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У статті надається характеристика основних показників якості врожаю винограду – вмі-
сту цукру у соку ягід винограду і титруємої кислоти, які придають особливий смак головній 
продукції технічних сортів винограду – сухих вин. Описуються методи та інструментарій 
лабораторних аналізів вказаних показників, а також методика польового досліду.  

Представлено результати лабораторно-польового досліду, проведеного у 2015 році на 
ділянках відділу ампелографії і клонової селекції ННЦ «Інститут виноградарства та вино-
робства ім. В. Є. Таїрова». Якість врожаю винограду визначалась для трьох сортів - Муска-
та Одеського, Сухолиманського білого і Одеського чорного (відповідно середньопізнього, 
пізньосереднього і пізнього термінів дозрівання). Аналіз показників якості винограду про-
водився в динаміці в період дозрівання (від початку дозрівання до технічної стиглості) в чо-
тирьох повторностях на 40 рослинах в трьох ярусах куща - верхньому, середньому і ниж-
ньому.  

Визначено особливості динаміки показників якості винограду технічних сортів різних 
термінів стиглості. 

Ключові слова: якість винограду, сік ягід, вміст цукру, титруєма кислотність, глюкоа-
цидиметричний показник, сорти винограду, період дозрівання, динаміка. 

 
 

 
1. ВСТУП 

 

Виноградарство і виноробство в Україні, за 
незначних площ під виноградниками, відносить-
ся до галузей сільського господарства, які відрі-
зняються значними прибутками. На теперішній 
час селекціонерами Національного наукового 
центру «Інститут виноградарства і виноробства 
ім. В. Є. Таїрова» створено більше 30 сортів ви-
нограду, які характеризуються значною пласти-
чністю до екологічних умов України. Врожай-
ність цих сортів винограду може в окремі роки 
досягати 10-15 т/га. Треба відмітити, що біль-
шість сортів також досить стійка до хвороб і 
шкідників, поширених в Україні.  

Найбільший прибуток галузі приносять тех-
нічні сорти винограду, продукція яких викорис-
товується для виготовлення вин, в ряду яких сухі 
марочні вина мають особливу цінність. Ця цін-
ність визначається різними органолептичними 
властивостями винограду, які характеризуються 
більш ніж 20-ма показниками. До основних по-
казників відносяться вміст цукру і титруєма кис-
лотність ягід винограду, які зумовлюють якість 
винограду як сировини для виноробства. Ці по-
казники також визначають терміни збору вро-

жаю, так як характеризують кондиційність вино-
градарської продукції і капіталовкладення при 
виготовлені вина. І якщо кількість виноградної 
продукції формується впродовж усього циклу 
розвитку рослини, то якість винограду форму-
ється в період дозрівання. 

Метою даної статті є висвітлення результатів 
дослідження динаміки накопичення цукру і тит-
руємої кислотності в ягодах винограду трьох 
сортів винограду, які відрізняються термінами 
дозрівання і використовуються для виготовлення 
сухих і десертних марочних вин – Сухолимансь-
ке біле, Таїровське червоне і Мускат одеський. 

 
2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На накопичення цукру у ягодах винограду 
впливає велика кількість факторів зовнішнього 
середовища, і виноград одного і того ж сорту в 
різних грунтово-кліматичних умовах часто на-
копичує абсолютно різну кількість цукру, навіть 
за однакових умовах агротехніки. Також вміст 
цукру у ягодах схильний до значних коливань по 
роках одного й того ж сорту й фізико-
географічного району [1 - 4]. У 1 см3 соку зріло-
го винограду вміст цукру в залежності від сорту, 
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місця зростання і агротехніки може коливатися 
від 120-150 до 250-300 г [5].  

На сьогодні в практиці виноградарства і ви-
норобства про зміни кислотності в суслі судять 
по наявності в ньому так званої загальної, або 
титруємої кислотності (г/л або г/дм3). Слід за-
значити, що загальна (титруєма) кислотність дає 
дещо занижені значення в порівнянні з фактич-
ним вмістом у суслі органічних кислот. Проте, у 
зв’язку з порівняно легким визначенням і доб-
рим відображенням зміни у часі та просторі, для 
характеристики якості виноградного соку і сусла 
користуються в основному даними про титруєму 
кислотність.  

