5,6 4,9  

Середнє 5,6 5,2 - 5,8 5,8 5,5 - 

рН 

2016 3,31 3,53  3,31 3,33 3,33  

2017 3,42 3,63  3,19 3,20 3,23  

2018 3,45 3,68  3,11 3,10 3,23  

Середнє 3,39 3,61 - 3,20 3,21 3,26 - 

Масова концентрація амінного азоту, мг/дм3 

2016 214 280  133 196 191  

2017 242 229  144 165 172  

2018 228 255  140 182 213  

Середнє 228 255 - 139 181 192 - 

ГАП 

2016 3,1 3,0  3,3 3,2 3,1  

2017 4,5 4,6  4,0 4,0 4,1  

2018 4,7 5,4  3,5 3,6 3,9  

Середнє 4,1 4,3 - 3,6 3,8 3,7 - 

ПТЗ 

2016 230 254  239 238 226  

2017 264 269  208 204 216  

2018 275 320  188 191 199  

Середнє 256 281 - 211 211 214 - 
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Додаток В 2 

Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Ароматний (2016-2018 рр.) 

 

 

 

 

Показник 
Варіант досліду 

IК II III IV НІР05 

Масова концентрація цукрів, г/дм3 

2016 210 202 196 215  

2017 226 210 226 226  

2018 231 236 239 226  

Середнє 222 216 220 222 - 

Масова концентрація титрованих кислот,  г/дм3 

2016 6,8 6,5 6,2 6,1  

2017 5,0 4,8 4,5 5,0  

2018 4,9 4,5 5,0 5,2  

Середнє 5,6 5,3 5,2 5,4 - 

рН 

2016 3,31 3,62 3,53 3,53  

2017 3,42 3,26 3,41 3,37  

2018 3,45 3,28 3,21 3,33  

Середнє 3,39 3,39 3,38 3,41 - 

Масова концентрація амінного азоту, мг/дм3 

2016 214 235 210 217  

2017 242 229 246 229  

2018 228 232 228 223  

Середнє 228 232 228 223 - 

ГАП 

2016 3,1 3,1 3,2 3,5  

2017 4,5 4,4 5,0 4,5  

2018 4,7 5,2 4,8 4,3  

Середнє 4,1 4,2 4,3 4,1 - 

ПТЗ 

2016 230 265 244 268  

2017 264 223 263 257  

2018 275 254 246 251  

Середнє 256 247 251 258 - 
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Додаток В 3 

 Вплив системи формування кущів на вуглеводно-кислотний комплекс 

винограду сорту Загрей (2016-2018 рр.) 

 

 

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Масова концентрація цукрів, г/дм3 

2016 215 218 204 204  218 209 210 210  

2017 199 202 186 196  204 204 196 196  

2018 199 199 199 199  194 204 191 196  

Середнє 204 206 196 200 - 205 206 199 201 - 

Масова концентрація титрованих кислот,  г/дм3 

2016 6,7 6,5 7,2 7,1  6,7 7,0 6,9 7,0  

2017 5,0 5,3 5,7 5,5  5,1 5,2 5,5 5,3  

2018 5,6 5,3 5,3 5,5  5,6 5,5 6,4 6,0  

Середнє 5,8 5,7 6,1 6,0 - 5,8 5,9 6,3 6,1 - 

рН 

2016 3,31 3,30 3,22 3,25  3,31 3,20 3,21 3,20  

2017 3,19 3,16 3,10 3,12  3,19 3,17 3,13 3,10  

2018 3,11 3,16 3,16 3,12  3,11 3,11 3,05 3,08  

Середнє 3,20 3,21 3,16 3,16 - 3,20 3,16 3,13 3,13 - 

Масова концентрація амінного азоту, мг/дм3 

2016 196 151 140 158  133 130 158 158  

2017 165 130 144 149  144 151 152 123  

2018 182  142  142  152  140 142  155 139   

Середнє 181 141 142 153 - 139 141 155 140 - 

ГАП 

2016 3,3 3,4 2,8 2,9  3,3 3,0 3,0 3,0  

2017 4,0 3,8 3,3 3,6  4,0 3,9 3,6 3,7  

2018 3,5 3,8 3,8 3,6  3,5 3,7 3,0 3,3  

Середнє 3,6 3,6 3,3 3,4 - 3,6 3,8 3,3 3,5 - 

ПТЗ 

2016 239 237 212 215  239 214 216 215  

2017 208 202 179 191  208 205 192 188  

2018 188 199 199 194  188 197 178 186  

Середнє 211 213 196 200 - 211 201 185 187 - 
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Додаток Г 1 

