
Лабораторно-практичне заняття №4 
 

Тема: Особливості стандартизації і управління якістю 

зернобобових культур 

1. Значення і показники якості зернобобових культур. 

2. Особливості стандартизації зернобобових культур: горох, квасоля, соя.  

3. Вплив ґрунтово-кліматичних факторів та добрив на якість бобових 

культур. 
 

Мета: ознайомитися з особливостями стандартизації показників якості 

зернобобових культур: горох, сочевиця, квасоля, соя, боби кормові. 
 

1. Значення і показники якості зернобобових культур 

Значення зернобобових культур дуже велике, тому їх вирощують у всіх 

країнах світу. Насіння бобових рослин багате білками, вміст яких 

коливається в межах 20-40% і перевищує в середньому в два рази вміст 

білків в зерні злаків. 

Середній хімічний склад насіння деяких бобових культур наведено в 

табл.14. 

 

Таблиця 14. Середній хімічний склад зерна (у 100г їстівної частини 

продукту) 
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горох 14,0 20,5 2,0 4,6 44,0 5,7 2,8 298 1247 

квасоля 14,0 21,0 2,0 3,2 43,4 3,9 3,6 292 1222 

сочевиця 14,0 24,0 1,5 2,9 39,8 3,7 2,7 284 1188 

соя 12,0 34,9 17,3 5,7 3,5 4,3 5,0 332 1389 

       *неїстівна частина (у %) у зерна гороху, квасолі, сочевиці – 0,5; сої – 2,0. 

 

 Насіння бобових використовують для продовольчих, кормових і 

технічних цілей. Вони дають високопоживне, багате білком сіно, добрий 

зелений корм, силос, сінаж. 

 Велике значення мають бобові рослини в збагаченні ґрунту азотом. На 

їх коренях розвиваються бульбочкові бактерії, які засвоюють азот з повітря. 

Разом з залишками коренів в ґрунті після збирання бобових залишаються 

азотисті сполуки. 

При оцінці якості бобових культур особливу увагу приділяють 

зовнішньому вигляду і кольору насіння. За кольором визначають свіжість, 

зрілість насіння і належність до певного сорту. Краще насіння 

світлозабарвлене, яке, як правило, має більш тонку оболонку, добре 

розвивається. Колір насіння закладений в основу ділення багатьох 



зернобобових на типи (квасоля, сочевиця, чина) чи на підтипи (горох, 

квасоля, нут, боби). 

 

Таблиця 15. Обмежувальні норми якості насіння заготівельних бобових 

культур 
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пошкоджене насіння, 

% 

0,4 2,5 * - - - - - - 

Мінеральний домішок, 

%, не більше 

1,0 1,0 * - - 1,0 - - - 

Зерновий домішок, % 7 15 15 15 15 15 15 15 10 

в тому числі пророслі, 

% 

1 3 5 5 5 3 5 5 - 

зараженість 

шкідниками 

не допускається окрім зараженості кліщем не вище ІІ 

ступеню 

      *в межах загального вмісту сміттєвого домішку 

 

 Насіння квасолі продовольчої і сочевиці в залежності від кольору 

поділяють на три типи. 

 Велике значення при оцінці партій бобових культур має розмір насіння. 

Найцінніше крупне насіння, в якому міститься менше оболонок і більше 

поживних речовин у порівнянні з дрібними. Якість насіння характеризується 

і його вирівняністю. Вирівняне насіння розварюється одночасно на відміну 

від неоднорідного за розміром насіння, що підвищує засвоюваність і смакові 

якості готового продукту. При переробці добре вирівняного за розміром 

насіння отримують продукт більш високої якості. 

Вологість для бобових допустима декілька більша, ніж у злакових 

культур. Це пов‘язано з тим, що дуже сухе насіння бобових важко 

розварюється, при зберіганні розтріскується і розпадається на сім‘ядолі 

(наприклад, квасоля), що різко знижує його збереженість і споживчі 

властивості. Для насіння сої встановлені знижені норми за вологістю, т.к. 

вона багата жиром. 

 

ГОРОХ 

 В нашій країні посіви гороху складають 70-80% посівної площі всіх 

зернобобових культур. 



Посівний горох може бути лузальним і цукровим. Створки                      

лузального гороху мають в середині твердий шкірястий (пергаментний) шар. 