Дуже часто винороби оперують ще одним, 
комплексним, показником, який характеризує 
співвідношення вмісту цукру і титруємої кисло-
тності у соку ягід винограду - глюкоацидимет-
ричний показник ГАП (відносна величина). Для 
різних типів вин цей показник складає від 3-4 до 
6-7. Польовий дослід проводився в 2014 і 2015 
роках на колекційних ділянках відділу ампело-
графії і клонової селекції, а лабораторний аналіз 
виконувався в біохімічній лабораторії відділу 
виноробства ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Від-
бір проб для аналізу якості винограду проводив-
ся на ділянках з сортами винограду Мускат оде-
ський, Сухолиманський білий та Одеський чор-
ний в 4-х повторностях на трьох ярусах крони 
кущів – верхній, середній і нижній. 

Лабораторні аналізи виконувалися із застосу-
ванням відомих методів. Визначення масової 
концентрації цукру у суслі здійснювалося із за-
стосуванням аерометричного методу, який базу-
ється на пропорційнії залежності між щільністю 
сусла і вмістом в ньому цукрів. Визначення ма-
сової концентрації титруємих кислот засноване 
на прямому титруванні сусла, виноматеріалу або 
вина титрованим розчином лугу до нейтральної 
реакції, яка встановлюється за допомогою інди-
катора. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Авторами раніше проведено аналіз статисти-
чних даних з якості винограду, осереднених в 
масштабі окремих адміністративних областей 
України, які надають уявлення про їх можливу 
зональну мінливість [8]. В цій роботі оцінюється 
динаміка показників якості винограду окремих 
сортів. 

Досліджувані сорти відрізняються термінами 
наступу різних фаз і, особливо, термінами поча-
тку дозрівання і технічної стиглості та триваліс-
тю вегетаційного періоду [5 - 7]. Мускат одесь-

кий відноситься до середньопізніх сортів з три-
валістю вегетаційного періоду 130-140 днів. Ку-
щі вище середньої сили росту. Грона циліндро-
конічна середньої величини вагою 130-190 г. 
Ягода середнього розміру, округла, жовтувато-
зеленого або бурштинного кольору вагою 1,8-
2,0 г. Смак гармонійний, з сильним мускатним 
ароматом. М'якоть злегка слизька, шкірка тонка, 
але міцна. Сорт винограду Мускат одеський під-
вищено стійкий до морозу -24 °С, мілдью (2,5 
бала), оїдіуму (2 бали). Виноград використову-
ється для виготовлення білих столових і десерт-
них вин, мускатного ігристого, соків високої 
якості.  

Сухолиманський білий пізньосереднього те-
рміну дозрівання, виведений шляхом схрещу-
вання сортів Шардоне і Плавай. На Україні ра-
йонований в окремих підзонах Одеської області. 
Перспективний для отримання марочних сухих і 
напівсолодких і шампанських вин. Період веге-
тації від початку розпускання бруньок до техні-
чної стиглості становить 150 днів. Кущі сильно-
рослі. Грона середнього розміру циліндричної 
або циліндрично-конічної форми. Ягоди серед-
нього розміру, округлі, зеленувато-золотистого 
кольору. М'якоть соковита. Смак гармонійний з 
оригінальним сортовим тоном.  

Одеський чорний пізнього строку дозрівання. 
Перспективний для отримання високоякісних 
червоних сухих і десертних вина. Період вегета-
ції сорту дорівнює 160 днів. Кущі досить силь-
ного зростання. Грона середнього розміру коні-
чної форми. Ягоди середні, округлі, чорні. Сік 
інтенсивно забарвлений.  

На рис. 1 і 2 і в табл. 1 показано динаміку нако-
пичення цукру і величину титруємої кислотності у 
ягодах вказаних сортів винограду за період від по-
чатку дозріванні до технічної стиглості. Наочно 
видно різницю в термінах настання фаз цих сортів, 
яка досягає одного місяця. Початок дозрівання ягід 
у сорту Мускат одеський, Сухолиманський білий і 
Одеський чорний настає відповідно 27 липня, 26 
серпня і 26 серпня, а технічна стиглість – 18 серпня, 
21 і 25 вересня.  

