
Лабораторно-практичне заняття №3 

        

Особливості стандартизація і управління якістю круп’яних 

культур 

 

1. Стандартизація показників якості кукурудзи, рису, гречки. 

2. Методи оцінки якості кукурудзи (визначення виходу зерна з 

початків). 

3. Методи оцінки якості гречки: 

- визначення плівчастості зерна; 

- оцінка якості крупи. 

4. Методи оцінки якості рису (зерновий аналіз рису). 

 

Мета: ознайомитися з особливостями стандартизації показників якості 

зерна круп’яних культур: кукурудза, гречка, рис. 

 

Стандартизація показників якості кукурудзи 

Зерно кукурудзи використовують для виробництва крохмалю, патоки, 

спирту, крупи, кукурудзяних хлоп'їв, борошна, олії та ін., з початків 

отримують лигнин, ксилолу, з стебел – целюлозу і папір. 

Кукурудза буває 6 підвидів: зубовидна, кремениста, напівзубовидна, 

крохмалиста, лопаюча і цукрова. 

Маса 1000 насінин коливається від 100 до 400г, а іноді сягає 1000г. 

 

Таблиця 9. Хімічний склад зерна кукурудзи, % 

Підвид кукурудзи Вода Білки Жири 
Вуглево

ди 
Клітковина 

Зубовидна 14,0 9,3 4,0 69,4 2,1 

Кремениста 14,0 9,2 2,0 69,2 2,2 

Крохмалиста 14,0 9,4 4,8 69,2 1,5 

Лопаюча 14,0 11,7 4,3 66,9 2,0 

 

В залежності від типу кукурудзи допускається домішок початків інших 

типів від 3 до 25%. Заготівельна кукурудза поділяється на 3 класи. 

Кукурудза 1-го і 2-го класів призначена для використання для 

продовольчих цілей, а 3-го класу – для кормових. 

Постачаєма для круп'ної  промисловості кукурудза, повинна бути 3-6 

типів, а для борошна – любого типу, окрім суміші типів. Кукурудза, яка 

постачається для харчової промисловості, повинна бути 1 – 5, 7 – 8 типів, 

виробництвам суспільного харчування – 3, 4 і 7-го типів. Для годівлі і 

приготування кормів може бути використана кукурудза всіх типів, а також 

суміш типів. Вологість  посточаємого зерна для переробки кукурудзи 

повинна бути не менше 15%. При поставці харчовій концентратній  

промисловості і підприємствам суспільного харчування обмежено також і 



нижче значення вологості зерна, яке підлягало штучній сушці (не менше 

13%), так як при більш низькій вологості погіршується технологія переробки 

зерна, знижується вихід і якість виготовленої продукції дитячого харчування, 

а також крохмалю і патоки і мати схожість не менше 55%. 

Таблиця 10.Обмежувальні норми для кукурудзи, постачаємої для 
переробки 

Найменування 

показника 

Норми для зерна, призначеного для 

Переробки 

на 

борошно 

 

Харчової 

концентратн

ої 

промислово

сті і 

суспільного 

харчування 

виготовлення 

Виготовлення 

комбікормів і 

для кормових 

цілей 

Продук-

тів дитя-

чого хар-

чування 

Крох-

малю, 

патоки 

Вологість, %, не менше  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Схожість, %не менше - - 55,0 55,0 - 

Сміттєвий домішок, не 

більше, %, в тому числі 

пошкоджені зерна  

2,0 

 

1,0 

1,0 

 

0,5 

2,0 

 

не допус-

кається 

3,0 

 

1,0 

5,0 

 

- 

Мінеральний домішок, 

%, не більше 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 

Зерновий домішок, %, 

не більше 

7,0 7,0 3,0 0,3 1,0 

Пророслі зерна, %, не 

більше 

2,0 2,0 не допус-

кається 

7,0 5,0 

Зараженість не допус-

кається, 

окрім зара-

женості 

кліщем І 

ступеня 

не допускається 

не 

допускається, 

окрім 

зараженості 

кліщем І 

ступеня 

 

Вплив добрив на якість зерна кукурудзи. Найбільш відчутно на урожай 

впливають азотні добрива. Вони підвищують вміст білків і покращують їх 

фракційний склад. Особливо помітний вплив має підживлення азотом, яке 

оптимізує амінокислотний склад, вміст жиру і крохмалю.  

