
Лабораторно-практичне заняття №6 

 

Тема: Особливості стандартизації бульбоплодів і коренеплодів 

1. Класифікація овочів. 

2. Особливості стандартизації і управління якістю картоплі. 

3. Особливості стандартизації і управління якістю цукрового 

буряка. 

 

Мета: ознайомитися з класифікацією овочів, особливостями 

стандартизації показників якості овочевих культур, правилами проведення їх 

сертифікації. 

 

1. Класифікація овочів 

 

 Клас овочів поділяють на два підкласи: вегетативні і плодові. У 

вегетативних овочів їстівною частиною є вегетативні частини рослин: корені, 

стебла, пагони з листями, бруньками і суцвіттями; у плодових – тільки плоди. 

Підклас вегетативних овочів поділяють на сім груп: бульбоплоди, 

коренеплоди, капустяні, цибуля, салатно – шпинатні, пряно смакові, десертні 

овочі; підклас плодових овочів – на три групи: гарбузові, томатні і 

зернобобові. 

 Розрізняють овочі, які вирощують у відкритому ґрунті (на городах або 

у польовому сівообігу) і закритому (в теплицях або в парниках). Овочі 

відкритого ґрунту більш ніжні і скоріше псуються, ніж овочі закритого 

ґрунту, і призначені для вживання у їжу відразу після збирання. 

 Овочі різняться за тривалістю життя (однорічні, дворічні і 

багаторічні) і за тривалістю вегетаційного періоду (ранньостиглі, 

середньостиглі і пізньостиглі). 

 Картоплю, моркву, буряк, капусту білокачанну (окрім ранньої), 

цибулю, які реалізують в роздріб, поділяються на відбірний і звичайний 

сорти. Заготівельні овочі на сорти не поділяють. 

 На основі аналізу овочеву продукцію поділяють на стандартну, 

нестандартну і відхід. 

 Стандартна продукція – це продукція, яка відповідає всім вимогам 

діючих стандартів і технічних умов. До неї відноситься бездефектна 

продукція, а також припустимі відхилення. 

 Нестандартна продукція – це дефектна продукція зверх допустимого 

відхилення. Наприклад, в стандартній картоплі допускається 2 % позеленілих 

клубенів на ¼ поверхні. Клубні зверх цієї норми відносяться до 

нестандартних. 

 Відхід – це продукція з критичними дефектами, яка не допускається 

стандартами, так як споживання її у їжу небезпечно для здоров‘я людини. 

 До браку відносять продукцію, якщо пошкоджено менше 50 % м‘якоті 

і економічно вигідно використовувати непошкоджену частину для 

переробки. 



2.  Особливості стандартизації і управління якістю картоплі 

 

 Картопля – основна продовольча, технічна і кормова культура. Її 

цінують за високі харчові і смакові властивості, вміст різноманітних 

вітамінів і мінеральних речовин, здатність до тривалого зберігання і 

можливість споживати цілий рік. Вона широко використовується як сировина 

для виробництва різних харчових продуктів: картопляних хлоп‘їв, крекерів, 

хрусткої картоплі і чіпсів, крохмалю, глюкози, спирту та ін. 

 Хімічний склад картоплі, у %: вода – 76,0; білок – 2,0; жир – 0,4; цукор 

– 1,3; крохмаль – 15,0; клітковина – 1,0; органічні кислоти – 0,2; зола – 1,1. 

Вміст вітаміну С складає 20 мг %. З мінеральних речовин на долю калію 

приходиться 568 мг на 100 г продукту. Окрім вказаних речовин в бульбах 

знаходяться ферменти, алкалоїди, поліфеноли та ін. 

 Якість картоплі визначають за сукупністю точених проб, відібраних від 

неупакованої в тару картоплі, або за складеною вибіркою – від упакованої 

картоплі. 

 Картоплю свіжу продовольчу заготівельну і постачаєму поділяють на 

ранню (реалізуєму до 1 вересня), пізню (з 1 вересня) і пізню, високоцінних 

сортів. Сортова чистота пізньої картоплі високоцінних сортів повинна бути 

не нижче 90%. 

 При оцінці якості враховують такі показники: зовнішній вигляд, 

розмір, вміст клубенів дрібних і з різними дефектами і засміченість картоплі. 

 До стандартних відносять клубні цілі, сухі, незасмічені, здорові, 

непророслі, незів‘ялі, однорідні або різнорідні за формою і кольором для 

ранньої і пізньої картоплі і однорідні за формою і кольором для пізньої 

високоцінних сортів. 

Розмір клубенів за найбільшим поперечним діаметром для картоплі 

ранньої округло – овальної форми повинен бути не менш 30 мм 

(допускається 5 % розміром від 20 до 30 мм), подовженої форми – 25 мм 

(допускається 5 %  розміром від 20 до 25 мм); для пізньої картоплі звичайної 

і високоякісних сортів відповідно не менше 45 (допускається 5 % від 35 до 45 

мм) і 30 мм (допускається 5 % від 20 до 30 мм). 

