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Мета. Виявити вміст важких металів у зерні сортів ячменю ярого різного напряму 

використання залежно від тривалості його зберігання. Методи. Упродовж 2018–2020 рр. 

досліджували 11 сортів ячменю ярого, із них зернові: ‘Сталкер’, ‘Водограй’, ‘Взірець’, 

‘Аграрій’, ‘Щедрик’; універсальні: ‘Еней’; пивоварні: ‘Козак’, ‘Докучаєвський 15’, ‘Етикет’, 

‘Геліос’, ‘Святогор’. Уміст хімічних елементів у зерні (кадмій, свинець, ртуть, арсен, мідь, 

цинк) визначали в динаміці: відразу після збирання врожаю, а також через 7, 14, 21 та 28 діб. 

Результати. Експериментально встановлено, що у сортів ярого ячменю вміст Pb варіював 

відразу після обмолоту і через 7 діб від 1,12 і до 1,01 мг/кг. Зменшення досліджуваного 

елементу через 14 діб відмічено в усіх сортів. Зокрема, вміст свинцю був у межах: сорт 

‘Щедрик’ – 1,03 мг/кг, ‘Сталкер’ – 1,01 мг/кг, ‘Взірець’ – 1,00 мг/кг, найнижчим у сорту 

‘Водограй’ – 0,78 мг/кг, а найвищим у сорту ‘Аграрій’ – 1,12 мг/кг. Дослідженнями 

встановлено, що найчутливішим до кадмію (Cd) у зернових сортів ячменю ярого був сорт 

‘Взірець’ із показником 0,09 мг/кг відразу після обмолоту і через 7 діб зберігання, а на 14, 21 

і 28 добу цей показник становив 0,08 мг/кг. Визначення вмісту кадмію у зерні пивоварного 

ячменю вказує, що відразу після обмолоту і через 7 діб у сорту ‘Святогор’ вміст становив – 

0,08 мг/кг, а в усіх інших сортів – 0,09 мг/кг. На 14 добу накопичення незмінним було у 

сортів ‘Докучаєвський 15’, ‘Етикет’, ‘Геліос’, ‘Святогор’, неістотне зменшення у сорту 

‘Козак’ – 0,07 мг/кг. Зберігання упродовж 21 і 28 діб вказує, що у сортів ‘Святогор’ і ‘Козак’ 

вміст кадмію становив 0,07 мг/кг, усі інші мали показник 0,08 мг/кг. Висновки. Найнижчий 

вміст кадмію визначено у сорту ‘Щедрик’, який відразу після обмолоту і через 7 діб 

зберігання становив 0,05 мг/кг, а на 14 і 21 та 28 добу зменшився до 0,03 мг/кг. Одразу після 

обмолоту і через 7 діб вміст ртуті у сортів варіював від 0,07 до 0,03 мг/кг. Через 14, 21 і 28діб 

встановлено таку закономірність у сортів: ‘Водограй’ – 0,06 мг/кг, ‘Сталкер’ і ‘Взірець’ – 

0,05 мг/кг, ‘Аграрій’ – 0,04 мг/кг, ‘Щедрик’ – 0,3 мг/кг. Щодо залежності від сортових 

особливостей та тривалості зберігання, то найвищий вміст цинку встановлено у сорту 

‘Аграрій’ – 14,05 мг/кг, а найнижчий у ‘Щедрик’ – 12,55 мг/кг. Дослідження сорту ‘Еней’ 

ярого ячменю універсального значення дозволяє відзначити, що накопичення важких металів 

залежно від тривалості зберігання істотно не відрізнялось від зернових форм. 

Ключові слова: вміст металів; хімічні елементи; сорти; ярий ячмінь; нетривале 

зберігання. 
 

Вступ 

Одним із розповсюджених видів забруднення довкілля і зерна є надходження у 

середовищі важких металів, які за рівнем екологічної небезпеки поступаються лише 
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пестицидам. В умовах антропогенного навантаження на екосистеми їх вміст у ґрунті, воді та 

повітрі багатьох регіонів України перевищує гранично допустимі концентрації [1–3]. 

Питання впливу різних хімічних елементів на ріст і розвиток рослин та їх накопичення у 

зерновій продукції вивчається дуже давно й досить широко [4–7]. Доцільно відмітити, що до 

важких металів належать більше ніж 40 металів з атомною масою понад 50 атомних одиниць. 