Підживлення азотом, як кореневі, так і позакореневі, позитивно 

впливають на величину врожаю і вміст протеїну. Зокрема, внесення 20 кг/га 

азоту при кореневому підживленні підвищує врожай зерна на 5,5 ц, а вміст 

протеїну - до 8,2%. Позакореневе внесення такої ж дози азоту не підвищує 

врожай, але сприяє зростанню вмісту протеїну до 9,5%. У той же час вміст 

крохмалю під впливом підживлень зменшується. 

При внесенні високих доз азотних добрив, особливо при зрошенні, 

спостерігається явище ростового розбавлення і зниження вмісту протеїну. 

Фосфорні добрива за своєю дією на величину врожаю кукурудзи менш 

ефективні. Вони практично не змінюють фракційний склад білка. 



Результативнішим у цьому відношенні є використання фосфорно-калійних 

добрив. Спільне внесення азотно-фосфорних добрив дає високий приріст 

врожаю, підвищує вміст протеїну і жиру. 

Калійні добрива, як і фосфорні, незначно підвищують урожай зерна 

кукурудзи. Внесення калійних добрив дещо знижує вміст білка в зерні 

кукурудзи, однак підвищує крохмаль. Кукурудза добре реагує на внесення 

мікроелементів (марганець і цинк) і органічних добрив. 

 

Рис 

Зерно рису використовують в основному для продовольчих цілей. З 

зерна рису виготовляють крупи, дитяче харчування, крохмаль, спирт, зародки 

зерна є сировиною для отримання рисової олії.  

Рис кожного типу в залежності від наявності або відсутності остей 

позначають номером типу з додаванням слова “остистий” або “безостий”. В 

кожному типі не повинно бути більше 10% домішку інших типів. 

 

Таблиця 11. Хімічний склад зерна рису 

Культура Вода Білки Жири 
Моно- і 

дисахариди 
Крохмаль Клітковина Зола 

Енергетична 

цінність 

Ккал кДж 

Рис 14,0 7,5 2,6 0,9 55,2 9,0 3,6 283 1184 

 
Консистенція ендосперму рису найчастіше за все буває скловидною, 

але  іноді він має борошнисту пляму, розташування якого має значення при 

переробці зерна. 

В зерновій масі рису іноді зустрічається зерна недозрілі, пожовтіли, 

глютинозні, червоні. Не повністю дозріле зерно, яке має назву крейдове, 

відрізняється підвищеною хрупкістю. Деякі недозрілі зерна зберігають 

зеленувате забарвлення ендосперму, що призводить до погіршення 

зовнішнього вигляду крупи. 

Пожовтіли зерна  - це зерна рису з ендоспермом жовтого кольору  

різної інтенсивності. Пожовтіння відбувається при несприятливих умовах 

дозрівання і збирання та в результаті неправильного зберігання, іноді при 

сушінні. Пожовтілі ядра при переробці вимагають більш посилених 

механічних дій. Потрапляючи в крупу, вони погіршують її зовнішній вигляд і 

смакові якості.  За обмежувальними кондиціями наявність таких зерен може 

бути не більше 5,0%, в партіях риса, призначеного для дитячого харчування – 

не більше 0,5%. 

Пожовтілі зерна значно відрізняються від нормальних за хімічним 

складом. В них вміст сахарози в 10 разів менше, а глюкози і фруктози в 2 – 3 

рази більше. 

При вмісті в партії рису від 0,5 до 2,0% пожовтілих зерен виключається 

виготовлення крупи вищого ґатунку, при вмісті їх більш 5% отримання 

крупи навіть 2-го сорту. 