При стандартизації ранньої і пізньої картоплі окрім дрібних бульб 

допускається: 5% бульб з механічними пошкодженнями, глибиною більше 5 

мм і довжиною більше 10 мм (порізи, надриви, тріщини, вм‘ятини), а також 

до 2% бульб з наростами, позеленілих на площі не більше 2см
2
, але не більше 

¼ поверхні бульби; пошкодження проволочником при наявності більше 

одного ходу; пошкоджених хворобами, а саме ржавою (железистою) 

п‘ятнистістю (в ранньому і пізньому високоцінних сортах не допускається); 

паршею або ооспорозом при пошкодженні більше ¼ поверхні бульби (для 

ранньої не допускається, для високоцінних сортів допускається не більше 

1%): наявність налиплої до бульб землі – не більше 1%. 

До нестандартних відносять перелічені дефектні бульби вище 

допустимих відхилень. 



Не допускається до приймання (відносяться до відходу) клубні 

позеленілі на поверхні більше ¼ , зів‘ялі з легкою зморщеністю при заготівлі 

картоплі урожаю поточного року, роздавлені, половинки і частки бульб, 

пошкоджені гризунами, підморожені, запарені, пошкоджені мокрою, сухою, 

кільцевою, ґудзиковою гниллю і фітофторою. До відходу відносять також 

бульби розміром менше 20мм за найбільшим поперечним діаметром. При 

заготівлі партій різної картоплі в районах розповсюдження фітофтори 

допускається наявність бульб, пошкоджених захворюваннями  не більше 2%. 

Якість картоплі свіжої продовольчої, яку реалізують в роздріб в 

торговій мережі, регламентує ГОСТ 26545. Пізня картопля в залежності від 

якості поділяється на три товарних сорти: відбірна високоцінних сортів, 

відбірна і звичайна; рання – на два товарних сорти (відбірна і звичайна). Для 

звичайної картоплі встановлені ті самі вимоги, що і для заготівельної 

картоплі, а для відбірної високоцінних сортів і відбірної встановлені більш 

жорсткі вимоги до якості. Пізня картопля вказаних сортів повинна бути  

митою або очищеною від землі сухим способом і фасованою. В такій 

картоплі не допускаються дрібні бульби, бульби з наростами, позеленілі на 

площі більш 2 см
2
, пошкоджені проволочником, заражені ржавою 

п‘ятнистістю, паршею чи ооспорозом, наявність землі. 

Картопля рання в залежності від якості поділяється на два класи 

(перший і другий), картопля пізня – на три (екстра, перший і другий). 

Картопля заготівельна і постачаєма для переробки на продукти 

харчування (сухі, заморожені, консервовані, смажені), може бути ранніх і 

пізніх сортів. Картоплю ранніх сортів використовують для виробництва всіх 

видів картоплепродуктів. 

Для виробництва деяких видів продуктів харчування в залежності від 

технологічної придатності клубенів використовують певні сорти картоплі. 

Сортова чистота картоплі повинна бути не нижче 90 %. Для картоплі 

призначеної для переробки, встановлений важливий технологічний показник 

– крохмалистість. Базисна масова частка крохмалю в пізній картоплі в 

залежності від зони вирощування коливається від 13 до 15 %. За розміром 

бульби для пізньої картоплі повинні бути більш крупними з найбільшим 

поперечним діаметром не менш 50 мм і 30 мм – для ранньої. 

До картоплі заготівельної і постачаємої для переробки спиртовим і 

крохмало – паточним підприємствам встановлені менш жорсткі вимоги. 

Бульби можуть бути різної форми, однорідними чи ні за кольором, розміром 

не менше 30 мм. Допускається постачання на ці підприємства партії картоплі 

з вмістом дрібних бульб (розміром від 20 до 30 мм) до 5 %; з механічними 

пошкодженнями глибиною більш 5 мм чи розрізаних і тріснутих з 

пошкодженнями довжиною більш 20 мм – до 2%; з сухою гниллю – до 2 %; 

фітофторою і ржавістю (железистою п‘ятнистистю) – до 2%. Базисна 

крохмалистість в залежності від зони вирощування коливається від 13 до 16 

%. 



В партіях картоплі, що призначена для підприємств для виробництва 

спирту, не обмежують вміст позеленілих бульб, зів‘ялих, пошкоджених с.-г. 

шкідниками, заражених ооспорозом або паршею. 

Для картоплі, призначеної для переробки крохмало – паточними 

підприємствами, обмежений вміст позеленілих бульб, пошкоджених с.-г. 

шкідниками (дротяником без обмежень) до 2 %. 

Для переробки спиртовими і крохмало – паточними підприємствами не 

допускаються бульби картоплі роздавлені, підморожені, пошкоджені 

мокрою, кільцевою, ґудзиковою гнилями. До приймання на переробку не 

допускаються партії картоплі зі сторонніми запахами, які викликані умовами 

вирощування, транспортування і зберігання. Підприємства по виробництву 

спирту можуть приймати підморожену картоплю при умові її негайної 

реалізації. 

В картоплі незалежно від її призначення вміст токсичних елементів, 

пестицидів і нітратів не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені 

гігієнічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої сировини 

і харчових продуктів. 

