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Анотація. В даній статті представлені дослідження впливу тривалості ув’ялювання 

винограду на зміни фізико-хімічного складу винограду та показана можливість виробництва 
з нього жовтих вин спеціального типу. Встановлено, що вміст цукрів винограду зростає на 
5 % за кожну добу ув’ялювання, а титрованих кислот знижується, що позитивно 
позначається на смаковій гармонії виноматеріалів. Зміна кондицій винограду при 
ув’ялюванні не впливає на основні кондиції винограду для виробництва столових вин. Разом з 
тим збільшення рівня рН сусла винограду при ув’ялюванні може призводити до швидкого 
окиснення вин. Встановлено, що збільшення вмісту цукрів та фенольних сполук сприяє 
отриманню екстрактивних, більш спиртуозних виноматеріалів. Ув’ялювання винограду 
сорту Ркацителі надає виноматеріалам оригінальних відтінків в ароматі, насиченості 
смаку та жовто-бурштинових кольорів. 

Проведені дослідження сприяють розробленню технології жовтих вин спеціального 
типу, що сприятиме розширенню асортименту української винопродукції. 

Ключові слова: жовті вина, у’вялювання винограду, Ркацителі, екстрактивність, 
фенольні сполуки, колір. 

 
Вступ. Назва «солом’яні» або «жовті» вина виникло через спосіб їхнього 

виробництва. Ще кілька століть назад для виробництва солодких вин тривалого 

зберігання винороби стали підсушувати неушкоджені зрілі грона винограду на 

солом’яних підстилках в добре вентильованому приміщенні. Сучасне 

виноробство передбачає замість солом’яних матів використання стелажів, на 

яких кожне гроно підвішується окремо. У такому вигляді виноград ув’ялюється 



протягом декількох днів або тижнів, що сприяє концентруванню цукрів та 

отриманню екстрактивного сусла та вина [1]. 

Виробництво екстрактивних столових, десертних або лікерних вин в світі 

достатньо розповсюджено. Відомі марки вин Італії, Хорватії, Угорщини, 

Австрії та Австралії, які виробляють із винограду сортів Корвіна, Рондінела, 

Шардоне, Трамінер, Рислінг, Мускат Оттонель та інших [2, 3]. 

Виробництво високоекстрактивних жовтих вин в Україні буде сприяти 

розширенню асортименту винопродукції та надавати додаткові можливості 

виноробам в умовах сучасної конкуренції.   

Метою роботи було дослідження змін у фізико-хімічному складі 

винограду та у виноматеріалах з нього при виробництві екстрактивних жовтих 

столових вин. 

Об’єкти та методи досліджень.  

Об’єкти досліджень – виноград сорту Ркацителі з початковою масовою 

концентрацією цукрів 196 г/дм3 та титрованих кислот – 9,0 г/дм3.  

Виноград ув’ялювали за температури 28 ± 3 оС протягом 5 діб під навісом 

у підвішеному стані. Навантаження свіжого винограду на 1 м2 сушильного 

майданчика не перевищувало 12 кг. Кожну добу у винограді вимірювали 

кондиції винограду, рН, технологічний запас фенольних речовин, ступінь 

екстрагування фенольних сполук у сусло (мацеруюча здатність винограду) – 

здатність винограду до віддачі фенольних речовин у сусло, яка виражена 

приростом фенольних речовин у суслі (мг/дм3) після 4 годин настоювання 

м’язги при t = 20-25 оС та її пресування. 

З ув’яленого винограду отримували сусло пресуванням, надалі сусло 

сульфітували із розрахунку 50 мг/дм3, після чого освітлювали відстоюванням та 

зброджували на активних сухих дріжджах раси ЕС 1118 (Франція), які здатні 

зброджувати високі концентрації цукру та накопичувати до 16 % об. етилового 

спирту, за температури не вище 18 оС. У виноматеріалах визначали кондиції, 

масову концентрацію приведеного екстракту та фенольних сполук, рН за 

методиками, прийнятими у виноробстві [4]. 



Результати досліджень. Аналіз динаміки ув’ялювання винограду 

протягом 5 діб дозволив встановити, що масова концентрація цукрів 

підвищується з 196 до 251 г/дм3, що в середньому складає 5 % за кожну добу, 

титрованих кислот знижується на 3,9 г/дм3 з 10,0 до 6,1 г/дм3, що в середньому 

складає 10 % за кожну добу (рис. 1). Більш помітно підвищуються відношення 

цукристості до кислотності, що буде позитивно позначатися на смаковій 

гармонії виноматеріалів.  

 
Рис. 1. Динаміка кондицій та рН винограду в процесі його ув’ялювання 

Авторська розробка 

 

Було відмічено збільшення рівня активної кислотності на 0,25 од., що 

може негативно відобразитися на окислювальних процесах при виготовленні та 

зберіганні вин. 

Математична обробка даних дозволила встановити залежності (1, 2) зміни 

вмісту цукрів винограду (Y1) та титрованих кислот від тривалості ув’ялювання 

(X), які мають вигляд: 

Y1 = 187,600 + 0,357∙X2 + 8,757∙X (R2 = 0,98),                      (1) 

Y2 = 11,91 + 0,153∙X2 – 1,899∙X (R2 = 0,98).                           (2) 

Аналіз даних рисунку 2 дозволив встановити, що масові концентрації 

фенольних сполук збільшують свої значення протягом чотирьох діб 



ув’ялювання винограду, мацеруюча здатність фенольних сполук винограду 

також мала тенденцію до збільшення. Після цього періоду було відмічено 

зниження вмісту фенольних речовин та здатності до екстрагування у сусло, що 

узгоджується з літературними даними [5]. 