Відповідно до класифікації М. Реймерса, важкими металами слід називати метали зі 

щільністю більше ніж 8 г/см3: Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. Деякі з них належать до 

мікроелементів, тобто хімічних елементів, які вкрай важливі для зростання та розвитку 

рослин і тварин (Cu, Zn, Co). У рослинах мікроелементи або входять до складу ферментів, 

або ж активують їхню роботу і потрібні в мізерно малій кількості. Деякі важкі метали (As, 

Cd, Hg, Pb) не впливають істотно на ріст рослин, оскільки не мають певних фізіологічних 

функцій у життєвому циклі рослини. Але такі метали, як Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn є життєво 

важливими елементами для рослин [8–10]. Надлишок цих елементів може призвести до 

значного отруєння рослинного організму. Так, наприклад, 1,5–2,5 кратне підвищення 

рухомих форм важких металів (Cu, Zn, Pb, Cd) у ґрунті викликає зниження кількості та 

якості продукції сільськогосподарських культур. Поглинання важких металів рослинами і 

подальше накопичення в харчовому ланцюзі є потенційною загрозою для здоров'я людини і 

тварин. Специфічною особливістю забруднення ґрунтів важкими металами є дуже низька 

швидкість самоочищення ґрунту. Що стосується свинцю, то його надмірний вміст у ґрунті 

призводить до зменшення кількості та різноманітності ґрунтових мікробіоценозів [11–14]. 

Механізми поглинання, транспортування, метаболізму і розподілу важких металів в 

органах і тканинах тісно пов’язані з видовими і сортовими особливостями культур та 

залежать від низки екологічних і антропогенних факторів. Накопичення і розподіл важких 

металів в органах рослини залежить перш за все від виду, фізіологічної спеціалізації і 

морфологічних ознак окремих органів [15, 16].  

Відомо, що різні види рослин проявляють неоднакову стійкість до надмірного вмісту 

важких металів у ґрунті. Із літературних джерел відомо, що ярий ячмінь чутливий до 

накопичення важких металів у зерні [8, 17]. Вибір як тест-культури ячменю ярого пов'язаний 

ще й з тим, що в Україні його посіви займають друге місце після пшениці та широко 

використовується зернова продукція [18]. Однак мало робіт присвячено дослідженню впливу 

різних елементів у зерновій продукції залежно від сортових особливостей та нетривалого 

зберігання. 

Мета досліджень – виявити вміст важких металів у сортах ячменю ярого різного 

використання залежно від тривалості зберігання зерна. 

 

Матеріали та методика досліджень 

Визначення вмісту важких металів проводили упродовж 2018–2020 років за 

використання різних сортів ячменю ярого, із них зернові: ‘Сталкер’, ‘Водограй’, ‘Взірець’, 

‘Аграрій’, ‘Щедрик’; універсальні: ‘Еней’; пивоварні: ‘Козак’, ‘Докучаєвський 15’, ‘Етикет’, 

‘Геліос’, ‘Святогор’. 

Досліджуваними важкими металами були: кадмій (Cd), свинець (Pb), ртуть (Hg), арсен 

(As), мідь (Cu), цинк (Zn). Визначення вмісту кадмію, свинцю, міді та цинку проводили за 

ДСТУ EN 14082:2019, вміст арсену – за ДСТУ 7453:2013 [23], вміст ртуті – за МВВ 081–

12/03–98 [19–23]. Накопичення хімічних елементів у зерні ярого ячменю визначали: відразу 

після збирання зерна, через 7, 14, 21 та 28 діб.  

 

Результати досліджень 

У сортів ярого ячменю вміст Pb варіював відразу після обмолоту і через 7 діб від 1,12 і 

до 1,01 мг/кг. Зменшення досліджуваного елементу через 14 діб відмічено в усіх сортів. Так, 

зокрема, вміст свинцю був у межах: сорт ‘Щедрик’ – 1,03 мг/кг, ‘Сталкер’ – 1,01 мг/кг, 

‘Взірець’ – 1,00 мг/кг, найнижчим у сорту ‘Водограй’ – 0,78 мг/кг, а найвищим у сорту 

‘Аграрій’ – 1,12 мг/кг. На 21 добу зберігання зерна сортів встановлено вміст Pb від 1,06 мг/кг 
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у ‘Аграрія’ і до 0,45 мг/кг у ‘Водограя’. Дослідження на 28 добу дозволяють встановити таку 

залежність у сортів: ‘Аграрій’ – 1,02 мг/кг, ‘Взірець’ – 0,91 мг/кг, ‘Щедрик’ – 0,87 мг/кг, 

‘Сталкер’ – 0,73 мг/кг, ‘Водограй’ – 0,28 мг/кг.  