Вплив схеми садіння кущів на технологічні властивості фенольного 

комплексу, співвідношення полімерних та мономерних форм фенольних 

речовин, оксидазну активність винограду сортів Ароматний і Загрей  

 (2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Технологічний запас фенольних речовин, мг/дм3 

2016 796 717  580 655 491  

2017 826 826  604 617 517  

2018 810 823  623 574 536  

Середнє 810 788 39 602 615 514 40 

Масова концентрація фенольних речовин (загальна), мг/дм3 

2016 314 342  372 318 280  

2017 277 343  354 334 291  

2018 275 399  341 344 305  

Середнє 289 361 24 356 332 292 19 

Масова концентрація мономерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 266 280  290 255 238  

2017 229 268  271 257 241  

2018 255 372  257 268 245  

Середнє 250 306 36 272 260 241 15 

Масова концентрація полімерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 49 62  80 74 33  

2017 38 55  82 71 50  

2018 31 47  87 71 69  

Середнє 39 54 7 83 72 50 14 

Абсолютна активність МФМО, од˟1000   

2016 44,1 55,7  32,7 21,2 26,8  

2017 46,0 57,2  31,0 18,2 21,7  

2018 43,1 44,7  29,3 15,3 16,7  

Середнє 44,4 52,5 7,6 31,0 18,2 21,7 5 

Відносна активність МФМО, од˟100   

2016 0,14 0,16  0,09 0,07 0,1  

2017 0,17 0,17  0,09 0,06 0,08  

2018 0,16 0,11  0,09 0,04 0,06  

Середнє 0,15 0,15 0,03 0,09 0,06 0,08 0,02 
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Додаток Г 2 

Вплив системи формування кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу, співвідношення полімерних та мономерних 

форм фенольних речовин, оксидазну активність винограду сорту 

Ароматний (2016-2018 рр.) 

 

Показник 
Варіант досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV НІР05 

Технологічний запас фенольних речовин, мг/дм3 

2016 796 720 709 833  

2017 826 790 732 931  

2018 810 796 762 919  

Середнє 810 768 734 894 67 

Масова концентрація фенольних речовин (загальна), мг/дм3 

2016 314 329 314 293  

2017 277 327 313 334  

2018 275 316 355 293  

Середнє 289 324 327 307 24 

Масова концентрація мономерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 266 279 216 249  

2017 229 233 264 252  

2018 255 274 268 254  

Середнє 250 262 249 264 21 

Масова концентрація полімерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 73 50 98 46  

2017 23 94 49 39  

2018 21 41 87 40  

Середнє 39 61 78 42 20 

Абсолютна активність МФМО, од˟1000 

2016 44,1 36,2 39,6 43,6  

2017 48,0 38,8 43,7 45,9  

2018 41,1 40,3 38,3 36,1  

Середнє 44,4 38,6 40,5 41,9 3,3 

Відносна активність МФМО, од˟100 

2016 0,14 0,11 0,13 0,15  

2017 0,17 0,12 0,14 0,17  

2018 0,15 0,13 0,11 0,09  

Середнє 0,15 0,12 0,13 0,14 0,02 
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Додаток Г 3 

Вплив системи формування кущів на технологічні властивості 

фенольного комплексу, співвідношення полімерних та мономерних 

форм фенольних речовин, оксидазну активність винограду сорту Загрей 

(2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Технологічний запас фенольних речовин, мг/дм3 