Вміст цукру у ягодах винограду Мускат Одесь-
кий по ярусам кущів змінюється за цей період від 
9,5 - 10,6 до 20,2 г/дм 3, у сорту Сухолиманський 
білий – від 12,4 до 19,6 - 19,9 г/дм3  а у сорту Одесь-
кий чорний – від 14,8 - 15,2 г/дм3. Різниця вмісту 
цукру за період достигання по сортам відповідно 
складає 10,7, 7,5 і 6,7 г/дм3.  
Титруєма кислотність у соку ягід за період най-
більше змінюється у сорту Мускат одеський – 
від 21,5 - 23,2 до 6,4 - 6,6 г/дм3, різниця складає 
16,8 г/дм3. У сорту Сухолиманський білий її різниця  
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Рис. 1. - Динаміка накопичення цукру у ягодах винограду різних сортів, г/дм3 
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Рис. 2. - Динаміка титруємої кислотності у ягодах винограду різних сортів, г/дм3 
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дорівнює 3,9 - 4,4 г/дм3 (від 9,8 - 9,9 до 5,5 -
 6,0 г/дм3), а у сорту Одеський чорний – 6,0 г/дм3 
(від 11,2 до 45,2 г/дм3). Різниця величин вмісту цук-
ру у ягодах винограду по сортам впродовж усьо-
го періоду змінювалася в незначних межах – від 
0,0 до 1,1 г/дм3.  

Виконано розрахунки величини глюкоациди-
метричного показника ГАП. Виявлено, що ГАП 

у сортів Мускат одеський, Сухолиманський бі-
лий і Одеський чорний змінювався відповідно 
від 0,5 до 3,0-3,1, від 1,2-1,3 до 3,3-3,6 і від 1,3 до 
4,1. Це вказує на достатні величини для одер-
жання доброї якості виноматеріалу для приготу-
вання високоякісних вин. 

 

 
 
Таблиця 1 - Характеристика динаміки показників якості винограду за результатами лабораторно-польового дослідження 
2015 року 

 

 
 
 

Вміст цукру, г/100см3 Кислотність, г/см3: 

Сорти 

Дати 

Мускат 
одеський 

Сухолимансь
кий білий 

Одеський 
чорний 

Мускат 
одеський 

Сухолиман
ський 
білий 

Одеський 
чорний 

верх 10,6 ---- --- 21,5 ---- --- 

серед. 9,5 --- --- 23,2 --- --- 

27.07 

низ 10,6 --- --- 22,8 --- --- 
верх 11,1 --- --- 18,9 --- --- 
серед. 11,4 --- --- 19,0 --- --- 

30.07 

низ 11,4 --- --- 19,0 --- --- 
верх 16,7 --- --- 10,1 --- --- 
серед. 17,0 --- --- 10,2 --- --- 

10.08 

низ 17,0 --- --- 10,3 --- --- 
верх 20,2 --- --- 6,4 --- --- 
серед. 20,2 --- --- 6,6 --- --- 

18.08 

низ 20,2 --- --- 6,6 --- --- 
верх --- 12,4 15,2 --- 9,8 11,2 
серед. --- 12,7 14,9 --- 9,9 11,3 

26.08 

низ --- 12,4 14,8 --- 9,8 11,2 
верх --- 14,7 17,2 --- 9,5 9,2 
серед. --- 14,6 17,5 --- 9,2 9,1 

31.08 

низ --- 14,4 17,2 --- 9,2 9,2 
верх --- 15,9 18,0 --- 7,5 8,1 
серед. --- 15,6 17,8 --- 7,4 8,1 

7.09 

низ --- 15,6 18,0 --- 7,5 8,2 
верх --- 19,4 19,9 --- 7,1 7,3 
серед. --- 19,1 19,6 --- 7,2 7,2 

14.09 

низ --- 19,1 19,9 --- 7,0 7,0 
верх --- 19,9 20,2 --- 6,0 6,1 
серед. --- 19,6 20,2 --- 6,1 6,2 

