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Анотація. Представлені результати дослідження вмісту ароматичних 

цінних ароматичних речовин у суничних соках залежно від сорту вирощених в 

умовах Київської області. В результаті досліджень встановлено, що найбільш 

цінними сортами за вмістом терпенових спиртів і високими 

органолептичними показниками  характеризувались зразки з плодів Ясна, 

Коралова 100, Присвята. 
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Вступ. Приємний аромат плодів суниці обумовлений наявністю летких 

ароматичних речовин. За хімічною природою ароматичні речовини це 

терпеноїди, вищі спирти, монокарбонові кислоти, складні ефіри, альдегіди та 

кетони, ці сполуки здатні швидко окислюватися, полімеризуватися і втрачати 

свої властивості [6]. У рослинах синтезується від 20 до 40 терпеноїдів, серед 

яких лише 1-2 – в значних кількостях, крім того вони цінні з точки зору 

фізіології харчування, збуджують апетит, стимулюють секрецію травних залоз, 

мають антисептичні, протипухлинні і спазмолітичні властивості [1, 2]. Інші 



 
 
джерела вказують, що інтенсивність аромату залежить від концентрації 

складних ефірів. У соках ароматичні речовини повністю змінюються під час 

пресування, бродіння, відбувається розщеплення складних ефірів до органічних 

кислот і спиртів, які викликають утворення альдегідів з інтенсивним ароматом , 

спостерігається також зниження монотерпенів. Крім того, ароматичні речовини, 

зокрема терпенові спирти цінні з точки зору фізіології харчування, збуджують 

апетит, стимулюють секрецію травних залоз, мають антисептичні, 

протипухлинні і спазмолітичні властивості. Даних, про вплив терпенових 

спиртів на формування якості суничних спиртованих соків недостатньо, що й 

спонукало до проведення досліджень [8]. 

Метою нашого дослідження було виявлення сортових особливостей 

накопичення різних форм терпенових спиртів у суничних спиртованих соках. 

Матеріали та методи досліджень. Досліди виконували на кафедрі 

технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 

Б.В.Лесика Національний університет біоресурсів та природокористування та у 

Інститут садівництва НААН. Отриманий свіжий сік відстоювали і спиртували з 

розрахунку до 16%об. спирту. Органолептичну оцінку натуральних соків 

проводили за восьмибальною шкалою, хімічний склад спиртованих соків 

визначали за методиками прийнятими у виноробстві [5]. 

Результати та їх обговорення. Соки досліджуваних сортів суниці 

відрізнялись різним вмістом як вільних так і зв’язаних терпенових спиртів. 

Концентрація зв’язаних терпенових спиртів у плодах суниці нижча порівняно з 

вмістом вільних – у 2,0-2,1 рази і варіює залежно від сорту від 1,1 мг/дм3 

(Русанівка) до 1,4 мг/дм3 (Коралова 100). В той же час найбільшим вмістом 

вільних терпенових спиртів вирізнялись соки з сортів Ясна, Коралова 100, 

Присв’ята (від 2,5-2,6 мг/дм3), а низьку концентрацію їх мали соки з плодів 

сорту Русанівка (2,1 мг/дм3). 

Серед зразків суничних соків найвищі органолептичні показники мали 

зразки, приготовлені з  сортів Ясна, Присвята, Ред Гонтлет і Коралова 100 

(7,95-7,9 бала), найнижча дегустаційна оцінка була у сортів Ясна і Русанівка - 
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7,76 і 7,71 бала відповідно. У соках, що отримали високу дегустаційну оцінку, в 

більшості випадків зафіксовано вищу концентрацію вільних терпенових 

спиртів: у яблучних соках у середньому зв’язаних терпенових спиртів на 10,8%; 

в суничних на 13,6% відповідно (рисунок). Для встановлення зв’язку між 

органолептичними показниками суничних соків та концентрацією вільних і 

зв’язаних терпенових спиртів проведено кореляційний аналіз який показав, що 

між цими показниками існує тісна залежність (rв = 0,90±0,21 та rз =0,69 ±0,08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розподіл впливу сортових особливостей та умов вирощування на 
формування комплексу терпенових спиртів. 

 

Рис. 1 Органолептичні показники суничних спиртованих соків залежно від концентрації 
вільних зв’язаних та терпенових спиртів 

НІР05 (вільні терпенові спирти) – 0,07 
НІР05 (зв’язані терпенові спирти) – 0,04 
НІР05 (дегустаційна оцінка) – 0,02 



 
 

Серед досліджуваних сортів суниці можна виділити сорти, які найбільш 

придатні для виробництва високоякісних соків та вин з високими 

органолептичними показниками, це соки з плодів суниці сортів: Присвята, Ред 

Гонтлет, Коралова 100.  

Дисперсійний аналіз впливу погодних умов вирощування на формування 

вільних та зв’язаних теренових спиртів виявив, що найбільшою мірою на ці 

показники впливають сортові особливості (58%), погодні умови вирощування 

(21) і взаємодія факторів (19%) (рис.2).  

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що у 

формування аромату плодів суниці та її соків  важливу участь приймають вільні 

терпенові спирти, меншу - зв’язані терпенові спирти. Для отримання якісних 

купажних компонентів для виробництва різних продуктів переробки на 

зберігання доцільно використовувати соки з високою концентрацією як 

вільних, так і  зв’язаних терпенових спиртів. Спиртовані соки, приготовлені з 

сортів суниці: Присвята, Ред Гонтлет, Коралова 100 мали найвищу якість, тому 

їх доцільно використовувати для виробництва натуральних якісних продуктів 

переробки. Отримані дані доцільно враховувати при виробництві чи заготівлі 

якісних виноматеріалів для приготування купажних плодово-ягідних 

підвищеної якості та біологічної цінності. 
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Abstract. The results of study of the content of aromatic valuable aromatic 

substances in strawberry juices depending on the variety grown in the conditions of 

the Kiev region are presented. As a result of the research it was found that the most 

valuable varieties for the content of terpene alcohols and high organoleptic 

characteristics were juices from fruits Yasnaya, Koralova 100 and Prisvyata. 

Key words: strawberry, juice, quality, weather conditions. 
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