2016 654 581 710 532  581 693 661 773  

2017 616 606 738 572  600 685 658 830  

2018 576 639 773 613  625 678 659 906  

Середнє 615 609 740 572 46 602 685 659 836 48 

Масова концентрація фенольних речовин (загальна),  мг/дм3 

2016 310 377 329 305  370 380 337 350  

2017 330 380 335 325  356 385 344 357  

2018 356 391 356 348  341 390 359 373  

Середнє 332 383 340 326 26 356 385 347 360 16 

Масова концентрація мономерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 233 236 272 228  289 213 290 270  

2017 259 260 290 251  272 251 308 272  

2018 288 287 311 277  257 291 328 276  

Середнє 260 261 291 252 31 272 251 309 273 30 

Масова концентрація полімерних форм фенольних речовин, мг/дм3 

2016 74 136 50 75  80 166 47 80  

2017 71 120 48 73  82 134 32 85  

2018 71 107 48 73  87 99 31 97  

Середнє 72 121 48 74 10 83 133 37 87 37 

Абсолютна активність МФМО, од˟1000 

2016 21,1 25,9 20,9 44,5  36,6 32,3 32,3 35,3  

2017 18,2 27,0 22,2 43,0  31,0 27,9 35,1 36,2  

2018 15,3 28,3 23,5 41,5  25,2 23,5 35,5 37,0  

Середнє 18,2 27,1 22,2 43,0 2,7 30,9 27,9 35,1 36,1 3,7 

Відносна активність МФМО, од˟100 

2016 0,07 0,07 0,07 0,15  0,10 0,08 0,10 0,10  

2017 0,05 0,07 0,07 0,14  0,09 0,07 0,10 0,10  

2018 0,05 0,07 0,06 0,13  0,07 0,06 0,10 0,10  

Середнє 0,06 0,07 0,07 0,13 0,02 0,09 0,07 0,10 0,10 0,01 
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Додаток Д 1 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад вільної фракції 

терпенового комплексу винограду сортів Ароматний та Загрей 

 (2016-2018 рр.) 

  

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів,  

мкг/дм3 

2016 435 1145  974 1151 860  

2017 366 1005  856 1049 750  

2018 295 855  735 950 655  

Середнє 365 1000 131 855 1050 755 188 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 134 175  92 138 98  

2017 147 190  85 130 89  

2018 162 207  77 72 79  

Середнє 148 191 23 84 129 88 10 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 52 13  23 67 12  

2017 56 5  16 36 14  

2018 65 0  16 30 7  

Середнє 59 6 10 15 44 11 14 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 11 2  0 5 10  

2017 12 14  0 0 0  

2018 20 24  3 0 0  

Середнє 14 13 13 1 2 3 6 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 0 1  0 0 3  

2017 0 0  12 3 0  

2018 0 5  23 4 0  

Середнє 0 2 3 12 2 1 9 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 0 10  0 45 15  

2017 0 23  0 33 0  

2018 0 36  0 20 0  

Середнє 0 23 13 0 33 5 10 
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Додаток Д 2 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад звязаної фракції 

терпенового комплексу винограду сортів Ароматний та Загрей 

 (2016-2018 рр.) 

 

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Масова концентрація загальної зв’язаної фракції терпенових спиртів, 

мкг/дм3 

2016 1835 2095  1525 3045 3215  

2017 1405 2170  1520 2730 2865  

2018 1975 2245  1500 2415 2500  

Середнє 1905 2170 140 1515 2730 2860 340 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 592 589  175 288 302  

2017 506 615  164 297 278  

2018 420 641  152 306 254  

Середнє 506 615 83 163 297 275 30 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 35 17  390 575 510  

2017 27 16  310 555 550  

2018 18 15  230 535 590  

Середнє 27 16 8 310 555 550 70 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 12 6  11 85 45  

2017 11 5  7 68 34  

2018 9 3  3 51 22  

Середнє 11 5 2 7 68 35 14 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 2 1  15 108 29  

2017 0 0  30 91 7  

2018 8 9  52 73 0  

Середнє 3 3 9 32 91 12 23 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 4 0  175 38 155  

2017 0 0  175 12 135  

2018 7 0  175 0 115  

Середнє 3 0 5 175 17 135 20 
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Додаток Д 3 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад вільної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Ароматний  

 (2016-2018 рр.) 

