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Анотація. Наведено результати досліджень впливу сортових 

особливостей і умов вегетації на вміст альфа-кислот у шишках хмелю. 

Встановлено, що на вміст альфа-кислот у сортах хмелю ароматичного типу 

впливають більше особливості сорту ніж погодні умови вегетації. 
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вегетації. 

Abstract. The effects of the varietal characteristics and conditions of the 

vegetation on the content of alpha acids in hops cones. Established that the content of 

alpha acids in hops varieties of aromatic type affect more features than the variety of 

vegetation weather conditions. 
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Використання біохімічного складу рослин для ідентифікації селекційних 

сортів має велике значення у хмелярстві. Селекційні сорти хмелю 

відрізняються між собою за морфологічними ознаками. Однак у виробництві 

вирощують ряд сортів з однаковим фенотипом, які відрізняються тільки за 



біохімічним складом компонентів шишок хмелю. Тому, необхідно проводити 

біохімічні дослідження  сортів хмелю з метою їх точної ідентифікації [1,4]. 

На формування урожаю та інтенсивність біосинтезу в шишках хмелю 

гірких речовин, ефірної олії, поліфенольних сполук впливають погодні умови 

періоду росту і  розвитку рослин хмелю. Деякі автори висловлюють думку, що 

максимальна кількість загальних смол накопичується у шишках хмелю, коли у 

період їх цвітіння та формування середньодобова температура повітря не 

перевищує 16–19 оС. Доведено існування тісного взаємозв’язку між процесом 

накопичення гірких речовин та забезпеченням рослин хмелю вологою [3]. 

Встановлено, що існує взаємозв’язок між сумою активних температур (сума 

температур вища +10 оС) та вмістом загальних смол і альфа-кислот у різних 

сортах хмелю. Максимальна кількість загальних смол і альфа-кислот 

накопичується у ті роки, коли від початку росту рослин до фази технічної 

стиглості шишок сума активних температур склала 1800–2000 оС [2].  

Враховуючи те, що існуючі в літературі дані про вплив погодних умов на 

формування комплексу цінних речовин в шишках хмелю різноманітні та досить 

обмежені, тому в своїх дослідженнях ми приділили увагу вивченню даного 

питання на вміст альфа-кислот з урахуванням сортових особливостей.  

Метою досліджень було вивчення впливу агрокліматичних умов та 

сортових особливостей на вміст альфа-кислот в шишках хмелю.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконувалися впродовж 

2014–2015 років на кафедрі технології зберігання, переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України та у 

сертифікованій лабораторії відділу біохімії хмелю та пива Інституту сільського 

господарства Полісся НААН України.  Дослідження проводились з найбільш 

поширеними у виробничих умовах сортами хмелю ароматичного типу: 

Слов’янка (контроль), Національний, Заграва, які вирощувалися на 

хмелеплантаціях Інституту сільського господарства Полісся НААН України.  

Результати досліджень. Вміст у хмелі альфа-кислот є однією з 

найважливіших характеристик, що визначає цінність хмелевої сировини. 



Кислоти, що містяться у хмелі володіють певним рівнем гіркоти. Цей рівень 

залежить від сортових особливостей, погодно-кліматичних умов, строків 

збирання, умов зберігання та ін. 

У результаті проведення досліджень встановлено, що формування якості 

шишок хмелю вітчизняних сортів ароматичного типу, як сировини для 

виготовлення пива, відбувається залежно від особливостей сорту та погодних 

умов вегетації (рис.).  

0

2

4

6

8

10

А
ль

фа
-к

ис
ло

ти
, %

2014 р. 2015 р. Середнє

Слов'янка(к) Національний Заграва

Рис. Вміст альфа-кислот у шишках хмелю,% за 2014-2015 рр.  

