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Проведена иауково - обгрунтована оц\яка npudamuocim 6-ти рагюиованих copinie че- 
решт тзиъого строку' достигсмня (Мелппопатъсъка чориа, Шраж, Орюи, Празднична, 
Сюрпрга, Кослпчиа), яю ei/potifeni в умовах твдеяного Степу Укрспии до заморожуваиня 
та здер^гстня при итьких температурах за показикками: величина етрапт соку, масова 
концентрация if\iq?ie, масова концентрация ттпрованих кислот.

Ключoei слова: черешня, заморожування, здер^гаиня, величина втрати соку, масова 
концентрация ifyjq?ie, масова концентрация mwnpoecmux кислот.

Иванова И.Е.у Белоус Э.С., Пащенко Ю .П,, Еременко О Л. Сортоисследование плодов 
черешни позднего срока созревания на пригодность к  замораживанию

Проведена научно - одосноваииая оценка годности 6-ти раиот^оваииых сортов че- 
региии позднего срока созревания (Мелитопатъская черная, Мираж, Орион, Праздничный, 
Сюрприз, Космическая), выращенных в условиях южной Степи Украины к замораживанию 
и хранению при низкго: температурах по показателям: величина потери сока, массовая 
концентрация сахаров, массовая концентрация ппапру'емых киаот.

Ключевые слова: черешня, хранения, величина потери сока, массовая концентрация са
харов, массовая концентрация титруемых кислот.

Ivanova I,Ye., Bilous E.S., Pashchenko Yu.P,y Yeremenko О Л. Variety testing o f late- 
ripening sweet cherries fo r their suitability fo r  freezing

The shtdy presents a scientifically substantiated assessment o f the suitability^ o f 6 zoned Jate- 
lipemng sw eet cheny raiieties (Melitopolska choma, Mirazh, Oiion, Prazdmchna, Siwjjyz, Kos- 
rnichna) gixr\\7i in the southern steppes o f U haine fo r fi'eezing and stoiing a t Icnv temperatures 
based on the following characteristics: ju ice loss amount, total sugars and total titrated adds.

Key words: sw eet chenies, f i eezing, storage, ju ice loss amount, total sugars, totaJ titrated ac
ids.

Постановка проблема та анал1з останн1х дослщжень. Черешня с в1зи- 
тною карткою гйвденного perioHy Украйш. Плоди ще! культури мають бисо- 
кий BMid легкозасвоюваних моноцукр1в. 6io.iori4H〇 активных речовин (БАР) 
фенольно! природа, характеризуються чудов^ш  смаковими якост^ш, але 
придатн1 до занадто короткого термшу споживання у св1жому вигляд1 [1, с. 25; 
4, с. 32; 5, с. 2].
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За твердженням ряду автор1в 1ваново11.G., 1ваново1 Т.Г.. Бшоус Е.С. че
решня вважаеться одним з найбшьш зручних вид1в юсточкових порщ для за- 
морожування. Заморожування дозволяе протягом тривалого часу майже мак
симально збер1гати вих!дну як1сть плод1в, економити тару, виробляти продук
та. як для споживання у свЬкощ вигляд1. так i пкля переробьси. Строк спожи- 
ваиня черепш! в Степов1й 3〇Hi Укршни можливо подовжити до шести м1сяц1в. 
використовуючи один з шляшв довготриваюго збер1гання в м1сцях вирощу- 
ваиня -  низькотемпературне заморожування i збер1гання [4, с. 27;; 5, с. 10].

Завдання сучасного науковця при анал1з1 заморожено! продукцй визна- 
чаеться выбором сорту, оптимального термшу й збер1гання. визначенням 
ф1зико-бюх1м1чних параметр1в [2, с. 59].

Враховуючи вищенаведене, проведения анашзу придатност1 районова- 
них сорт1в черепш1 п1знього строку достигання за рядом як1сних показниюв. 
яю вирощеш в умовах п1вденного Степу Укра1ни до заморожування та 36epi- 
гання с вельми актуальным [1, с. 27; 4, с. 17; 5, с. 3].

Постановка завдання. Мета досшджень полягала в оц1нц1 впливу замо- 
роження розсипом. тривалого збер1гання на як1сть плод1в qepenmi нових райо- 
нованих сорт1в п1знього строку достигання. Досл1дження проводилися протя
гом 2014-2016 рр. на 6a3i кафедр «XiMii та бютехнологш», «Рослинництво» 
ТДАТУ.

Рис. 1. Схема docnidy

Згщно до схе\ш досшду (рис. 1), для досл1дження було вщбрано micib 
районованих copiiB черешн1 шзнього строку достигання: Праздн1чна. Косм1ч- 
на. Сюрприз, Орюн, М1раж та Мел1топольська чорна - контрольний сорт.