 

 

Показник 
Варіант досліду 

IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів,  

мкг/дм3 

2016 440 800 825 245  

2017 360 655 1000 140  

2018 295 525 1175 35  

Середнє 365 660 1000 140 171 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 104 298 650 17  

2017 147 295 545 31  

2018 193 292 455 45  

Середнє 148 295 550 31 70 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 52 6 14 0  

2017 59 8 13 0  

2018 65 9 21 0  

Середнє 59 8 18 0 8 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 11 7 54 2  

2017 16 15 67 2  

2018 21 22 79 1  

Середнє 16 15 67 2 11 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 0 2 13 1  

2017 0 2 20 5  

2018 0 2 26 9  

Середнє 0 2 20 5 5 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 0 14 6 0  

2017 0 20 5 0  

2018 0 27 4 0  

Середнє 0 20 5 0 5 
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Додаток Д 4 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад звязаної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Ароматний  

 (2016-2018 рр.) 

  

  

Показник 
Варіант досліду 

IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної зв’язаної фракції терпенових спиртів, 

мкг/дм3 

2016 1735 425 1725 365  

2017 1905 405 2150 500  

2018 2075 385 2575 635  

Середнє 1905 405 2150 500 345 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 596 195 596 334  

2017 502 190 505 390  

2018 420 199 415 467  

Середнє 506 195 506 397 94 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 37 6 21 5  

2017 25 5 19 0  

2018 18 1 17 5  

Середнє 27 4 19 3 6 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 12 4 21 16  

2017 11 5 20 5  

2018 9 6 18 6  

Середнє 11 5 20 9 4 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 2 10 16 13  

2017 0 21 18 8  

2018 8 29 20 14  

Середнє 3 20 18 11 8 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 4 3 5 2  

2017 0 2 4 0  

2018 7 3 3 1  

Середнє 3 3 4 1 4 
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Додаток Д 5 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад вільної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей 

 (2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів, 

 мкг/дм3 

2016 1175 1355 1655 1535  1075 1365 1105 1225  

2017 1050 1205 1320 1415  855 1130 815 1310  

2018 925 1055 985 1295  635 895 525 1395  

Середнє 1050 1205 1320 1415 245 855 1130 815 1310 273 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 156 206 183 179  102 129 90 72  

2017 132 181 181 181  85 123 87 92  

2018 101 149 175 183  67 97 83 111  

Середнє 130 179 180 181 26 84 113 86 91 20 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 87 480 330 80  15 202 65 210  

2017 29 390 300 25  16 203 61 209  

2018 5 300 270 0  15 203 57 207  

Середнє 40 390 300 35 67 15 202 61 208 5 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 6 105 32 72  0 62 0 27  

2017 0 108 24 44  0 30 0 11  

2018 0 110 16 16  3 0 0 0  

Середнє 2 108 24 44 19 1 31 0 13 22 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 0 25 24 33  0 16 0 30  

2017 3 33 11 16  12 30 10 26  

2018 4 42 0 0  23 45 19 42  

Середнє 2 33 12 16 14 12 30 10 32 16 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 70 185 165 215  0 120 0 3  

2017 28 160 160 205  0 110 0 35  

2018 0 135 155 195  0 100 0 55  

Середнє 33 160 160 205 27 0 110 0 31 20 
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Додаток Д 6 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад звязаної 

фракції терпенового комплексу винограду сорту Загрей  

(2016-2018 рр.) 