У цукрового гороху пергаментний шар відсутній, і його недозрілі боби мають 

ніжні м‘ясисті створи. 

Форма насіння гороху може бути шароподібною, округло-вугловатою 

або вугловатою, поверхня – гладкою або зморшкуватою. Колір білий, 

жовтий, зелений, коричневий, бурий. 

Для продовольчого гороху допускається не більше 10 % домішок 

насіння іншого типу і підтипу, в тому числі ІІ типу не більше 5,0 %. 

Норми якості заготівельного і постачального хлібоприймальними 

підприємствами гороху встановлені за класами (табл.15) Горох 1-го класу 

може бути І типу першого підтипу з домішкою насіння другого підтипу не 

більше 2 % і (або) ІІ типу – не більше1 %, а також І типу другого підтипу з 

домішкою насіння першого підтипу не більше 2 % і (або) ІІ типу – не більше 

1 %, горох 2-го класу – І типу і другого підтипів і 3-го класу – І і ІІ типів, 

суміш типів і підтипів.  

Горох 1-го і 2-го класів призначений для переробки на крупу, а горох 3-

го класу – на кормові цілі і для переробки в комбікорми. Окрім загальних 

показників якості передбачені норми вмісту дрібного гороху для  

заготівельного 1-го і 2-го класів – не більше 5 і 10 %, для постачаємого – 2,5 

–5 % відповідно, для 3-го класу – не обмежується. Для продовольчого гороху 

допускається не більше 1 % насіння, пошкодженого гороховою зернівкою і 

(або) листоверткою. Найбільш високі вимоги за цим показником висуваються 

до гороху, який постачається консервній промисловості: пошкодженого 

насіння повинно бути не більше 0,5 %. Пошкоджене насіння з наявністю 

живих жуків чи лічинок не допускається. 

      
 

КВАСОЛЯ 
Квасолю використовують в харчовій, консервній промисловості. 

Найбільш розповсюджена квасоля звичайна. Насіння її має різну форму і 

розміри. Дрібним рахують насіння довжиною до 5 мм, крупним – більше 9 

мм. Маса 1000 насінин – 80 – 100 г. Вони можуть бути округлими, 

яйцевидними,  почковидними або циліндричними. Колір насіння  звичайної 

квасолі коливається від білого  до чорного тону. Окрім того на насінні може 

бути малюнок різних видів. Колір квасолі визначає її використання в 

кулінарії: з насіння білого кольору – перші блюда, з кольорової – другі. 

В залежності від кольору і форми квасолю продовольчу поділяють на  3 

типи і кожен з них –на підтипи. 

І тип – квасоля біла. Поділяється на 6 підтипів:  

1-й – бомба (насіння округле або яйцевидне, крупне, довжиною не 

менше 9 мм, товщиною більше 6 мм); 

2-й – перловка (насіння округле, яйцевидне чи овальне, дрібне, 

довжиною менше 9 мм); 



3-й  – біла овальна (насіння овальне, довжиною більше 9 мм, товщиною 

менше 6 мм); 

4-й – змійка (насіння подовжене, циліндричне, частіше трішки ізогнуте 

з округлими кінцями, довжиною приблизно 16 мм, товщиною 6,5 мм); 

5-й – рачки (насіння бруньковидно-плоске, середнього розміру, 

довжиною менше 14 мм); 

6-й – лопата (насіння бруньковидно-плоске, крупне, довжиною більше 

14 мм). 

ІІ тип – квасоля кольорова одного тону, має чотири підтипи: 

1-й – зелена різних відтінків (насіння овально-округле, довжиною 

приблизно 10 мм, товщиною 6,5 мм); 

2-й – коричнева або жовта різних відтінків (насіння подовжено-

циліндричної форми, довжиною приблизно 13 мм, товщиною 5,5 мм); 

3-й – червона різних відтінків (довжина насіння 10-12 мм, товщина 5 

мм); 

4-й – інша однорідного кольору (довжина насіння приблизно 6 мм); 

ІІІ тип – квасоля кольорова строката, поділяється на два підтипи: 

1-й – строката світла, на світлому фоні темний малюнок (насіння 

крупне довжиною 15 мм, товщиною 6,5 мм і середні довжиною приблизно 11 

мм, товщиною 6 мм ); 

2-й – строката темна, на темному фоні світлий малюнок (насіння 

крупне і середнє того ж розміру, що і в 1-му підтипі);  

Обмежувальні форми якості заготівельної квасолі приведені в табл.21. 