Елементи обл1ку включали:
- величина втрати соку - згщно з «Методическим рекомендациям по 

хранению плодов, овощей й винограда» [3, с. 74];
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- масова концентрац1я цукр1в по Бертрану - зг1дно з ГОСТ 13192-73 [5, с.
3]；

- масова концентрац1я титрованих кислот - зг1дно з ГОСТ 255550-82 [6,
с. 4];

Вик.1ад основного матер1ал\т дослщження. Вартовання середн1х зна- 
чень експериментальних ааних за роки досл1джень за величиною втрати соку 
одразу пкля дефростацц плодш та на Bcix етапах збер1гання вщбувасгься в 
д1апазош 11,5%-16,7% (табл. 1).

За експериментальними даними максимальна величина втрати KJiiTHHHO- 
го соку спостер1гаеться при дефростаци площв черешн1 дослщжуваних copiiB 
вщразу пкля заморожування (11,5-16,1%).

Таблиця 1. Величина втрати кл1тинного сок\г при дефростаци плод1в че- 
penmi ni3Hix сорт1в пкля заморожл вання та тривалого збер1гання, %

Сорт (фактор А)
Заморожування 

та тершн зберкання ШР05
1 2

Мештопольська чорна - контроль 13,5 14Д 0,32
М1раж 11,5 12,9 0,81
Орюн 13,4 14,8 0,72

Сюрприз 14,7 14,9 0,41
Косшчна 16,1 16,7 0,31

Праздшчна 12,4 13,1 0,22
ШР〇5 0,48 0,67

Примака: 1 - в1дразу nicjM заморожування:
2 - через шкть мкяц1в збер1гання в замороженому CTaHi.

М1ншальне значения величины втрати соку зафксовано у сортозразк1в 
М1раж (11,5%) та Праздн1чна (12,4%), що значно мешпе значения цього показ- 
пика у контрольного сорту Мел1топольська чорна 13,5% (Н1Р〇5 = 0,48%). Вмкт 
дослщжуваного показиика в плодах сорту Opi〇H на piBHi контролю та складае 
13,4%.

Сорта п1знього строку достигания Сюрприз та Косм1чна мають макси- 
мальну втрату кл1тинного соку одразу пкля заморожування 14,7% та 16,1%
вщпов1дно, що статистично достов1рно.

nicjM шести шсяц1в збер1гання висоток втрати кл1тшшого соку в деф- 
ростованих плодах по вщношегаю до значень цього показника в1дразу шсля
залюрожування складають вщ 1,4 %до 12,2%.

Ана11зуючи динамшу змш значень величины втрати соку виразу п1сля 
зшорожування та через micib м1сяц1в збер1гання необхшю в1дм1тити. що 3Mi- 
на досл1джуваного показника пкля тривалого збер1гання у сорту Орюн е ста- 
тистично недостов1рною (ШР〇5 0 J2% ). У copiiB Мел1топольська чорна. Mi- 
раж. Сюрприз, Косм1чна. Праздн1чна зафксовано статистично достов1рну 
змшу соков1ддач1 при 36epiraHHi (ШР〇5 0,22% - 0,81%).

Заморожен! сортозразки М1раж та Праздн1чна характеризуються макси
мальною збережененктю клЬшшого соку та мають значения величины втрати 
соку 12,9% та 13,1%, що значно менше н1ж у контрольного сорту Мел1тополь-
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ська чорна 14,1% (ШР〇5 0,67%). Вмкт досл1джуваного показника у плод1в 
copriB Opi〇H, Сюрприз коливасгься на piBHi контролю, а коливання значения 
цього показника можна вважати статистично недостов1рними (див. табл. 1).

Вшст цукр1в в св1жих плодах черешн1 коливаеться в д1апазош 12,4%- 
15,2%. Сорта Орюн (13,3%) та Кос\ична (13,2%) мають статистично не досто- 
BipHy рЬницю за вмктом аншйзуемого показника в1дносно контрольного сорту 
Мел1топольська чорна (13,4%), що п1цтверджу€ться Н1Р〇5 0,22% за даними 
таблиц!2.

У плодах сорту М1раж вщм1чено максимальный BMid цукр1в, який скла- 
дае 15,2%, що на 1,8% бшьше н1ж у контрольного сорту Мел1топольська чор
на. Наймеьшшм bmIctom цукр1в визначено плоди сорту Праздн1чна 12,4%.

Вщразу п1сля заморожуваьшя BMid дослщжуваного показника знижу- 
еться на 3,2%-17,2% в1дносно його початково! концентраци в p〇3pi3i сорта. На 
цьому eTani збер1гання статистично достов1рними лидерами за вмктом цукрш е 
плоди сорту М1раж (14,3%) та Сюрприз (13Д%) в пор1внянн1 з контрольним 
сортом (11,1%). Сортозразки Орюн (12,2%), Косм1чна (12,4%) та Праздшчна 
(12,0%) мають статистично достов1рний бшыпий вмкт цукру н1ж Мел1тополь- 
ська чорна (11,1%), але м1ж собою nepmi три сорта статистично досюв1рн〇1 
р1знищ в значениях показника не мають (Ш Р〇5 0,36%).