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної зв’язаної фракції терпенових спиртів, 

мкг/дм3 

2016 3245 4085 2675 2685  1525 3225 2665 2985  

2017 2730 3755 2005 2670  1515 2895 2365 2985  

2018 2215 3425 1335 2655  1505 2565 2065 2985  

Середнє 2730 3755 2005 2670 575 1515 2895 2365 2985 277 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 175 200 190 164  288 459 287 528  

2017 164 185 146 160  297 420 349 523  

2018 152 166 108 155  306 388 404 518  

Середнє 163 184 148 159 29 297 422 345 523 58 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 390 540 880 416  575 1039 1085 1338  

2017 300 495 700 307  555 930 960 1217  

2018 240 450 520 397  535 844 846 1096  

Середнє 310 495 700 307 142 555 938 964 1217 122 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 11 14 18 16  85 28 83 45  

2017 7 11 13 16  68 7 67 15  

2018 3 9 9 20  51 0 50 0  

Середнє 7 11 13 18 4 68 12 67 20 21 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 5 173 47 33  108 150 105 47  

2017 30 145 41 34  90 129 81 35  

2018 52 117 36 36  73 108 63 23  

Середнє 29 145 42 34 24 91 129 83 35 21 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 175 318 301 245  38 105 81 10  

2017 175 440 240 250  12 87 63 38  

2018 175 586 190 255  0 68 45 53  

Середнє 175 448 244 250 96 17 87 63 34 25 
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Додаток Д 7 

Вимірювання температури грона в період дозрівання винограду на кущах, сформованих за різними системами  

(на прикладі 27.07.2018 р.) 

Час вимірювань Варіант досліду 

Сторона куща 

Східна Західна 

Експозиція грона до сонячного світла 

Освітлене Затінене Освітлене Затінене 

1 2 3 4 5 6 

9:00 

ІК 

19,6 19 19,3 19,5 

21,6 19,8 20 19 

21,5 19,6 19,2 19 

Середнє 20,9 19,5 19,5 19,2 

ІІ 

24,8 22,8 18,3 18,7 

24,7 21,7 19,5 18,7 

22,5 20,4 19,1 18,7 

Середнє 24,0 21,6 19,0 18,7 

ІІІ 

19,0 19,0 20,4 20,1 

18,7 19,4 20,4 20,2 

20,5 19,8 19,1 18,7 

Середнє 19,4 19,4 20,0 20,5 

ІV 

20,8 20,5 19,8 19,8 

20,8 20,1 20,0 20,1 

20,0 20,2 20,0 20,5 

Середнє 20,5 20,3 19,9 20,1 
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Продовження додатку Д 7 

1 2 3 4 5 6 

13:00 

ІК 

24,6 23,4 24,2 22,1 

24,7 23,1 24,9 22,1 

24,9 23,2 23,4 22,8 

Середнє 24,7 23,2 24,2 22,3 

ІІ 

27 26,6 26,8 25,9 

27,9 26,2 25,9 25,1 

26,8 26,8 25 23,4 

Середнє 27,2 26,5 25,9 24,8 

ІІІ 

24,1 23,6 23,3 22,1 

24,0 22,8 23,9 22,9 

23,3 24,0 23,9 23,0 

Середнє 23,8 23,5 23,7 22,7 

ІV 

23,4 21,9 22,3 22,6 

24,6 23,6 25,0 22,2 

23,2 22,7 24,2 22,3 

Середнє 23,7 22,7 23,8 22,4 

16:00 

ІК 

25,3 24,6 28,2 26,7 

25,7 24,7 30,1 25,2 

26,9 25,7 29,4 24,2 

Середнє 26,0 25,0 29,2 25,4 

ІІ 

26,6 25,9 27,6 26,5 

27,9 26 27,6 25,7 

27,5 26,6 27,1 24,6 

Середнє 27,3 26,2 27,4 25,6 
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Закінчення додатку Д 7 

 

  