Квасоля, яка постачається для переробки, повинна мати вологість не 

більше 18 %, сміттєвого домішку – не більше 1 %, в тому числі мінерального 

не більше 0,1 %, зернового – не більше 3 %. Не допускається галька, шлак, 

руда і зараженість шкідниками. 

Квасоля, яка постачається в торгівельну мережу  за якістю повинна  

містити не більше 0,5 % сміттєвого домішку, не більше 2,0 % зернового і 

мати вологість  не вище  18 %. В числі сміттєвого домішку обмежується  

мінеральний домішок (не більше 0,5%). Суміш типів і підтипів при заготівлі і 

постачанні квасолі не допускається. 

 

СОЯ 

 Соя займає особливе місце серед бобових культур завдяки 

особливостям хімічного складу: містить велику кількість повноцінного білку 

(до 40% і більше) і жиру (до 20% і вище). 

 З сої отримують два основних продукти: соєве борошно і соєву олію. Її 

використовують для годування тварин і птиці у вигляді борошна, жмиху, 

шроту, зеленої маси, сіна, трав‘яного борошна. 

 Вимоги до якості насіння сої, яка заготовляється і постачається для 

переробки регламентовані ГОСТом 17109. Базисні і обмежувальні норми для 

заготівлі насіння наведено в таблицях 20 і 21. В партіях насіння сої при 

заготівлі і постачанні не допускається вміст насіння рицини, в числі олійного 

домішку обмежуються морозобійне насіння – не більш 10%. 



 

Вплив ґрунтово-кліматичних факторів та добрив на якість бобових 

культур. Біохімічний склад зернобобових культур меншою мірою 

змінюється під впливом кліматичних умов порівняно зі злаковими. Смірнов-

Іконніков М.І, усі зернобобові ділить за зміною якості білка залежно від 

зовнішніх умов на дві групи: сильно реагують (квасоля, соя) і слабко 

реагують (горох, нут, сочевиця, люпин і ін.). Кращими для більшості бобових 

є теплі і вологі погодні умови. 

Якість насіння зернобобових незначною мірою змінюється під впливом 

добрив. Є дані, що повне удобрення підвищує врожай на 5-6 ц з 1 га і може 

змінювати співвідношення між зерном і соломою в бік збільшення частки 

останньої. Вміст білка під дією добрив практично не змінюється. Фосфорні 

добрива підвищують вміст глобулінової фракції білка, а азотні - 

альбумінової. 

Важливу роль у життєдіяльності бульбочкових бактерій відіграють 

мікроелементи, особливо молібден. Він входить до складу таких ферментів, як 

нітратредуктаза, нітритредуктаза та ін., що беруть активну участь у фіксації 

молекулярного азоту бульбочковими бактеріями, у відновленні нітратів до 

аміаку, в забезпеченні ним рослин. Тому при нестачі молібдену в ґрунті 

внесення його сприяє підвищенню вмісту білка зернобобових культурах. 

Наприклад, у зерні вики приріст білка в середньому за 3 роки становив 7,1%, 

кормових бобів - 4,2%, люпину - 5,1%, квасолі - 4,1%. Молібден також 

підвищував кількість аскорбінової кислоти, каротину й інших важливих 

органічних речовин у зеленій масі рослин. 

Позитивну дію вапна на білковість та інші показники якості зернобобових 

культур у деякій мірі можна пояснити в числі позитивних властивостей і дією 

молібдену, оскільки при вапнуванні рухомість цього елементу й доступність 

його рослинам зростає. 

Відносно слабкий вплив добрив на якість насіння зернобобових пов'язаний 

із здатністю цих культур поглинати фосфор із важкодоступних сполук і 

симбіозом їх із бульбочковими бактеріями. 

 

Контрольні питання і завдання 

 1. Яке народногосподарське значення зернобобових культур? 

 2. Вивчити вимоги до якості зернобобових культур. 

 3. Як впливають ґрунтово-кліматичні фактори та добрива на якість 

зернобобових культур? 
 