Глютинозні зерна  - мають повну консистенцію, у розмірі 

стеориновидні, однорідні за кольором. За загальним видом глютинозні зерна 

іноді сходні з крейдовими, але відрізняються від останніх порочним ядром, 

яке не рушиться при натиску. Крупи, отримані від глютинозних зерен риса, 

при варінні не зберігають своєї форми, тому домішок глютинозного рису 

вважається небажаним. Його допускається не більше 2%, а для рису, 

призначеного для дитячого харчування – не більше 1%.    

Червоні зерна  -  мають забарвлення оболонок від червоного до буро-

коричневого, але ендосперм білого кольору. 

Пожовтілі, глютинозні, червоні зерна відносять до основного зерна. 

За обмежувальними нормами рис поділяється на 4 класи: вищий, 1, 2, 3 

(таблиця 12). 

Заготівельний рис вирощений на полях без застосування пестицидів і 

призначений для виготовлення продуктів дитячого харчування, повинен 

відповідати вимогам вищого і 1-го класів. 

Таблиця 12. Обмежувальні норми для рису за вмістом пожовтілих, 

червоних і глютинозних зерен 
Найменування 

показника 

Норма для класу 

Вищого 1-го 2-го 3-го 

Пожовтілі 

зерна, %, не 

більше 

Не 

допускається 

0,3 1,5 4,0 

Червоні зерна, 

%, не більше 

2,0 5,0 10,0 15,0 

Глютинозні 

зерна, %, не 

більше 

0,3 0,5 1,0 1,0 

 
 

Гречка 

З зерна гречки виробляють гречневу крупу – високопоживний продукт. 

В її склад входять органічні кислоти (лимона, яблучна), які сприяють 

кращему  травленню поживних  речовин. 

Гречку використовують  для кормових цілей, отримують сіно і силос, 

солома багата  К
+
 і йде для отримання поташу. 

За  хімічним складом зерно гречки близьке до зерна злаків. Білки 

клейковини не утворюють, ліпіди на 80% складаються з холестерину в 

організмі людини. 

Заготівельну гречку поділяють на 3 класи (таблиця 13). 

 

Таблиця 13.  Обмежувальні норми для гречки, яка постачається на 

переробку на крупу 
Найменування 

показнику 

Обмежувальні норми для класу 

1-го 2-го 3-го 

Вміст ядра, %, не менше 73,0 71,0 70,0 

Вологість, %, не більше 14,5 14,5 14,6 



Сміттєвий домішок, %, 

не більше 

2,0 2,0 3,0 

Шкідливий  домішок, %, 

не більше 

Н/д 0,2 0,2 

Зерновий домішок, %, не 

більше 

2,0 3,0 5,0 

Зараженість шкідниками н/д не допускається, 

окрім зараженості 

кліщем І ступеня 

— 

 

Гречка, яку вирощували без застосування пестицидів і призначену 

для виготовлення дитячого харчування, повинна відповідати вимогам 1-го 

класу, не мати пророслих зерен і мати кислотність не більше 4%. 

 Для заготівельної гречки встановлено норму за вмістом 

важковідокремлеючого насіння – не більше 1,0% для 1-го і 2-го класів і не 

більш 2,0% для 3-го класу, а також куколю – не більше 1,0% для всіх класів. 

 При розміщені, транспортуванні і зберіганні гречки враховують стан 

засміченості, вологості, крупністю. Крупною рахують гречку, якщо залишок 

на ситі з отворами діаметром 4,0мм – 80%. Гречку І класу, вирощену без 

застосування пестицидів і призначену для виготовлення продуктів дитячого 

харчування, транспортують окремо від гречки, втрощену з застосуванням 

пестицидів. 

Вплив добрив на якість гречки. Порівняно короткий період вегетації, 

тривале цвітіння та достигання, малорозвинена, але активна коренева 

система гречки вказує на підвищену вибагливість до умов живлення. 

Біологічною особливістю культури є здатність поглинати фосфати з 

важкодоступних сполук. Гречка добре реагує на внесення органічних (під 

попередник) та мінеральних добрив. Найбільш ефективним заходом 

підвищення білковості є використання добрив, у першу чергу азотних. 

