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Досліджено вплив попередників, систем землеробства та тривалості 

зберігання на амілолітичну активність зерна пшениці озимої сорту      

Поліська 90. Встановлено статистично значущий вплив на зміну числа падання 

усіх факторів з найбільшим впливом терміну зберігання за попередника 

кукурудзи на силос. 
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The influence forecrop, factors of growing and duration of storage on the 

amylolytic activity of winter wheat varieties Poliska 90 was established. A 

statistically significant effect on the change in number of falling all the factors with 



greatest influence on the duration of storage with forecrop was maize which used on 

silage was founded. 
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Вступ. Крохмаль займає 2/3 обсягу ендосперму зернових злакових та 

круп’яних культур, тому зміни які відбуваються з крохмалем у зерні значно 

впливають на якість хліба. Розщеплення крохмалю здійснюється 

амілолітичними ферментами. Ступінь амілолітичної активності зерна 

визначається через показник числа падання. Чим число падання більше, тим 

активність амілолітичних ферментів менша. Добрими хлібопекарними 

властивостями відрізняється зерно, яке має число падання більше 200-300 с. [1-

3]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 2010-2012 рр. із 

зерном пшениці озимої сорту Поліська 90 вирощеної після багаторічних трав, 

гороху та кукурудзи на силос за інтенсивної, екологічної й біологічної систем 

землеробства. Зерно зберігали в умовах звичайного зерносховища. Програмою 

проведення досліджень передбачалась оцінка якості до зберігання (контроль), 

через один, три, шість, дев'ять та дванадцять місяців зберігання зерна пшениці 

озимої.  

Результати досліджень. Як до зберігання, так і під час зберігання зерно 

пшениці озимої досліджуваних варіантів мало середню активність 

амілолітичних ферментів. Виняток становило зерно вирощене після гороху за 

біологічної системи землеробства з високою активністю амілаз – число падання 

становило нижче 150 с.  

Найвищими показниками числа падання протягом всього періоду 

зберігання характеризувалося зерно вирощене після багаторічних трав та 

гороху за інтенсивної та екологічної систем землеробства – середні показники 

становили 220-240 с. Протягом першого місяця зберігання зерно вище названих 

варіантів відповідало вимогам 2-го класу якості (>180 с) та після третього 

місяця показник числа падання зріс і зерно перейшло до 1-го класу якості (>220 



с). Це пояснюється підвищення температури клейстеризації зі збільшенням 

стійкості крохмалю проти дії амілаз та накопиченням вільних ненасичених 

жирних кислот [2]. 

Дещо вища активність амілолітичних ферментів у зерна вирощеного після 

багаторічних трав за біологічної системи – початковий показник був 202 с й 

відповідно 2-й клас якості й лише після шостого місяця зберігання число 

падання зросло до 221 с та зерно перейшло до 1-го класу якості.  

Після кукурудзи на силос за всіх досліджуваних систем землеробства 

середні показники числа падання протягом перших шести місяців становили 

202-210 с (2-й клас) і тільки після дев'ятого місяця зросли відразу до 224-231 с 

(1-й клас якості). За вище названих варіантів вирощування протягом всього 

подальшого періоду зберігання показник числа падання тільки зростав, а зерно 

пшениці при цьому відповідало вимогам 1-го класу якості. 

Лише зерно вирощене після гороху за біологічної системи землеробства 

мало досить низькі початкові показники числа падання 94 с і було віднесене до 

фуражного зерна (6-й клас якості). Однак, після шостого місяця зберігання 

показник зріс до 135 с і зерно даного варіанту перейшло до 5-го класу якості. 

Статистична математична обробка динаміки числа падання зерна пшениці 

в процесі зберігання визначила статистично значущий вплив на досліджуваний 

показник усіх факторів. Найбільший вплив на зміну досліджуваного показника 

мав термін зберігання, особливо після кукурудзи на силос (F = 151,52 > Fкрит = 

3,33). Максимальний вплив систем землеробства на динаміку числа падання 

було виявлено після попередника горох (F = 263,15 > Fкрит = 4,10). Найвищий 

вплив попередника на досліджуваний показник було відмічено за біологічної 

системи землеробства (F = 280,83 > Fкрит = 4,10). 

Висновки 

1. Оптимальні показники числа падання протягом всього періоду 

зберігання мало зерно пшениці вирощене після багаторічних трав й гороху за 

інтенсивної та екологічної систем землеробства. Протягом трьох місяців 

зберігання досліджуваних зразків пшениці вирощених після гороху й 



багаторічних трав та дев’яти після кукурудзи на силос амілолітична активність 

знижувалася, що сприяло переходу зерна з 2-го до 1-го класу якості.  

2. Встановлено статистично значущий вплив на зміну числа падання усіх 

факторів з найбільшим впливом терміну зберігання за попередника кукурудзи 

на силос, з максимальним впливом систем землеробства після попередника 

горох та найвищий впливом попередника за біологічної системи землеробства. 
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