В стандартах на картоплю встановлені вимоги до упаковки, 

маркіровки, транспортування і зберігання. Картоплю свіжу продовольчу, яка 

реалізується в роздріб, відбірну і відбірну високоцінних сортів фасують 

масою нетто по 2,3 або 5 кг в тканинні, сітчасті або полімерні мішки; 

звичайну допускається фасувати також в паперові пакети або реалізувати в 

не упакованому вигляді. Фасована картопля повинна бути упакована в 

дощаті ящики або іншу тару. Нефасовану картоплю упаковують в ящики, 

ящичні піддони, тканинні або сітчасті мішки. Ранню картоплю при 

перевезенні залізничним або водним транспортом упаковують тільки в 

жорстку тару. Пізню картоплю дозволяється перевозити без тари навалом. 

При збиранні, упаковці, перевезенні і завантаженні – розвантаженні 

необхідно попередити утворення на бульбах механічних пошкоджень. 

Висота падіння клубеня не повинна перевищувати 30 см. 

Кожну пакувальну одиницю з фасованою картоплею і картоплею 

високоцінних сортів супроводжують етикеткою з вказанням найменування 

продукції і ботанічного сорту (для реалізації в роздріб ще й товарний сорт), 

найменування відправника, дати упакування і відвантаження, номер 

відповідного стандарту. Картоплю високоцінних сортів супроводжують 

свідоцтвом на сортову картоплю. 

Зберігають картоплю протягом тривалого періоду тільки здорову, 

зрілу, за якістю відповідну вимогам стандарту. Картоплю зберігають в 

темноті для попередження позеленіння. При дотриманні режимів зберігання 

(t 
0
 3-4

0
С і віднона вологість 85-90 %) рання картопля зберігається два тижня, 

пізня – 4-8 місяців. 

Перед реалізацією проводиться товарна обробка картоплі, яка 

передбачає сортування бульб за якістю і упаковкою. При торгівлі митою 

картоплею товарна обробка передбачає калібровку за розмірами, мийку, 

сушіння, фасування і упаковку бульб на спеціальних механізованих лініях. 



Вплив ґрунтово-кліматичних факторів на якість картоплі. Якість 

бульб картоплі залежить від сорту, ґрунтово-кліматичних умов 

вирощування та від агротехніки. Біологічною особливістю картоплі є 

надзвичайно велика потреба її в забезпеченні киснем кореневої системи під 

час проростання бульб та при формуванні вегетативної маси, яка переважає 

в десятки разів потребу інших рослин у кисні. Нестача кисню під час 

формування бульб знижує їхній ріст та інтенсивність утворення крохмалю. 

Найкращими для картоплі є легкосуглинкові ґрунти з достатнім 

забезпеченням калієм. 

Ґрунти запливаючі, на яких утворюється кірка, з надмірною 

зволоженістю та поганою аерацією не сприяють накопиченню крохмалю. 

На ґрунтах торфових, у порівнянні з супіщаними, у бульбах картоплі менше 

синтезувалось крохмалю, вітаміну С, меншою виявився і вміст золи, 

зокрема, калію та магнію, але більше соланіну. У крохмалю містилось мало 

крупнозернистої фракції, яка найбільш цінна. Більше утворилось білків та 

вільних амінокислот, зокрема, тирозину, що збільшує схильність до 

потемніння. При зберіганні бульб картоплі, вирощеної на торфовинах, сума 

вільних амінокислот виявилась майже вдвічі вищою, ніж у бульбах із 

супіщаних ґрунтів. 

У географічному плані вміст крохмалю у бульбах картоплі зменшується 

при підвищенні температури та зменшенні вологості ґрунту, що 

призводить до зменшення співвідношення крохмаль:білок. На півдні в 

бульбах накопичується більше глікоалкалоїдів. Але і в холодні дощові роки 

вміст крохмалю зменшується та зростає кількість тирозину, що збільшує 

потемніння м'якоті бульб. 

Редукуючі цукри більш інтенсивно утворюються в бульбах, вирощених 

у північних регіонах, у порівнянні з бульбами того ж сорту, вирощеними на 

півдні України. 

Вплив добрив на якість бульб картоплі. Картопля у процесі росту та 

розвитку потребує значної кількості поживних речовин, що обумовлено її 

біологічними особливостями – здатністю накопичувати велику кількість 

сухої речовини при слабкорозвиненій коревій системі. Тому застосування 

добрив в оптимальних дозах і співвідношеннях покращує як урожайність, 

так і якість бульб (табл.). 

Азотні добрива в оптимальних нормах (N60-90) істотніше підвищують 

урожайність бульб картоплі та поліпшують їх якість. Проте азотне живлення 

у зростаючих нормах підвищує вміст білка в бульбах та призводить до 

зменшення вмісту крохмалю, що підвищує кормову цінність картоплі. Їх 

застосування збільшує кількість незамінних амінокислот у бульбах. 

Надлишкове внесення азоту (N120 і більше) спричиняє надмірне 

наростання бадилля по відношенню до бульб, затримує достигання, що 

знижує якість картоплі. При цьому зростає вміст соланіну і тирозину, 

знижується вміст аскорбінової кислоти. 