Дослідженнями встановлено, що найчутливішим до кадмію (Cd) у зернових сортів 

ячменю ярого був сорт ‘Взірець’ із показником 0,09 мг/кг відразу після обмолоту і через 7 

діб зберігання, а на 14, 21 і 28 добу цей показник становив – 0,08 мг/кг. У ‘Сталкера’ і 

‘Аграрія’ показники після обмолоту і на 7 добу були однаковими – 0,07 мг/кг. Накопичення 

кадмію на 14 добу у ‘Сталкера’ залишилось незмінним, а в ‘Аграрія’ зменшилось до 

0,05 мг/кг, і цей показник залишався на 21 і 28 добу зберігання зерна. Характеризуючи сорт 

‘Водограй’, можна відмітити, що кількість кадмію відразу після обмолоту та на 7 і 14 добу 

була в межах 0,05 мг/кг, а на 21 і 28 добу становила 0,04 мг/кг. Найнижчий вміст кадмію 

визначено у сорту ‘Щедрик’, який відразу після обмолоту і через 7 діб зберігання становив – 

0,05 мг/кг, а на 14 і 21 та 28 добу – зменшився до 0,03 мг/кг.  

Одразу після обмолоту і через 7 діб вміст ртуті у сортів варіював від 0,07 мг/кг до 

0,03 мг/кг. Через 14, 21 і 28 діб встановлено таку закономірність у сортів: ‘Водограй’ – 

0,06 мг/кг, ‘Сталкер’ і ‘Взірець’ – 0,05 мг/кг, ‘Аграрій’ – 0,04 мг/кг, ‘Щедрик’ – 0,03 мг/кг. 

Вміст арсену у сортах ячменю ярого відразу після обмолоту становив: ‘Аграрій’ – 

0,8 мг/кг ‘Взірець’ – 0,7 мг/кг, ‘Водограй’ – 0,5 мг/кг та ‘Сталкер’ і ‘Щедрик’ – 0,4 мг/кг. 

Аналогічні дані були і на 7 добу зберігання зерна. Відмічено зниження вмісту арсену на 14, 

21 і 28 добу у такій послідовності: ‘Аграрій’ – 0,6 мг/кг, ‘Взірець’ і ‘Водограй’ – 0,5 мг/кг та 

‘Сталкер’ і ‘Щедрик’ – 0,3 мг/кг (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вміст важких металів у зерні різних сортів ячменю ярого  

залежно від тривалості їх зберігання, мг/кг (середнє за 2018–2020 рр.) 

 

Гранично допустимий коефіцієнт цинку (Zn) становить 50,0 мг/кг, а у досліджуваних 

сортів цей показник в середньому після обмолоту був 13,25 мг/кг, неістотне зменшення 

відмічено через 7 діб зберігання – 13,20 мг/кг, через 14 діб – 13,18 мг/кг, на 21 та 28 добу 

зберігання – 13,13 і 13,07 мг/кг. Залежно від сортових особливостей та тривалості зберігання 

найвищий вміст встановлено у сорту ‘Аграрій’ – 14,05 мг/кг, а найнижчий у ‘Щедрик’ – 

12,55 мг/кг.  

Накопичення міді у зернових сортів ячменю ярого відразу після обмолоту і 7 діб 

зберігання вказує на таку послідовність: ‘Аграрій’ – 3,00 мг/кг, ‘Взірець’ – 2,56 мг/кг, 

‘Водограй’ – 2,38 мг/кг, ‘Сталкер’ – 2,31 і ‘Щедрик’ – 2,27 мг/кг. Збільшення вмісту Сu в 

середньому можна відзначити на 14 добу зберігання – 2,76 мг/кг. На 21 та 28 добу зберігання 
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залежно від сортових особливостей накопичення міді становить: ‘Аграрій’ – 3,89 і 4,07 мг/кг, 

‘Взірець’ та ‘Водограй’ – 2,51 і 2,56 мг/кг, ‘Щедрик’ – 2,50 і 2,53 мг/кг, ‘Сталкер’ – 2,41 і 

2,47 мг/кг (рис. 2). 