Синтез білка у плодах гречки посилюється при достатньому забезпеченні 

рослин азотом. Оптимальним співвідношенням елементів живлення при 

вирощуванні гречки на дерново-підзолистих та сірих опідзолених ґрунтах для 

одержання високоякісного зерна становить 2:1:1 або 1,5:1:1. На чорноземних 

ґрунтах високоякісний урожай формується при внесенні елементів живлення 

у співвідношенні 1:1:1. Підживлення фосфором і калієм та внесення в рядки 

при сівбі 15-20 кг/га NРК під гречку та просо на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу підвищує врожайність на 2-4 ц/га, не 

погіршуючи якість. При середньому вмісті доступних елементів живлення у 

ґрунті позакореневе підживлення розчином сечовини в дозі 15-30 кг/га 

сприяє підвищенню врожайності й білковості зерна гречки. 

 

Лабораторна частина 

Дослід 1. Метод визначення виходу зерна з початків кукурудзи 

                         ( ГОСТ 11225-76) 

Аппаратура. Терези гирьові або циферблатні за ГОСТ 23676-79, 

кукурудзомолотилка лабораторна, дошка для аналізу, шпатель, совочок. 



Проведення дослідження 

Середню пробу кукурудзи у кількості 10 початків зважують з 

погрішністю не більше 1,0 г, потім обмолочують. 

Органічний домішок (листки, обгортки початків, плівки, нитки), що 

потрапили в середню пробу, разом з початками видаляють до обмолоту. При 

подальшому аналізі цей домішок приєднують до стрижнів і окремо не 

враховують. 

Крупні частини стрижней, що потрапили в зерно при обмолоті, 

вибирають і приєднують до основної маси стрижней. 

Отриману після обмолоту суміш зерна з мілкими частинками стрижней 

зважують з погрішністю не більше 1,0 г. 

При  вологості кукурудзи в початках менше 16% допускається 

збільшення середньої проби до 100 початків. 

Для визначення вмісту чистого зерна із суміші зерна з мілкими 

частинками стрижнів виділяють наважку масою 100 г. 

З наважки виділяють мілкі частинки стрижней, що потрапили при 

обмолоті. Для полегшення роботи рекомендується наважку просіяти через 

набір сит. Очищене від мілких частинок стрижней зерно зважують з 

погрішністю не більше 1,0 г. 

                        Обробіток результатів. 

Вихід зерна (В) у відсотках розраховують за формулою:   

                                  м1   м2 

                          В = ------------ 

                                       м 

де:  м – маса початків середньої проби до обмолоту, г; 

       м1 – маса зерна з мілкими частинками стрижнів, отриманих  

               після обмолоту середньої проби, г; 

       м2  - маса чистого зерна в 100 – грамовій наважці, г. 

Розрахунки проводять  до десятих долей відсотку з послідуючим 

округленням результату до цілого числа. 

Допустимі розходження між початковим і повторним або контрольним 

визначенням виходу зерна з початків кукурудзи не повинно перевищувати 

4% при виході зерна до 70% і 2% - при виході зерна 70% і більше. 

 

Дослід 2. Визначення плівчастості зерна гречки 

(ГОСТ 10843-76) 

Обладнання. Терези торзіонні, терези лабораторні технічні, ступка 

фарфорова з пестиком,  сита з круглими отворами діаметром 3 і 1,5 мм, 

пінцети. 

Аналіз. Для аналізу використовують типові, нормально розвинуті 

плоди. Плодові оболонки  в залежності від наявності насіння і обладнання 

знімають різними способами:  вручну пінцетом, при допомозі ступки з 

пестиком, шелушителю Городецького, млина ЕМ-3А або прибору ВПГ-1М. 

При аналізі зерна з однієї рослини відбирають дві проби по 10 типових, 

повноцінних зерен. Плодові оболонки відділяють гостро заточеним пінцетом, 



не пошкоджуючи ядер, якщо вони будуть використовуватися на посів. Проби 

зерна і виділені оболонки зважують на терезах . Плівчастість розраховують 

як середнє з двох визначень у відсотках до маси зерна в пробі. 