Таблиця 23. Вплив окремих видів та поєднань мінеральних добрив на 

врожайність та якість бульб картоплі (Власюк П.А.) 

Варіант Урожайність, 

ц/га 
 

 

Вміст, % Оцінка 

якості, бал 
 

 

 

 
крохмалю 

вітаміну С, 

мг 
протеїну 

Гній (30т/га) -фон 215 14,0 16,0 1,9 3,8 

Фон + N60 241 13,6 16,8 2,2 3,9 

Фон + Р60 220 14,3 15,9 2,2 3,9 

Фон + К90 220 14,2 15,5 2,0 4,0 

Фон + N60Р60 254 14,2 16,4 2,3 4,1 

Фон + N60Р90 251 13,7 16,6 2,2 3,6 

Фон +Р60К90 225 14,4 16,9 2,1 4,2 

Фон + N60Р60К90 260 14,0 17,1 2,3 4,1 

 

Велике значення для збереження високої якості картоплі мають строки 

внесення азотних добрив. Їхнє застосування у період від появи сходів до 

початку бутонізації рослин зумовлює погіршення її смакових властивостей 

та потемніння м'якоті бульб. 

Фосфорні добрива разом з азотними в помірних дозах позитивно 

впливають на врожайність бульб картоплі, а також підвищують вміст білка, 

вітаміну С та крохмалю, при цьому підвищується загальна оцінка якості 

бульб. Проте однобічне внесення фосфорних добрив слабше впливає на 

врожайність, і в деякій мірі знижує синтез протеїну та вітаміну С. 

Значне збільшення дози фосфору (Р120-180) в складі повного мінерального 

добрива (N60Р60) призводить до погіршення якості картоплі: різко знижується 

зміст білка, вітаміну С, лимонної кислоти; бульби дуже темніють, запах і 

смак вареної картоплі стає гіршим. За даними Бородича Д.Н. на дерново-

підзолистих суглинках серед різних форм фосфорних добрив кращим є 

преципітат, якій забезпечив підвищення крохмалистості на 0,6-0,9%. Від 

інших форм фосфорних добрив приріст крохмалю коливався в межах 0,1–

0,5%,  В умовах інших ґрунтів усі форми фосфорних добрив рівноцінні  

щодо їх впливу на показники якості картоплі. 

Калійні добрива є абсолютно необхідними для формування високих 

урожаїв картоплі гарної якості. Однобічне застосування калійних добрив 

знижує синтез протеїну та вітаміну С у бульбах, проте збільшує вміст 

крохмалю (до 14,0%), та поліпшує загальну оцінку якості бульб картоплі. У 

випадку парного використання добрив калій більш ефективно впливає на 

всі показники якості у поєднанні з фосфором. Збільшення дози калію від 

60 до 120 кг/га позитивно впливає як на врожайність, так і на якість бульб 

картоплі. Подальше зростання доз калію (до 180 кг/га) поліпшує майже всі 

показники якості бульб, за виключенням вмісту крохмалю. Серед форм 

калійних добрив у найбільшій мірі негативно впливають на якість картоплі 

добрива з високим вмістом хлору. 

Вапнування кислих ґрунтів позитивно впливає на якість картоплі. 

Картопля краще росте на слабокислих ґрунтах з рН 5-6. Проте окремі 

сорти можуть нормально вегетувати при реакції ґрунту від 4,5 до 7,6. 



Незважаючи на відносну нечутливість до кислої реакції ґрунту в умовах 

сильно кислих ґрунтів, їхнє вапнування може бути корисним для картоплі, 

тому що підвищує врожайність (25 ц/га і більше) і поліпшує якість. Проте 

від вапнування в ґрунті розвиваються актиноміцети, які призводять до 

захворювання бульб паршою. Тому в ланці сівозміни з картоплею дози 

вапна зменшують, а також не розміщують посіви картоплі в рік найвищої 

ефективності вапна (2-3 роки після внесення). 

У зв'язку з тим, що якість картоплі залежить і від вмісту магнію, 

кількість якого на кислих ґрунтах зменшується, то вапнування ґрунтів під 

картоплю рекомендується проводити магнієвмісними вапняними 

матеріалами: доломітом, мергелем, доломітизованим вапняком. 

Уражуваність бульб картоплі паршою на провапнованих полях 

зменшується при збільшенні доз мінеральних добрив. 

Для раннього (літньо-осіннього) використання бульб картоплі під неї 

вносять на одну частину азоту одну частину фосфору та на 30-40% більше 

калію, при відносно високих дозах азоту (N120-200). 

Столові сорти картоплі для тривалого зберігання вирощують при менших 

нормах азоту (N80-120), але при збільшених нормах фосфору і, особливо, калію 

(N:Р:К= 1:1,1-1,5:1,5-2). 

Вирощування картоплі для насіннєвих цілей проводиться при використанні 

помірних норм азоту (N50-80-120), але при збільшених фосфору та калію (1:1,2-2:1,5-

2,5). 