 

Рис. 2. Накопичення важких металів у зернових сортів ячменю ярого  

залежно від тривалості зберігання, мг/кг (середнє за 2018–2020 рр.) 

 

Дослідження сорту ‘Еней’ ярого ячменю універсального значення дозволяє відзначити, 

що накопичення важких металів залежно від тривалості зберігання істотно не відрізнялось 

від зернових форм. Так, вміст свинцю, кадмію, ртуті і арсенію залежно від тривалості 

зберігання зменшувалось, а міді і цинку – збільшувалось. Відразу після обмолоту вміст 

свинцю становив – 0,95 мг/кг, та через 28 діб зберігання його кількість була – 0,76 мг/кг, що 

на 0,19 мг/кг менше, однак більше на 0,26 мг/кг за ГДК. Сорт ‘Еней’ незалежно від 

тривалості зберігання містив кадмію і ртуті 0,03 мг/кг та арсенію 0,2 мг/кг. Вміст цинку 

відразу після обмолоту становив 10,8 мг/кг та збільшувався, і на 28 добу підвищився до 

11,9 мг/кг. Кількість міді у зерні ярого ячменю відразу після обмолоту була у межах 

2,12 мг/кг і до 28 доби становила 2,25 мг/кг (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вміст важких металів у зерні ярого ячменю сорту ‘Еней’  

залежно від нетривалого зберігання, мг/кг (середнє за 2018–2020 рр.) 

65



ISSN 2410-1281     НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ     випуск 29’2021  

П Е Р Е Р О Б К А  Т А  З Б Е Р І Г А Н Н Я  П Р О Д У К Ц І Ї  Р О С Л И Н Н И Ц Т В А  

 

 

Експериментальні дослідження вказують, що у сортів пивоварного значення найвищий 

вміст свинцю відразу після обмолоту був у сорту ‘Докучаєвський 15’– 1,55 мг/кг, дещо нижчі 

показники цього елементу виявлені у сортів: ‘Етикет’ – 1,43 мг/кг, ‘Святогор’ – 1,37 мг/кг, 

‘Геліос’ – 1,33 мг/кг, ‘Козак’ – 1,15 мг/кг. Через 7 і 14 діб у зерні ячменю ярого були однакові 

показники свинцю та прослідковувалась аналогічна залежність по сортах, як і відразу після 

обмолоту. Так, у сортів встановлені такі показники: ‘Докучаєвський 15’ – 1,43 мг/кг, ‘Етикет’ 

– 1,41 мг/кг, ‘Святогор’ – 1,35 мг/кг, ‘Геліос’ – 1,31 мг/кг, ‘Козак’ – 1,12 мг/кг. На 21 добу 

відмічено найвищий вміст свинцю у сорту ‘Докучаєвський 15’ – 1,36 мг/кг, а найнижчий у 

сорту ‘Козак’ – 1,02 мг/кг. Через 28 діб зберігання вміст свинцю порівняно із після обмолоту 

зменшився у сортів на: ‘Докучаєвський 15’ – 0,33 мг/кг, ‘Етикет’ – 0,22 мг/кг, ‘Святогор’ – 

0,20 мг/кг, ‘Геліос’ – 0,12 мг/кг, ‘Козак’ – 0,13 мг/кг. 

Визначення вмісту кадмію у зерні пивоварного ячменю вказує, що відразу після 

обмолоту і через 7 діб у сорту ‘Святогор’ вміст становив 0,08 мг/кг, а в усіх інших сортів – 

0,09 мг/кг. Встановлено, що на 14 добу накопичення незмінним було у сортів 

‘Докучаєвський 15’, ‘Етикет’, ‘Геліос’, ‘Святогор’, неістотне зменшення у сорту ‘Козак’ – 

0,07 мг/кг. Зберігання упродовж 21 і 28 діб вказує, що у сортів вміст кадмію становив: 

‘Святогор’ і ‘Козак’ – 0,07 мг/кг, усі інші мали показник – 0,08 мг/кг. 

Вміст ртуті залежно від тривалості зберігання становив 0,07 мг/кг, за винятком сорту 

‘Козак’, у якого цей показник – 0,06 мг/кг. Через 28 діб показник у досліджуваних сортів 

зменшився до 0,06 мг/кг, а у ‘Козак’ до 0,05 мг/кг.  

У зерні пивоварного ячменю було проведено визначення накопичення арсенію. 

