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Найважливішими характеристиками придатності зерна для 

солодорощення є енергія і здатність проростання. Причому, чим менше різниця 

між цими показниками, тим більше зерно придатне для солодорощення. Для 

пивоварного ячменю енергія проростання повинна бути не менше 92 %, а 

здатність проростання – не менше 90 – 95 % в залежності від класу ячменю [1]. 

Для гречки, призначеної для солодорощення, ці показники не встановлені. 

Тому нами були визначені енергія і здатність проростання зерна гречки 

досліджуваних сортів (Українка і Антарія) врожаю 2018 року, а також зміна 

цих показників протягом року. При використанні методу ГОСТ 10968–88 [2], 

що поширюється на зерно, призначене для солодорощення, для обраних сортів 

гречки були отримані результати, представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Енергія і здатність проростання зерна гречки сортів Українка і 

Антарія протягом року. 
 

Було встановлено, що всі досліджувані сорти гречки протягом року 

відрізнялися один від одного за значеннями показників енергії і проростання. 

Так у високобілковому сорті Антарія отримані значення протягом всього року 

були істотно нижчі, ніж у сорту Українка. Найнижчі значення енергії 
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проростання для даного сорту спостерігалися в березні (58 %), а найвищі – в 

червні (65 %). У вересні та грудні вони перебували приблизно на одному рівні – 

61 % і 60 %, відповідно. 

Зміна здатності проростання для сорту Антарія протягом року була менш 

істотно, ніж енергії проростання і знаходилося на рівні 65 – 66 % і тільки в 

червні досягали вищого значення – 71 %. Різниця між енергією і здатністю 

проростання для даного сорту була невеликою і протягом року змінювалася в 

межах 4 – 7 %. Мінімальні значення були характерні для вересня (4 %), а 

максимальні – для березня (7 %). 
  
Для сорту гречки Українка найвищі значення енергії проростання 

спостерігалися в березні (82 %), з червня по грудень зафіксовані більш низькі 

значення, які перебували в межах 71 – 73 %. Так в березні цей показник сягав 

88 %, в червні і вересні він знизився до мінімальних значень – 74 % і в грудні 

знову виріс до 82 %. 

Слід зазначити, що значення енергії і здатності проростання для даного 

сорту гречки в літньо–осінній період не змінювалися, відповідно і різниця між 

ними в цей час також була на одному рівні. Більш того, її значення були 

мінімальними в порівнянні з іншими місяцями і становили всього 3 %. 

Таким чином, результати показали, що у всіх зразків гречки знайдені 

значення істотно нижче нормованих ГОСТ 5060–86 для пивоварного ячменю 

[1]. Можливо, це пов’язано з ботанічними особливостями гречки в порівнянні зі 

злаками. 
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