1 2 3 4 5 6 

16:00 

ІІІ 

26,2 25,5 29,1 26,0 

26,6 25,2 28,7 25,9 

27,5 27,4 27,6 23,0 

Середнє 26,8 26,0 28,5 25,0 

ІV 

25,3 25,9 30,4 24,9 

26,8 26,3 32,0 27,8 

27,2 27,2 30,4 28,8 

Середнє 26,4 26,5 31 27,2 

Середнє протягом 

дня 

ІК 24,2 22,6 24,3 22,3 

ІІ 26,2 24,8 24,1 23,0 

ІІІ 23,3 23,0 24,1 22,7 

ІV 23,5 23,2 24,9 23,2 

 освітлених затінених загальна 

Середня 

температура грон 

протягом дня 

ІК 24,3 22,5 23,4 

ІІ 25,2 23,9 24,6 

ІІІ 23,7 22,9 23,3 

ІV 24,2 23,2 23,7 
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Додаток Е 1 

Вплив схеми садіння кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Ароматний та Загрей (2016-2018 рр.) 

 

 

 

Показник 

Сорт винограду/варіант досліду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 НІР05 ЗгК Зг1 Зг2 НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів,  

мкг/дм3 

2016 1665 1525  2725 3800 3725  

2017 1820 1850  2875 4050 4075  

2018 1975 2175  2800 4300 2200  

Середнє 1820 1850 396 2800 4050 4000 371 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 352 348  672 851 866  

2017 317 371  625 817 832  

2018 277 400  578 783 799  

Середнє 319 373 49 625 817 832 50 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 85 161  68 43 107  

2017 86 148  63 42 95  

2018 88 143  72 40 88  

Середнє 87 151 10 68 42 97 8 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 71 51  94 81 119  

2017 71 51  95 89 109  

2018 71 51  96 96 99  

Середнє 71 51 3 95 89 109 10 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 12 23  37 23 50  

2017 11 26  36 31 45  

2018 10 29  34 39 39  

Середнє 11 26 5 36 31 45 8 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 13 15  5 4 11  

2017 12 19  5 5 9  

2018 11 22  6 6 7  

Середнє 12 19 5 5 5 9 2 
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Додаток Е 2 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Ароматний (2016-2018 рр.) 

 

 

Показник 
Варіант досліду 

IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів,  

мкг/дм3 

2016 1665 1845 2105 1565  

2017 1820 2060 2190 1670  

2018 1975 2275 2275 1775  

Середнє 1820 2060 2190 1670 234 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 360 240 442 266  

2017 319 252 493 271  

2018 277 263 544 276  

Середнє 319 252 493 271 45 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 85 97 65 80  

2017 87 93 66 77  

2018 88 93 70 77  

Середнє 87 94 67 78 5 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 71 75 97 65  

2017 71 80 86 62  

2018 71 90 83 59  

Середнє 71 82 89 62 8 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 12 19 11 8  

2017 11 15 10 9  

2018 10 14 10 10  

Середнє 11 16 10 9 3 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 13 13 8 9  

2017 12 12 10 9  

2018 11 11 12 9  

Середнє 12 12 10 9 3 
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Додаток Е 3 

Вплив системи формування кущів на компонентний склад комплексу 

монотерпенів виноматеріалів Загрей (2016-2018 рр.) 

  

 