Дослідження вказують, що відразу після обмолоту та через 7 і 14 діб його вміст у сортів був 

однаковим – 0,9 мг/кг. Через 21 і 28 добу встановлено, у сорту ‘Козак’ – 0,7 мг/кг, а в усіх 

інших – 0,8 мг/кг (рис. 4). 

 

Рис. 4. Накопичення важких металів у зерні ярого ячменю пивоварного  

залежно від нетривалого зберігання, мг/кг (середнє за 2018–2020 рр.) 

 

За вмістом цинку сорти пивоварного ячменю відразу після обмолоту зерна мали такі 

показники: ‘Святогор’ – 33,5 мг/кг, ‘Геліос’ – 25,01 мг/кг, ‘Етикет’ – 23,01 мг/кг, 

‘Докучаєвський 15’ – 19,07 мг/кг, ‘Козак’ – 17,05 мг/кг. Через 14 діб визначення цього 

показнику дозволяє відмітити зменшення у такому порядку: ‘Святогор’ – 33,5 мг/кг, ‘Геліос’ 

– 25,01 мг/кг, ‘Етикет’ – 23,01 мг/кг, ‘Докучаєвський 15’ – 19,07 мг/кг, ‘Козак’ – 17,05 мг/кг. 

На 14 і 21 добу найчутливішим до накопичення цинку був сорт ‘Святогор’ – 32,00 мг/кг, а 

найменшу кількість визначено у сорту ‘Козак’ – 16,02 мг/кг. Через 28 діб зберігання зерна 

ячменю вміст цинку залежно від сортових особливостей варіював від 30,00 до 14,89 мг/кг.  

В усіх сортах пивоварного ячменю вміст міді був нижчим за ГДК та спостерігалась 

закономірність збільшення кількості залежно від тривалості зберігання. Відразу після 
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обмолоту та на сьому добу кількість залежно від сортових особливостей була в межах: 

‘Святогор’ – 7,00 мг/кг, ‘Геліос’ – 6,00 мг/кг та у ‘Етикет’, ‘Докучаєвський 15’, ‘Козак’ – 

5,00 мг/кг. На чотирнадцяту добу відмічено збільшення кількості міді у сорту ‘Козак’ – 

5,89 мг/кг, в усіх інших значення були без змін. Поступове збільшення вмісту міді 

встановлено на 21 добу від 0,47 мг/кг до 0,89 мг/кг. Через 28 діб зберігання зерна у різних 

сортів відмічено такий вміст міді: ‘Святогор’ – 8,66 мг/кг, ‘Геліос’ – 6,91 мг/кг ,‘Етикет’ – 

6,51 мг/кг, ‘Докучаєвський 15’ – 6,23 мг/кг, ‘Козак’ – 6,77 мг/кг (рис. 5). 

 
Рис. 5. Накопичення важких металів у зерні ярого ячменю пивоварного  

залежно від нетривалого зберігання, мг/кг (середнє за 2018–2020 рр.) 

 

Висновки  

Найнижчий вміст кадмію визначено у сорту ‘Щедрик’, який відразу після обмолоту і 

через 7 діб зберігання становив – 0,05 мг/кг, а на 14, 21 та 28 добу – зменшився до 0,03 мг/кг.  

Одразу після обмолоту і через 7 діб вміст ртуті у сортів варіював від 0,07 мг/кг до 

0,03 мг/кг. Через 14, 21 і 28 діб встановлено таку закономірність у сортів: ‘Водограй’ – 

0,06 мг/кг, ‘Сталкер’ і ‘Взірець’ – 0,05 мг/кг, ‘Аграрій’ – 0,04 мг/кг, ‘Щедрик’ – 0,3мг/кг. 

Залежно від сортових особливостей та тривалості зберігання, то найвищий вміст 

встановлено у сорту ‘Аграрій’ – 14,05 мг/кг, а найнижчий у ‘Щедрик’ – 12,55 мг/кг. 