Картоплю для технічних цілей вирощують при підвищених нормах азоту 

(N100-150), таких або незначно більших – фосфору, та при суттєво вищих 

нормах калію (1:1-1,1:1,3-2). 

Узагальнюючи, можна зазначити, що основними важелями нашого 

впливу на якість картоплі є добрива та сорти, а також висока культура 

землеробства. 

 

3. Стандартизація  і управління якістю цукрового буряка  

 

Цукровий буряк (Веtа vulgaris) – одна з основних технічних культур. Він 

дає сировину для цукрової промисловості. Відходи бурякоцукрового 

виробництва використовують на корм тваринам (меласа і жом) і в якості 

добрив (фільтр – прісне багно). Цукровий буряк вирощують для виробництва 

цукру: 1кг коренеплодів відповідає 26 кормовим одиницям. 

Технологічна гідність цукрового буряка визначається комплексом 

біологічних, хімічних і фізичних особливостей, від взаємозв’язку яких 

залежить характер технологічних процесів, вихід і якість кристалічного 

цукру, розмір витрат цукру. Формування технологічних властивостей буряка 

в процесі вирощування і його зберігання до переробки  залежать від 

природнокліматичних і господарських факторів. 

В коренеплодах цукрового буряка міститься біля 75% води і 25% сухих 

речовин. Основну масу сухих речовин складає сахароза – 14-20%, що 

дозволяє при переробці отримати з кожних 100 кг більш як 12 кг цукру. 



Сахароза під дією ферментів легко гідролізується. При цьому утворюються 

редукуючі речовини (інвертний цукор) або суміш моноцукрів глюкози і 

фруктози. Накопичення редукуючих речовин в цукровому буряку є небажане 

явище, так як у процесі очищення (дефекації) дифузного соку проходить 

реакція моноцукрів з азотистими сполуками і утворюють меланоїдини  - 

темнозабарвлені сполуки. Колір соку стає темнішим. В свіжих, здорових 

коренеплодах моноцукри становлять всього 0,04-0,1% маси. На зміни вмісту 

інвертного цукру суттєво виливають умови зберігання коренеплодів. Висока 

температура, ураження мікроорганізмами, різка зміна температури в кагатах 

сприяє накопиченню інвертного цукру. 

Окрім сахарози у склад сухих речовин входять нецукри: азотисті, 

пектинові речовини, клітковина, геміцелюлоза, зола і інші речовини. Вміст 

азотистих речовин в буряку становить біля 1%. Половина азотистих речовин  

приходиться на білковий азот. Наявність білкового азоту не заважає 

виробництву, так як при нагріванні і під дією вапна білки коагулюють і 

видаляють з соку. Дуже небажаний шкідливий азот: азот амінокислот, азот 

органічних основ і частково азот амідів. Шкідливий азот не видаляється при 

технологічному процесі і перешкоджає кристалізації цукру. Вміст 

шкідливого азоту підвищується при нестачі вологи в процесі вегетації 

рослин, при надлишковому внесені азотних добрив і нестачі фосфорних і 

калійних, в коренеплодах, уражених мікроорганізмами, а також 

підморожених, а потім що відтаяли. 

В цукровому буряку містяться у невеликій кількості органічні кислоти 

(щавельна, гліколева, яблунева, винна, лимонна і ін.). Багато кислот повністю 

видаляються при очищенні соку і не заважають кристалізації цукру. 

Половину всіх нерозчинних речовин м’якоті або 2,4-2,5% маси кореня 

складають пектинові речовини, які знаходяться у нерозчинній формі у 

вигляді протектину. В бурякоцукровому виробництві при підвищені 

температури до 80˚С проходить гідроліз протопектину і в соку накопичується 

велика кількість розчинних пектинових речовин, які набухають  у воді і 

збільшують в’язкість розчинів, забруднюючи дифузію соку. 

Мінеральні речовини цукрового буряка в основному представленні 

калієвими і фосфорними солями, в невеликих кількостях міститься барій, 

свинець, бор, залізо, кобальт, мідь, марганець. Мінеральні речовини 

ускладнюють бурякоцукрове виробництво, так як переходять у розчин, 

утворюючи колоїди і важко відокремлюються. 

Важливим показником фізико-механічних властивостей коренеплодів 

цукрового буряка є тургор кореня, здатність розрізуватися в стружку. 

Підв’яле коріння втрачає стійкість до захворювання кагатною гниллю у 

процесі зберігання. В них посилює гідролітична активність ферментів і 

дихання, що приводить до значних втрат цукру. 

Сильно уражують грибними і бактеріальними хворобами також корені з 

механічними пошкодженнями і підморожені. Останні непридатні навіть для 

короткочасного зберігання. Погано розрізаються у стружку не тільки 

підв’ялі, але й з здерев’янілі (цвітушні) коренеплоди. 



Ступінь дерев’янистості визначається особливістю структури тканин 

бурякового кореня, вмістом в клітинах лігніну і целюлози. 

Вимоги до якості цукрового буряка. Коренеплоди за фізичним станом 

повинні мати нормальний тургор. В кондиційному буряку можлива наявність 

коренеплодів з дефектами, але не вище норм, передбачених стандартом. 