Показник 

Варіант досліду 

Схема садіння кущів, м 

3х1 3х1,5 

IК II III IV НІР05 IК II III IV НІР05 

Масова концентрація загальної вільної фракції терпенових спиртів, 

 мкг/дм3 

2016 3725 4600 3025 3425  2725 4125 3400 4350  

2017 4075 4825 2700 3025  2800 3500 2950 3700  

2018 4350 4975 2375 2700  2875 2875 2500 3125  

Середнє 4050 4800 2700 3050 603 2800 3500 2950 3725 630 

Масова концентрація ліналоолу, мкг/дм3 

2016 851 840 680 531  672 790 680 795  

2017 820 865 607 570  623 810 630 820  

2018 780 898 566 609  580 838 580 838  

Середнє 817 867 618 570 52 625 813 630 818 48 

Масова концентрація гераніолу, мкг/дм3 

2016 41 112 63 36  63 79 43 81  

2017 42 100 80 37  67 85 41 87  

2018 40 84 90 38  72 92 40 94  

Середнє 42 99 78 37 13 68 86 42 88 8 

Масова концентрація альфа-терпінеолу, мкг/дм3 

2016 81 134 163 94  94 112 101 114  

2017 90 124 130 95  95 113 102 115  

2018 95 111 96 96  96 114 103 116  

Середнє 89 123 130 95 3 95 113 102 115 23 

Масова концентрація бета-цитронелолу, мкг/дм3 

2016 23 69 47 15  37 38 23 47  

2017 31 57 45 25  35 48 31 40  

2018 40 46 45 36  35 60 40 35  

Середнє 31 58 46 25 12 36 49 31 41 10 

Масова концентрація неролу, мкг/дм3 

2016 4 4 3 7  5 8 9 5  

2017 5 3 4 8  5 4 5 4  

2018 5 3 6 11  11 2 3 2  

Середнє 5 3 4 9 3 5 5 6 4  
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Додаток Є 1 

Економічна ефективність вирощування сортів Ароматний та Загрей за різних схем садіння кущів (2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 
Роки 

Сорти винограду 

Ароматний Загрей 

АрК Ар1 ЗгК Зг1 Зг2 

Урожайність т/га 

2016 10,0 9,6 8,6 7,8 13,6 

2017 9,1 23,2 17,3 19,0 27,2 

2018 10,2 21,9 18,9 19,3 20,4 

Ціна реалізації  

1 т 
грн 

2016 6600,0 6600,0 6000,0 6000,0 6000,0 

2017 6160,0 6160,0 5600,0 5600,0 5600,0 

2018 6380,0 6380,0 5800,0 5800,0 5800,0 

Виробничі витрати на 1 га грн 

2016 27557,3 35824,5 30384,0 33641,6 39499,2 

2017 30313,0 39407,0 32222,4 35905,8 41889,2 

2018 33344,3 43347,6 35344,7 39496,4 44648,1 

Виробнича собівартість 1 т грн 

2016 2755,7 3731,7 3533,0 4313,0 2904,4 

2017 3331,1 1698,6 1862,6 1889,8 1540,0 

2018 3269,1 1979,3 1870,1 2046,4 2188,6 

Дохід від реалізації продукції з 1 

га 
грн 

2016 66000,0 63360,0 51600,0 46800,0 81600,0 

2017 56056,0 142912,0 96880,0 106400,0 152320,0 

2018 65076,0 139722,0 109620,0 111940,0 118320,0 

Прибуток на 1 га грн 

2016 38442,7 27535,5 21216,0 13158,4 42100,8 

2017 25743,0 103505,1 64657,6 70494,2 110430,8 

2018 31731,7 96374,4 74275,3 72443,6 73671,9 

Рівень рентабельності % 

2016 139,5 76,9 69,8 39,1 106,6 

2017 84,9 262,7 200,7 196,3 263,6 

2018 95,2 222,3 210,1 183,4 165,0 
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Додаток Є 2 

Економічна ефективність вирощування сорту Ароматний  

за різних систем формування кущів (2016-2018 рр.) 

Показники 
Одиниці 

виміру 
Роки 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 

2016 10,0 8,4 10,4 4,5 

2017 9,1 8,2 10,9 6,4 

2018 10,2 10,9 12,4 10,2 

Ціна реалізації  

1 т 
грн 

2016 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 

2017 6160,0 6160,0 6160,0 6160,0 

2018 6380,0 6380,0 6380,0 6380,0 

Виробничі 

витрати на 1 га  
грн 

2016 27557,3 26454,7 24520,0 20668,0 

2017 30313,0 29100,2 26972 22734,8 

2018 33344,3 32010,2 29669,2 25008,3 

Виробнича 

собівартість  

1 т 

грн 

2016 2755,7 3149,4 2357,7 4592,9 

2017 3331,1 3548,8 2474,5 3552,3 

2018 3269,1 2936,7 2392,7 2451,8 

Дохід від 

реалізації 

продукції з  

1 га 

грн 

2016 66000,0 55440,0 68640,0 29700,0 

2017 56056,0 50512,0 67144,0 39424,0 

2018 65076,0 69542,0 79112,0 65076,0 

Прибуток на  

1 га 
грн 

2016 38442,7 28985,3 44120,0 9032,0 

2017 25743,0 21411,8 40172,0 16689,2 

2018 31731,7 37531,8 49442,8 40067,7 

Рівень 

рентабельності 
% 

2016 139,5 109,6 179,9 43,7 

2017 84,9 73,6 148,9 73,4 

2018 95,2 117,2 166,6 160,2 
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Додаток Є 3 