18.09 

низ --- 19,6 19,9 --- 6,0 6,1 

верх --- 19,9 21,0 --- 6,0 6,1 
серед. --- 19,9 21,2 --- 5,5 6,1 

21.09 

низ --- 19,6 21,0 --- 5,7 6,1 

верх --- --- 21,2 --- --- 5,2 
серед. --- --- 21,2 --- --- 5,2 

25.09 

низ --- --- 21,2 --- --- 5,2 
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4. ВИСНОВКИ 

 

Наведено результати аналізу динаміки по-
казників якості ягід винограду різних термінів 
дозрівання. Встановлено, що динаміка вмісту 
цукру і титруємої кислотності у ягодах різних 
сортів має свої особливості. Найбільші темпи 
їх зміни відзначаються у сорту з найменшим 
періодом достигання – Мускат одеський, від-
повідно 10,7 і 16,8 г/дм3.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЯГОД ТЕХНИЧЕСКИХ  
СОРТОВ ВИНОГРАДА ЗА ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ 

 
Г. В. Ляшенко, д.геогр.н. 
О. М. Cоборова, аспирант 

 
Одесский государственный экологический университет, 
ул. Львовская, 15, 65016 Одесса, Украина,  lgv53@ukr.net 

 
В статье дается характеристика основных показателей качества урожая винограда – со-

держания сахара в соке ягод винограда и титруемой кислотности, которые придают особен-
ный вкус главной продукции технических сортов винограда –сухих вин. Описываются ме-
тоды и инструментарий лабораторных анализов указанных показателей, а также методика 
полевого опыта.  

Представлены результаты лабораторно-полевого опыта, проведенного в 2015 году на 
участках отдела ампелографии и клоновой селекции ННЦ «Институт виноградарства и ви-
ноделия им. В.Е. Таирова». Качество урожая винограда определялось для трех сортов - 
Муската Одесского, Сухолиманского белого и Одесского черного (соответственно средне-
позднего, позднесреднего и позднего сроков созревания). Анализ показателей качества ви-
нограда проводился в динамике в период созревания (от начала созревания до технической 
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спелости) в четырех повторностях на 40 растений на трех ярусах куста - верхнем, среднем и 
нижнем.  

Определены особенности динамики показателей качества винограда технических сортов 
разных сроков созревания. 
Ключевые слова: качество винограда, сок ягод, содержание сахара, титруемая кислот-
ность, глюкоацидимитрический показатель, сорта винограда,  период созревания, динамика. 

 
 

THE DYNAMICS OF BERRIES QUALITY INDICATORS OF TECHNICAL KINDS  
OF GRAPES DURING A RIPENING PERIOD 

 

H. V. Lyashenko, Dr. Geogr. Sci 
O. M. Soborova, graduate student 

 
Odessa State Environmental University, 

Lvivskaya str., 15, 65016, Odessa, Ukraine,  lgv53@ukr.net 
 

The article describes the main indicators of a grapes crop quality -- a sugar content in the juice 
of grapes and a titratable acidity, which give a special taste to the main production of technical 
kinds of grapes -- dry wines. The methods and tools of the laboratory analysis of these indicators, 
as well as the methodology of a field experience are described . 

The results of laboratory and field experiments, conducted in 2015 in the areas of an ampelo-
graphy and clonal selection department of NSC of "Institute for Winegrowing and Winemaking 
named after V. E. Tairov" are represented.  

The quality of grapes crop was determined for three grades -- Odessa Muscat, Sukholimansky 
white and Odessa black (respectively medium, later than average and late ripening). Analysis of 
grape quality indicators was carried out in the dynamics during ripening (from the beginning of 
ripening to a technical maturity) in four replications for 40 plants on three tiers of the bush - the 
upper, middle and lower.  

It was executed the calculations of gluco-acidimetric indicator (GAP) value for grades Odessa 
Muscat, Sukholimansky white and Odessa black. The following conclusions were obtained. The 
greatest rate of change of grapes quality indicators of different ripening technical kinds is observed 
for the grape with the lowest grade ripening period – Odessa Muscat.  

The resulting calculations indicate sufficient indicators value to obtain good quality wine mate-
rials for making high quality wines.  

Keywords: a grapes quality, juice of berries, a sugar content, a titratable acidity, gluco-
acidimetric indicator, grapes, a ripening period, a dynamics.  
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