Наявність підв’ялих коренів (з пониженим тургором), з порушенням 

природної твердості і ламкості, з вигинанням хвостів без виломлення не 

повинно бути більш 5%; з сильними механічними пошкодженнями (із 

зрізами, відривами, пошкоджені тваринами, с/г шкідниками і гризунами на 

1/3 коренеплоду і більше)-12%. 

Допускається  вміст цвітушних коренеплодів не більш 1% і зеленої маси 

– не більш 3%. 

Наявність великої кількості зеленої маси ускладнює вивантаження 

коренеплодів з автотранспорту і їх закладання у кагати, при зберіганні 

приводить до підвищення температури. Відокремлена від коренеплодів 

зелена маса швидко загниває, створюючи осередки гнилі. Зелені листки, 

черешки, що залишилися на коренеплоді, попадають в стружку, що 

призводить до зменшення виходу кристалічного цукру і збільшення його 

вмісту в мелассі. Партію буряка, в якій виявлено більше 3% зеленої маси, не 

приймають, і здавачу пропонують довести її до кондиційного стану. 

Не допускається вміст в партії загнилих, муміфікованих (зів’ялих без 

відновлення тургору), підморожених коренеплодів із скловидними або 

почорнілими тканинами. 

Цукровий буряк, що містить цвітушні, підв’ялі з сильними механічними 

пошкодженнями коренеплоди вище вказаних норм, а також підморожений, 

але непочорнілий відносять до некондиційного. За такий буряк проводиться 

скидка із закупівельної вартості і зменшується норма продажу цукру 

цукроздатчику. 

Базисна цукристість коренеплодів цукрового буряка за сировинними 

зонами цукрових заводів, визначається щорічно за середньозваженими 

результатами цукристості при прийманні за попередні п’ять років і 

затверджується відповідними с/г органами. 

Для оцінки якості партії буряка відбирають середню пробу ручним або 

механічним способом. Маса проби повинна бути не менше 12 кг. В 

лабораторії визначають загальну засміченість і забрудненість. Грунт, 

бадилля, листки, бур’яни а також інші органічні і мінеральні домішки 

повністю видаляються з маси партії буряка, що приймається. 

Технологічні властивості цукрового буряка заготівельники оцінюють за   

цукристістю коренеплодів. Вміст цукру визначають у водному екстракті 

буряка на електронному автоматичному поляриметрі. 

На цукрових заводах якість клітинного соку характеризують показником 

його доброякісності. 

Доброякісність соку – це відношення вмісту сахарози до маси сухих 

речовин, виражене  у відсотках. Показник доброякісності залежить від сорту, 

умов вирощування і зберігання і коливається у межах від 80 до 90%. 



Щоб усунути втрати і підвищити доброякісність соку цукрового буряка, 

слід викопаний буряк в той же день відправити на цукроприймальний пункт 

цукрового заводу або зберігати на місці протягом короткого часу, не 

допускаючи в’янення і підморожування коренеплодів. 

Ґрунтово-кліматичні умови та якість цукрових буряків. При 

збільшенні інтенсивності освітлення та зменшення вологості повітря із 

півночі на південь збільшується абсолютне та відносне надходження зольних 

елементів у цукрові буряки. Змінюється і склад золи. На півдні менше 

одновалентних катіонів калію та натрію, а також магнію, але зростає вміст 

кальцію, фтору, мангану, фосфору, хлору та сульфатів. Це призводить до 

збільшення вмісту цукру на півдні. У листках цукрових буряків, вирощених 

на півдні, інтенсивніше відбувається синтез цукру з моносахарів. На півночі 

більше азоту в рослинах цукрових буряків (Одеса - 3,13% на суху речовину 

без цукру, а в Києві - 3,81%, у тому числі небілкового азоту, відповідно, 50 і 

56%). На один градус широти з півночі на південь цукристість коренеплодів 

зростає приблизно на 0,19%. 

Удобрення й якість цукрових буряків. Ефективність видів, доз і форм 

добрив визначається особливостями ґрунтово-кліматичних умов і 

попередників цукрових буряків. 

Характерною особливістю цукрових буряків є їх висока чутливість до 

внесення органічних добрив. Ефективність використання органічних добрив 

під цукрові буряки визначається рівнем забезпеченості ґрунту вологою. У 

зоні нестійкого зволоження на чорноземах вилугуваних у перерахунку на 1 т 

гною, внесеного під цукрові буряки в дозах 20-40 т/га, урожай його 

збільшився на 1,1-2,0 ц/га, а цукристість підвищилася на 0,2-0,5%. 

Систематичне внесення гною на чорноземі вилугуваному легкосуглинковому 

Білоцерківської дослідно-селекційної станції більше ніж удвічі підвищило 

урожай цукрових буряків та на 0,9% збільшило вміст сахарози в ко-

ренеплодах. 