Через micib м1сяц1в збер1гання втрати цукр1в в p〇3pi3i copiiB вщносно 1х 
значень вщразу пкля заморожуваьшя складають вщ 0,8% до 2,5%, виключен- 
ням € сорт Мел1топольська чорна. У контрольного сорту спостер1галось збшь- 
шення вм1сту цукр1в 3i збшьшенням тершну збер1гання на 8%, вщносно зна
чения вм1сту цукр1в вщразу шсля заморожування.

Плоди с о р т  Праздн1чна (12Д%), Косм1чна (12,1%), Орюн (11,9%) та 
контрольный сорт Мел1топольська чорна (12,0%) не мають статистично Bipori- 
дно1 pi3Himi за значениям вмкту uyKpiB, що п1дтверджуеться ШР05, яка склада 
0,78% (див. табл. 2).

В св1жому вигляд1 та на протяз1 всього терм1ну збер1гання плоди сорту 
М1раж характеризуються найбшыпим вмктом цукр1в 15,2% - 14,5%, що стати
стично достов1рно (НГР〇5 0,20%).

Табл идя 2. В м кт цлкр1в у плодах nepemHi ni3Hix copTiB при заморожуван-
Hi та 36epiraHHi, %

Сорт Заморожування та термш збер1гання ШР05(фактор А) 1 2 3
Мелкопольська чорна - контроль 13,4 П,1 12,0 0Д9

М1раж 15,2 14,3 14,5 0,20
Орюн 13,3 12,2 11,9 0,21

Сюрприз 14,0 13,1 13,1 0,24
Косм1чна 13,2 12,4 12,1 0Д6

Праздшчна 12,4 12,0 12,1 0,19
ШР05 0,22 0,36 0,78

Пршитка: 1 - до заморожуваьшя; 2 - вщразу nicjM заморожування;
3 - через шкть мкяцш зберкання в замороженому CTaHi.

Вшст титрованих кислот в св1жих плодах черешн1, а також впродовж 
всього термшу збер1гання коливаеться в межах вщ 0,40% до 0,79%.
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Для кожного анал1зуемого сорту до та вщразу шсля заморожування. а 
також при тривалому низькотемпературному 36epiraHHi BMicT титрованих кис
лот залишаеться майже незмшним, що п!дтверджуеться результатами наведе- 
нимиутаблшй 3.

Таблиця 3. Вмкт титрованих кислот у плодах черешн1 ni3Hix сорт1в при 
заморож\ъанн1 та 36epiraHHi9 %

Сорт (фактор А)
Зш
те】

лорожування та 
эмш збер1гання ШР05

1 2 3
Мештопольська чорна - контроль 0,51 0,51 0,52 0,08

М1раж 0,79 0,75 0,74 0,06
O p i〇H 0,45 0,41 0,40 0,08

Сюрприз 0,43 0,44 0,44 0,10
Косшчна 0,51 0,47 0,45 0.09

Праздшчна 0,56 0,55 0,55 0,05
ШР05 0,08 0,07 0,12

Примака: 1 - до заморожування; 2 - вщразу п1сля заморожуваьшя;
3 - через micib м1сяц1в збер1гання в замороженому стан1.

Вмкт титрованих кислот в св1жих плодах череппй для сортов Косм1чна， 

Праздн1чна знаходяться на piBHi контрольного сорту Мел1топольська чорна та 
складають 0,51%, 0,56% та 0,51% вщпов1ано, р1зниця м1ж показниками не е 
статистично достов1рною (ШР〇5 0,08%). Сорта Opi〇H (0,45%) та Сюрприз 
(0,43%) визначено м1ншапьним bmIctom титрованих кислот в пор1внянн1 з 
значениям для контрольного сорту та в p〇3pi3i дослщжуваних сорта. Сортоз- 
разки М1раж в1дм1чено максимальным вмктом дослщжуваного показника 
0,79%, що € статистично в1рогщним в p〇3pi3i 6-ти copiiB п1знього строку дос- 
тигаьшя.

Отриман1 дан1 за вшстом титрованих кислот дозволили виявити ч1ткий 
зв'язок в p〇3pi3i досшджуваних copiiB шзнього строку достигання: чим вище 
значения як1сного показника в св1жих плодах, тим б1лыпий BMicT титрованих 
кислот в замороженш сировиш (г = 0,69-0,71).

Висновки. На п1дстав1 проведеного анал1зу експериментального MaTepi- 
алу, сл!д представити наступи! висновки:

- вартовання соковидшення пкля заморожуваьшя та тривалого збер1гання 
у плод1в черешн1 ш знк copiiB вщбуваеться в д1апазош 11,5%-16,7%;

- максимальна збереженкть кйтинного соку при дефростацй плод1в че- 
penffli ni3Hix copiiB вщразу шсля заморожуваьшя та низькоте\шератур- 
ного збер1гаьшя протягом шести шсяц1в в!дм1чено у районованого сорту 
М1раж(11,5%-12,9%);

- найбшый втрати клЬинного соку выявлено при дефростацц плодш в1д- 
разу шсля заморожуваьшя (11,5%-14,7%); при тривалому 36epiraHHi збь 
льшення соков!цдач1 значно менше i складае вщ значения в!дразу п1сля 
заморожуваьшя 1,4%-12,2 %;