Залежно від особливостей сорту та агрокліматичних умов у шишках хмелю 

накопичувалося від 3,4 % (у сорту-контролю Слов’янки) до 7,9 % (Заграва) 

альфа-кислот. Меншу кількість альфа-кислот спостерігали у 2015 році в сортах 

Слов’янка – 3,4 % та Національний – 4,2 %. Це пояснюється тим, що весна 

вегетаційного періоду 2015 року була вкрай несприятливою для росту та 

розвитку рослин хмелю. Середньомісячна температура повітря перевищувала 

середні багаторічні показники на 1,2–4,4 оС, сума опадів за даний період 

становила лише 50 % від норми, саме в цей період хміль формує рослину та 

закладає потенціал майбутнього врожаю.  

У середньому 2015 рік виявився з рекордно високою температурою повітря 

у вегетаційний період, яка склала 16,1оС, тоді як середня багаторічна – 12,5оС. 



Недостатня кількість опадів та підвищена температура повітря негативно 

вплинули на формування та накопичення альфа-кислот у шишках хмелю. 

Вищий вміст альфа-кислот відмічено у 2014 році у сортів Національний – 6,5 % 

та Заграва – 7,9 %.  

На підставі аналітичних даних проведено дисперсійний аналіз 

двохфакторного досліду зміни вмісту альфа-кислот, залежно від ботанічних 

особливостей сорту (фактор А) та погодних умов вегетації (фактор Б). Була 

встановлена достовірна різниця між сортами хмелю по вмісту альфа-кислот на 

5%-му рівні значимості. 

НІР05 = 0,62 ( Fф (146,80) > Fт (2,69)). 

Оскільки критерії Фішера фактичні FА, FБ  та FАБ значно більші за 

теоретичні критерії на обох рівнях імовірності, то ботанічні особливості сортів 

хмелю та погодні умови періодів вегетації впливають на накопичення альфа-

кислот в сортах хмелю. Так як вміст альфа кислот по роках значно коливається, 

це свідчить про криволінійну залежність. Для аналізу залежності вмісту альфа-

кислот від сортових особливостей та погодних умов вегетації, визначали 

кореляційне відношення (ηyx) та похибку кореляційного відношення Sηyx. 
Кореляційне відношення ηyx(1) для фактора А (ηyx(1) = 0,84 ± 0,03), для фактора 

Б (ηyx(1) = 0,29 ± 0,05). Отже, на накопичення альфа-кислот у сортах хмелю 

ароматичного типу впливають більше особливості сорту (оскільки кореляційне 

відношення становить 0,84, що вказує на сильний зв'язок між цими факторами). 

Кореляційне відношення 0,29 вказує на слабкий зв'язок між фактором впливу 

погодних умов на накопичення альфа-кислот. 
За кількісним вмістом альфа-кислот досліджувані сорти  хмелю нами 

поділені на групи: з середнім вмістом альфа-кислот до 5% – це сорт Слов’янка; 

з високим вмістом альфа-кислот 6–11% – це сорти Заграва та Національний. 

Виявлено середні та сильні зв’язки між особливостями сорту та вмістом альфа-

кислот (ηyx = 0,61±0,02…0,84±0,03) у розрізі досліджуваних сортів хмелю.  

Висновки 



1. Формування якості шишок хмелю вітчизняних сортів ароматичного 

типу, як сировини для виготовлення пива, відбувається залежно від 

особливостей сорту та погодних умов вегетації. Залежно від особливостей 

сорту та агрокліматичних умов у шишках хмелю накопичується альфа-кислот 

від 3,4 % (у сорту-контролю Слов’янки) до 7,9 % (Заграва). 

2. На вміст альфа-кислот у сортах хмелю ароматичного типу впливають 

більше особливості сорту (оскільки кореляційне відношення становить 0,84, що 

вказує на сильний зв'язок між цими факторами). Кореляційне відношення 0,29 

вказує на слабкий зв'язок між фактором впливу погодних умов на накопичення 

альфа-кислот. Виявлено середні та сильні зв’язки між особливостями сорту та 

вмістом альфа-кислот (ηyx = 0,61±0,02…0,84±0,03) у розрізі ботанічних сортів. 
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