Економічна ефективність вирощування сорту Загрей за різних систем 

формування кущів (схема садіння 3х1 м, 2016-2018 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
Роки 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 

2016 7,8 7,3 8,5 6,1 

2017 19,0 23,7 19,3 16,0 

2018 19,3 11,3 20,3 15,7 

Ціна реалізації  

1 т 
грн 

2016 6000,0 7800,0 6000,0 6000,0 

2017 5600,0 7280,0 5600,0 5600,0 

2018 5800,0 7540,0 5800,0 5800,0 

Виробничі 

витрати на 1 га  
грн 

2016 33641,6 32885,6 29043,9 24481,2 

2017 35905,8 34469,2 31948,3 26929,4 

2018 39496,4 38516,1 35143,2 29622,3 

Виробнича 

собівартість  

1 т 

грн 

2016 4313,0 4504,9 3416,9 4013,3 

2017 1889,8 1454,4 1655,4 1683,1 

2018 2046,4 3408,5 1731,2 1886,8 

Дохід від 

реалізації 

продукції з  

1 га 

грн 

2016 46800,0 56940,0 51000,0 36600,0 

2017 106400,0 172536,0 108080,0 89600,0 

2018 
111940,0 85202,0 117740,0 91060,0 

Прибуток на  

1 га 
грн 

2016 13158,4 24054,4 21956,1 12118,8 

2017 70494,2 138066,8 76131,7 62670,6 

2018 72443,6 46685,9 82596,8 61437,7 

Рівень 

рентабельності 
% 

2016 39,1 73,1 75,6 49,5 

2017 196,3 400,6 238,3 232,7 

2018 183,4 121,2 235,0 207,4 
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Додаток Є 4 

Економічна ефективність вирощування сорту Загрей за різних систем 

формування кущів (схема садіння 3х1,5 м, 2016-2018 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
Роки 

Варіанти досліду 

ІК ІІ ІІІ ІV 

Урожайність т/га 

2016 8,6 4,4 6,2 4,6 

2017 17,3 12,4 15,8 17,1 

2018 18,9 14,7 15,3 11,2 

Ціна реалізації  

1 т 
грн 

2016 6000,0 7800,0 6000,0 6000,0 

2017 5600,0 7280,0 5600,0 5600,0 

2018 5800,0 7540,0 5800,0 5800,0 

Виробничі 

витрати на 1 га  
грн 

2016 30384,0 26248,3 25255,6 21288,0 

2017 32222,4 28573,2 27781,2 23416,8 

2018 35344,7 31570,5 30559,3 25758,5 

Виробнича 

собівартість  

1 т 

грн 

2016 3533,0 5965,5 4073,5 4627,8 

2017 1862,6 2304,3 1758,3 1369,4 

2018 1870,1 2147,7 1997,3 2299,9 

Дохід від 

реалізації 

продукції з  

1 га 

грн 

2016 51600,0 34320,0 37200,0 27600,0 

2017 96880,0 90272,0 88480,0 95760,0 

2018 109620,0 110838,0 88740,0 64960,0 

Прибуток на  

1 га 
грн 

2016 21216,0 8071,7 11944,4 6312,0 

2017 64657,6 61698,8 60698,8 72343,2 

2018 74275,3 79267,5 58180,7 39201,5 

Рівень 

рентабельності 
% 

2016 69,8 30,8 47,3 29,7 

2017 200,7 215,9 218,5 308,9 

2018 210,1 251,1 190,4 152,2 
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