 

Дослід 3. Оцінка якості крупи гречки 

Обладнання.  Лабораторний решітний класифікатор, терези лабораторні 

технічні. 

Аналіз. Товарні якості крупи характеризують за кольором, крупністю і 

вирівняністю. Колір визначають візуально. У свіжому вигляді гречнева крупа 

у всіх сортів блідо-зелена. При зберіганні і гідротермічній обробці гречки 

вона темніє, набуваючи тону від світло-темного до темно-коричневого. 

Крупність і вирівняність крупи визначають  на лабораторному наборі 

сит з круглими отворами діаметром 4,8; 4,5; 4,2; 4,0; 3,8; 3,6; 3,4; 3,2 мм. 

Для цього беруть в залежності від наявності 25 – 100 г ядриць і 

розділяють їх на фракції за допомогою лабораторного решітного 

класифікатора протягом 5 хв. Схід з кожного сита зважують на технічних 

терезах з точністю до 0,01г і виражають у відсотках від маси вихідної 

наважки. 

Крупність ядриці характеризують розмірами отворів сит, на яких при 

сортуванні залишається найбільша кількість крупи, а вирівняність – сумою 

сходів з цих сит. Крупа найбільш цінних сортів на 60% і більше представлена 

сходом із сит з отворами  діаметром 3,8 і 3,6 мм. 

 

Дослід 4. Зерновий аналіз риса 

Обладнання. Дошка розбірна, терези технічні, лезо бритви. 

Аналіз. В робочих бланках для аналізу вказують форму зерна, колір 

плівок, наявність або відсутність остей.  Вміст червоних, зелених, крейдових 

і глютинозних зерен встановлюють при розборі наважки шелушеного риса 

(дві повторності риса змішують і відбирають для аналізу 10г). На розбірній 

дошці вручну виділяють всі червоні  (червоно-коричневі), зелені (всіх 

відтінків), крейдові і глютинозні зерна, зважують окремо з точністю до 0,1 г і  

виражають їх вміст у відсотках до взятої наважки з точністю до 0,1%. 

До крейдових відносять зерна з борошнистим, деформованим ядром, 

що нагадує за кольором на зламі крейду; при надавлюванні вони легко 

розсипаються. Глютинозні зерна відрізняються від борошнистих за 

характером розрізу, вони більш щільніші останніх, у розрізі  стеариновидні, 

однорідні за кольором, без борошнистого або скловидного вкраплення. 

Для визначення скловидності з тієї ж наважки після перемішування 

відраховують підряд 100 зерен і розрізають кожне лезом бритви впоперек в 

середині. Виділяють скловидні, напівскловидні і борошнисті зерна у 

відповідності з  державним стандартом і підраховують їх кількість у 

відсотках. Окрім того, вираховують загальну скловидність, яка  складається 

із суми всіх скловидних і половини напівскловидних зерен. 

 

 



Контрольні питання і завдання 

1. На які типи поділяється кукурудза в залежності від кольору і форми 

зерна?                           

 2. Яких типів повинна бути кукурудза, що постачається для круп’яної 

промисловості? 

3. Яка вологість повинна бути у зерна кукурудзи, що постачається для 

промисловості? 

4. Як впливають грунтово-кліматичні умови і мінеральні добрива на 

якість зерна кукурудзи? 

5. Як нормовано сміттєвий домішок у партії гречки круп’яної? 

6. Як впливають грунтово-кліматичні умови і мінеральні добрива на 

якість зерна гречки? 

7. На які типи і підтипи  поділяється зерно рису ? 

8. Що таке червоні, пожовтілі і глютинозні зерна рису і як вони 

нормуються за стандартом? 

 9. Розрахувати вихід зерна із початків кукурудзи, якщо маса середньої 

проби становить 2438 г, при обмолоті кукурудзи отримано зерна разом із 

частинками стрижней 1980 г. Після звільнення від мілких частинок стрижней 

100 грамової наважки отримано 97 г чистого зерна. 

 
 