 

 
Рис. 2. Зміна вмісту фенольних речовин, (мг/дм3) у суслі з винограду 

протягом ув’ялювання: ФРпоч – масова концентрація фенольних речовин 

у суслі, отриманого пресуванням винограду, ФРМЗ – масова концентрація 

фенольних речовин у суслі після 4 годин настоювання м’язги  
Авторська розробка 

 

Збільшення вмісту фенольних сполук у винограді та їхньої мацеруючої 

здатності буде сприяти більшій екстрактивності та отриманню жовтого кольору 

виноматеріалів. 

Дослідження впливу тривалості ув’ялювання винограду на показники 

якості виноматеріалів дозволили встановити, що об’ємна частка спирту та 

масова концентрація приведеного екстракту у виноматеріалах підвищуються зі 

збільшенням часу ув’ялювання винограду (рис. 3).  



 
Рис. 3. Вплив тривалості ув’ялювання винограду на об’ємну частку спирту 

та масову концентрацію приведеного екстракту виноматеріалів 
Авторська розробка 

 

Масова концентрація цукрів була меншою за 3,00 г/дм3, що вказує на 

отримання сухих виноматеріалів. Рівень рН збільшувався, а на масову 

концентрацію титрованих кислот ступінь ув’ялювання винограду суттєво не 

вплинув, значення яких знаходилися в діапазоні 6,1…6,7 г/дм3 (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив тривалості ув’ялювання винограду на показники якості 

виноматеріалів 

Показники якості 
Тривалість ув’ялювання винограду, доба 

0 1 2 3 4 5 

Масова концентрація, г/дм3: 

• цукрів 2,21 2,06 2,34 2,61 2,55 2,76 

•  титрованих кислот 6,7 6,6 6,4 6,3 6,1 6,3 

• фенольних сполук 161 171 182 176 181 183 

рН 3,06 3,10 3,15 3,13 3,30 3,35 
Авторська розробка 



Слід відмітити, що у виноматеріалах, виготовленому без ув’ялювання та 

після першої доби процесу, де рівень кислотності у винограді був вище 9 г /дм3, 

вміст титрованих кислот суттєво зменшився, вірогідно, внаслідок випадання 

винного каменю. 

Вміст фенольних сполук у виноматеріалах мав тенденцію до зростання. 

Результати дегустаційного аналізу показали, що зразки отримані з 

ув’яленого винограду мали насичений солом’яно-жовтий колір (рис. 4), 

екстрактивний та гармонійний смак, в ароматі були відмічені насичені фруктові 

тони, білого стиглого яблука, сливи, ізюму та меду. 

 
Рис. 4. Профілограма кольору виноматеріалів Ркацителі, виготовлених із 

ув’яленого винограду: 1…5 – доба ув’ялювання винограду, 0 – контроль 

(виноград без ув’ялювання) 
Авторська розробка 

 

Заключення та висновки.  

Отже, дослідження показали, що в процесі ув’ялювання винограду 

відбуваються зміни фізико-хімічного складу винограду, але вони не впливають 

на основні кондиції винограду для виробництва столових вин. Разом з тим 



збільшення рівня рН сусла винограду при ув’ялюванні може призводити до 

швидкого окиснення вин. Цей напрямок потребує додаткових досліджень. 

Встановлено, що в процесі ув’ялювання в результаті концентрування соку 

ягід цукристість сусла зростає на 5 % кожну добу та вміст фенольних сполук у 

першу добу на 32 % і ще в середньому на 3 % на кожну добу ув’ялювання, що 

сприяє отриманню екстрактивних, більш спиртуозних виноматеріалів. 

Зниження вмісту титрованих кислот позитивно позначається на смаковий 

гармонії виноматеріалів. 

Ув’ялювання винограду сорту Ркацителі надає виноматеріалам 

оригінальних відтінків в ароматі, насиченості смаку та жовто-бурштинових 

кольорів. 

Проведені дослідження сприяють розробленню технології жовтих вин 

спеціального типу, що дасть можливість розширити асортимент української 

винопродукції. 
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Abstract. This article presents a study of the effect of the duration of the withering grapes on 
changes in its physico-chemical composition. The objects of research are the Rkatsiteli grape 
variety, the initial sugar content is 196 g/l and titrated acids – 9.0 g/l. Grapes withered at a 
temperature of 28 ± 3 ° C for 5 days under a canopy in limbo.The possibility of producing from it 
yellow wines of a special type is shown. It was established that the sugar content of grapes 
increases by 5% for each day of fading, and the content of titrated acids decreases, which positively 
affects the taste harmony of wine materials. Changes in the grape condition withering does not 
affect the basic condition of the grapes for the production of table wines. Increasing the pH level of 
grape must  of the withering can lead to rapid oxidation of wines. The increase in the content of 



sugars and phenolic compounds contributes to the production of extractive, more alcohol-free wine 
materials. The whitening of Rkatsiteli grapes gives the wine materials original shades in aroma, 
richness of taste and yellow-amber color. 

The conducted research contributes to the development of a special type of yellow wine 
technology, which will expand the range of Ukrainian wine. 

 
Key words: yellow wines, withering of grapes, Rkatsiteli, extracts, phenolic compounds, 
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