Умови мінерального живлення цукрових буряків мають значний вплив на 

формування їх продуктивності. Чим повніше буряки забезпечені азотом у 

період утворення листків, тим вища урожайність і цукристість. У період 

росту коренеплодів і накопичення цукру зниження частки азоту, навпаки, 

позитивно впливає на якість коренеплодів, інакше відбувається клітинне 

розбавлення цукру, накопичуються небілкові форми азоту. Внесення 

фосфору сумісно з азотними добривами може до деякої міри запобігати 

негативному впливу останніх на якість коренеплодів, оскільки він викорис-

товується зокрема для синтезу нуклеїнових сполук, а також у якості 

каталізатора при синтезі сахарози. Раціональне співвідношення між азотом, 

фосфором і калієм та іншими елементами сприяє нормальному 

проходженню процесів фотосинтезу, утилізації і міграції вуглеводів, 

зменшенню вмісту "шкідливого" азоту переважно за рахунок інтенсивнішого 

синтезу білкового азоту і тим самим поліпшенню якісного складу цукрових 

буряків. 



Господаренко Ґ.М., вивчаючи вплив добрив на продуктивність 

коренеплодів, встановив, що азотні добрива у найбільшій мірі збільшують 

втрати цукру в меласі, знижують чистоту нормального очищеного соку. За 

даними автора, 1 кг/га нітратного азоту збільшує вміст α-амінного азоту на 

0,14 мг-екв на 100 г соку, що зумовлює зниження технологічного виходу 

цукру. 

Збільшення долі калію в добривах, що вносяться, в деякій мірі затримує 

зниження цукристості коренеплодів і сприяє підвищенню збору цукру з 

гектара. Так на чорноземі слабовилугуваному при збільшенні норми 

калійних добрив від 200 до 270 кг/га на фоні N180Р180 цукристість 

коренеплодів збільшилася на 0,72%, а збір цукру з гектара - на 0,62 т. 

Дослідження Марчука І.У., Ященко Л.А., показали, що протягом періоду 

вегетації цукрових буряків вплив добрив на накопичення сахарози виявлявся 

по-різному, залежно від їх норм та поєднання. 

Найвищий вміст сахарози відзначено в коренеплодах, які вирощували 

без внесення добрив, що пояснюється закінченням біохімічних і ростових 

процесів у рослинах цього варіанту. Основною причиною меншого вмісту 

сахарози, як протягом періоду вегетації, так і на час збору врожаю, у 

варіантах із підвищеними нормами азоту є утворення крупних клітин, в яких 

зростає вміст клітинного соку, а концентрація сахарози знижується, а також 

незакінчений ріст рослин цукрових буряків. 

Використання добрив, особливо в підвищених нормах, не тільки знижує 

вміст сахарози у коренеплодах, але й до деякої міри погіршує технологічні 

показники їх якості. Найвищий (4,34 і 9,33 мг-екв) вміст "шкідливих" 

нецукрів відмічено при використанні на фоні гною N210Р270К255. Оскільки 

втрати цукру в меласі залежать від вмісту в соку "шкідливого" азоту і 

розчинної золи, у цьому варіанті вони становили 3,26%, що було найвищим 

показником серед удобрюваних варіантів і зумовило зниження чистоти соку 

на 4,30% порівняно з контролем.  

Пізнє підживлення буряків азотом недоцільне. Воно, хоча і збільшує 

врожайність, проте суттєво знижує цукристість та інші показники якості 

коренеплодів. 

Мікродобрива, в умовах низької забезпеченості мікроелементами 

ґрунтів, здатні не тільки суттєво збільшити врожайність цукрових буряків, 

але й поліпшити основні показники якості коренеплодів. Борні 

мікродобрива в дозах від 0,3-0,5 до 1-1,5 кг на га на провапнованих кислих 

ґрунтах та в умовах дефіциту бору здатні збільшити врожайність 

коренеплодів на 22 ц/га при одночасному зростанні цукристості на 0,35%. 

Мідні добрива найбільш ефективні на торф'яно-болотних ґрунтах та на 

бідних міддю доступних рослинам дерново-підзолистих. Мідь сприяє 

підвищенню стійкості цукрових буряків до захворювання церкоспорозом. 

Разом з тим вона може збільшити врожайність коренеплодів на 11-104 ц/га 

при зростанні цукристості на 0,6-0,8%. Рекомендують вносити під цукрові 

буряки піритний огарок під глибоку оранку в дозі 6-8 ц/га один раз на 4-5 

років, або 3-4 ц/га один раз в 3-4 роки. 



Внесення кобальту збільшує врожайність на 54 ц/га, а цукристість на 

1,1%.      На карбонатних ґрунтах рухомість цинку дуже незначна, а також 

на кислих ґрунтах після їх вапнування. Вона зменшується також від 

застосування високих доз фосфорних добрив. Внесення цинку в цих умовах 

у дозах 3-5 кг під оранку або культивацію збільшує врожайність на 10-80 

ц/га, а цукристість – 0,2-1,9%. Внесення 0,2-0,4 кг/га молібдену в рядки або 

1-1,2 кг/га в передпосівну культивацію збільшує врожайність на 20-48 ц/г, 

цукристість - на 0,6-1,2%. 