Дослідження сорту ‘Еней’ ярого ячменю універсального значення дозволяє відзначити, 

що накопичення важких металів залежно від тривалості зберігання істотно не відрізнялось 

від зернових форм. 
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Purpose. Determine the content of heavy metals in the grain of spring barley varieties of 

different application as affected by the duration of storage. Methods. In the years 2018–2020, 

11 spring barley varieties of different applications were studied: grain ‘Stalker’, ‘Vodohrai’, 

‘Vzirets’, ‘Ahrarii’, ‘Shchedryk’; universal ‘Enei’; malting ‘Kozak’, ‘Dokuchaievskyi 15’, ‘Etyket’, 

‘Helios’, ‘Sviatohor’. The content of chemical elements in the grain (cadmium, lead, mercury, 

arsenic, copper, zinc) was determined in the dynamics: immediately after harvest, after 7, 14, 21 and 

28 days. Results. In the studied varieties of spring barley, the lead (Pb) content in the grain varied 
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immediately after threshing and after 7 days ranged from 1.01 to 1.12 mg/kg. Reduction of the 

studied element after 14 days was observed in all varieties. In particular, the lead content was 

1.03 mg/kg in ‘Shchedryk’, 1.01 mg/kg in ‘Stalker’, 1.00 mg/kg in ‘Vzirets’, 0,78 mg/kg (the 

lowest) in ‘Vodohrai’, and 1.12 mg/kg (the highest) in ‘Ahrarii’. Studies have shown that the most 

sensitive to cadmium (Cd) grain variety of spring barley was ‘Vzirets’ with the content of 

0.09 mg/kg immediately after threshing and on the 7th day of storage; on the 14th, 21st and 28th days, 

the content was 0.08 mg/kg. The content of cadmium in malting barley grain immediately after 

threshing and after 7 days was 0.08 mg/kg in ‘Sviatohor’, and 0.09 mg/kg in all other varieties. On 

the 14th day, the accumulation remained unchanged in varieties ‘Dokuchaievskyi 15’, ‘Etyket’, 

‘Helios’, ‘Sviatohor’; insignificant decrease was noted in ‘Kozak’ (0.07 mg/kg). After the storage 

for 21 and 28 days, the cadmium content was 0.07 mg/kg in ‘Sviatohor’ and ‘Kozak’, and 

0.08 mg/kg in all others. Conclusions. The lowest cadmium content was determined in variety 

‘Shchedryk’. Immediately after threshing and after 7 days of storage it was 0.05 mg/kg, and on the 

14th, 21st and 28th days it decreased to 0.03 mg/kg. Immediately after threshing and after 7 days, the 

mercury content of the varieties varied from 0.07 to 0.03 mg/kg. After 14, 21 and 28 days, the 

following values were determined: in ‘Vodohrai’ 0.06 mg/kg, in ‘Stalker’ and ‘Vzirets’ 0.05 mg/kg, 

in ‘Ahrarii’ 0.04 mg/kg, ‘Shchedryk’ 0.3 mg/kg. Depending on the varietal characteristics and 

duration of storage, the highest content (14.05 mg/kg) was determined in ‘Ahrarii’, and the lowest 

(12.55 mg/kg) in ‘Shchedryk’. The study of the ‘Enei’ variety of spring barley of universal 

application allows us to note that the accumulation of heavy metals, as affected by the duration of 

storage, did not differ significantly from the grain varities. 

Keywords: metal content; chemical elements; varieties; spring barley; short-term storage. 
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Біохімічний склад свіжих, сушених і заморожених ягід  
різних сортів обліпихи звичайної (Hippophae rhanoides L.) 

 

Я. В. Євчук1, М. І. Парубок1, І. І. Миколайко2, Т. М. Марченко3 
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20305, Україна 
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Україна 

 

Мета. Визначити формування фізико-хімічних показників якості (маса ягоди, вміст 

білка, вуглеводів, жиру, харчових волокон, органічних кислот) свіжих, сухих і 

заморожених плодів обліпихи різних сортів. Методи. Лабораторні, математично-

статистичні, фізико-хімічні. Результати. Вміст води у ягодах обліпихи був найвищим, проте 

також істотно змінювався залежно від сорту. У сортів обліпихи ‘Галерит’ і ‘Єлизавета’ її 

вміст був найвищим – 90 %, на 2 і 3 абс. % менше в сортів ‘Бурштинове намисто’ та 

‘Алтайська’, у сортів ‘Сонечко’ та ‘Улюблена’ – 85 %. Найнижчий вміст води був у ягодах 

сортів ‘Рижик’, ‘Подруга’, ‘Дюймовочка’, ‘Чечек’ – 75–78 %. Сушені плоди містили води від 

22 до 16 %. У сортів ‘Улюблена’, ‘Єлизавета’, ‘Алтайська’ – 22 %, ‘Галерит’, ‘Дюймовочка’, 
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