Усі мікродобрива можна вносити в ґрунт при основному обробітку, в 

передпосівну культивацію або в рядки, а також при кореневому та 

позакореневому підживленні. Часто мікроелементи входять у склад 

суперфосфатів (борного, цинкового, манганізованого). Мікродобрива 

найчастіше використовують для передпосівного обпудрювання насіння або 

ж вводять до складу розчину, який використовують для дражування насіння. 

 

Лабораторна частина 

 

Дослід 1.  Визначення масової частки крохмалю за щільністю бульб 

Для визначення вмісту крохмалю вказаним методом використовують 

скляний градуйований посуд на 2...З л. В посуд наливають воду до певної 

фіксованої 

поділки, потім туди занурюють, наприклад, 1 кг бульб. Рівень піднімається 

за рахунок витісненої води бульбами, що дорівнює їх об'єму в мілілітрах , а 

об'єм води в мілілітрах відповідає такій самій масі в грамах. 

Щільність бульб визначають за формулою 

в

б
П

М

М
М   

де: Мп —щільність бульб, кг/л; 

Мб — маса бульб, зважених на повітрі, г;  

Мd  — маса води, витісненої бульбами, г. 

Наприклад, якщо маса бульб на повітрі 1000 г, маса води, витісненої 

бульбами  

916 г, то питома маса бульб становитиме 1000 : 916 = = 1,0917. Цій питомій 

масі картоплі відповідають показники вмісту сухих речовин 22,190 % і 

крохмалю 16,438 % (табл.). 

Контрольні питання і завдання 

 1. Вивчите класифікацію якості плодів і овочів. 

2. Які основні показники якості картоплі ви знаєте? 

3. Як впливають грунтово-кліматичні фактори і добрива на якість бульб 

картоплі? 

4. Які вимоги висувають при стандартизації цукрового буряку? 

5. Як впливають грунтово-кліматичні фактори і добрива на якість 

цукрового буряка? 
 



Таблиця 24. Визначення масової частки сухих речовин та 

крохмалю в картоплі за щільністю бульб 

Маса 5000 г 

картоплі 

під водою 

Щільність 

бульб 

Масова 

частка 

сухих 

речовин, % 

Масова 

частка 

крохмалю, % 

 
Маса 5000 г 

картоплі 

під водою 

Щільність 

бульб 

Масова 

частка 

сухих 

речовин, % 

Масова 

частка 

крохмалю, 

% 

290 1,0616 15,748 9,996  465 1,1025 24,501 18,749 

295 1,0627 15,984 10,242  470 1,1038 24,779 19,027 

300 1,0638 16,219 10,467  475 1,1050 25,036 19,284 

305 1,0650 16,476 10,724  480 1,1062 25,293 19,541 

310 1,0661 16,711 10,959  485 1,1074 25,549 19,797 

315 1,0672 16,947 11,195  490 1,1086 25,806 20,054 

320 1,0684 17,204 11,452  495 1,1099 26,085 20,338 

325 1,0695 17,439 11,687  500 1,1110 26,341 20,589 

330 1,0707 17,696 11,944  505 1,1123 26,598 20,846 

335 1,0718 17,931 12,179  510 1,1136 26,876 21,124 

340 1,0730 18,188 12,463  515 1,1148 27,133 21,381 

345 1,0741 18,423 12,671  520 1,1161 27,411 21,659 

350 1,0753 18,680 12,928  525 1,1173 27,668 21,916 

355 1,0764 18,916 13,164  530 1,1186 27,946 22,194 

360 1,0776 19,172 13,420  535 1,1198 28,208 22,451 

365 

 

1,0787 19,408 13,656  540 1,1211 28,481 22,729 

370 1,0799 19,655 13,913  545 1,1224 28,760 23,008 

375 1,0811 19,921 14,169  550 1,1236 29,016 23,264 

380 1,0822 20,157 14,405  555 1,1249 29,295 23,543 

385 1,0834 20,414 14,662  560 1,1261 29,551 23,799 

390 1,0846 20,670 14,918  565 1,1274 29,850 24,078 

395 1,0858 20,927 15,175  570 1,1286 30,086 24,334 

400 1,0870 21,184 15,432  575 1,1299 30,365 24,613 

405 1,0881 21,419 15,667  580 1,1312 30,643 24,891 

410 1,0898 21,676 15,924  585 1,1325 30,921 25,169 

415 1,0905 21,933 16,181  590 1,1338 31,199 25,447 

420 1,0917 22,190 16,438  595 1,1351 31,477 25,725 

425 1,0929 22,447 16,695  600 1,1364 31,756 26,004 

430 1,0941 22,703 16,951  605 1,1377 32,034 26,282 

435 1,0953 22,960 17,280  610 1,1390 32,312 26,560 

440 1,0965 23,217 17,465  615 1,1403 32,590 26,838 

445 1,0977 23,474 17,722  620 1,1416 32,868 27,116 

450 1,0989 23,731 17,979  625 1,1429 33,147 27,395 

455 1,1001 23,987 18,235  630 1,1442 33,425 27,673 

460 1,1013 24,244 18,492  635 1,1455 33,763 27,951 

 
 


