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Досліджено практичний аспект використання рослин видів 
роду Nepeta L., інтродукованих в Національному ботанічному саду 
ім. М. М. Гришка НАН України, у вітчизняній виноробній галузі. 
Установлено перспективність Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel, 
N. transcaucasica  Grossh., N. cataria L., N. sibirica L. як джерела сиро-
вини в нових композиціях вермутів.

Ключові слова: виноробна галузь, рід Nepeta, сировина, вермут, 
композиція.

Постановка проблеми. Традиційно, що одним із підсум-
кових аспектів інтродукції будь-якого виду рослин є окреслен-
ня перспективи його практичного використання з огляду на 
корисні властивості. Це дає змогу всіляко розширити рослин-
ний асортимент тієї чи іншої галузі, яка використовує рослин-
ну сировину або ж її похідні.

На сьогодні однією із таких галузей прикладного викорис-
тання рослин, яка нагально потребує розширення сировинної 
бази, є вітчизняне виноробство. У виноробній галузі виготов-
лення ароматизованої групи вин, власне вермутів, передбачає 
постійний пошук та залучення нових видів рослин. При цьому 
увага акцентується на малопоширених видах, які придатні до 
вирощування в Україні, мають позитивні якісні характерис-
тики, містять фізіологічно-активні харчові інгредієнти і здатні 
хоча б частково замінити імпортовану сировину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вермути – 
це ароматизовані алкогольні напої – аперитиви, які виготов-

© Ковтун-Водяницька С. М., Тарасова В. В.,
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ляють на основі виноградних виноматеріалів з додаванням 
натуральних ароматичних екстрактів чи ароматичних спир-
тів, отриманих із ароматичної рослинної сировини та, у разі 
потреби, спирту етилового ректифікованого, лимонної кисло-
ти, цукру чи цукровмісних матеріалів і барвників [1].

На разі актуальним для людини, з огляду на порушену 
екологію, є вживання продуктів і напоїв з високим вмістом 
фізіологічно-активних інгредієнтів. Серед алкогольних напо-
їв саме вермути мають приємний смак і аромат, оригінальні 
органолептичні властивості і виявляють на організм люди-
ни антидепресивні, дієтичні, тонізуючі, антисептичні, за-
гальнозміцнюючі властивості, сприяють захисту і зміцненню 
імунної системи організму людини. Така дія обумовлена на-
самперед вмістом біологічно-активних речовин (БАР) у рос-
линній сировині [2-4].

Аналітики відмічають тенденцію зростання в Україні по-
питу на вермути: зростають об`єми виробництва і споживання. 
Тобто ринок вітчизняних вермутів показує значну динаміку 
в порівнянні з іншими сегментами алкогольних напоїв. Ви-
рішальну роль в цьому відіграє цінова політика: вітчизняні 
вермути в 3 рази дешевші за імпортовані і мають при цьому 
високу якість і смакові характеристики [5-6].

На сьогодні в запатентованих композиціях вермутів вико-
ристовують традиційні види рослин, які вирощують в країні 
або ж ввозяться з-за кордону попри те, що протягом остан-
ніх років в Україні введено в культуру понад 50 видів арома-
тичних рослин. З них частина запропонована як замінники 
класичної ароматичної сировини, а інша – як нове джерело 
ефірних олій. Тому розширення сировинної бази для виробни-
цтва вермутів за рахунок введення в рецептури нових інтро-
дукованих видів дозволить зменшити залежність від дорогої 
імпортованої сировини та розробити нові марки з оригіналь-
ними органолептичними характеристиками [3, 7].

Одними із тих рослин, які могли б вдало поповнити скла-
дову рослинного компоненту вітчизняних вермутів є пред-
ставники роду Nepeta L. родини Lamiaceae Lindl. Види роду 
Nepeta на сьогодні є малопоширеними не дивлячись на те, що 
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в світі накопичено досить різноплановий експериментальний 
матеріал щодо господарсько-цінних ознак окремих представ-
ників роду. Існуючі дані дозволяють розглядати їх як рослини 
з поліфункціональними властивостями і широкою перспекти-
вою практичного використання – як ефіроолійні, лікарські, 
пряно-смакові, овочеві, вітамінні, кормові, медоносні, деко-
ративні [8-11].

Постановка завдання. Метою досліджень була апробація 
ароматичної сировини 4-х видів рослин роду Nepeta у ство-
ренні рецептур та виготовленні вітчизняних вермутів.

Матеріали і методика. Досліджено повітряно-суху сиро-
вину (надземну частину) інтродуцентів роду Nepeta – Nepeta 
mussinii Spreng. ex Henckel, N. transcaucasica Grossh., N. cataria 
L., N. sibirica L. Дані види є складовою колекції ефіроолійних 
рослин відділу нових культур Національного ботанічного саду 
ім. М. М. Гришка НАН України. Заготівлю сировини проведе-
но в період цвітіння рослин.

Дослідження з виробництва вермутів здійснено в умовах 
мікро виробництва, а оцінку фізико-хімічних та органолеп-
тичних показників – в хіміко-аналітичній лабораторії відділу 
виноробства ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства 
ім. В. Є. Таїрова» НААН України.

Для виробництва дослідних зразків вермутів використано 
оброблений столовий сухий виноматеріал, виготовлений із бі-
лого сорту винограду Сухолиманський білий. Для часткового 
вилучення барвних речовин та зниження сортового аромату 
проведена обробка виноматеріалу активованим вугіллям, яке 
додавали до виноматеріалу і ретельно перемішували упродовж 
1-2 годин. Дозу активованого вугілля встановлено на підставі 
пробних лабораторних випробувань. Для осадження активова-
ного вугілля виноматеріал обробляли освітлюючими речовина-
ми: бентонітом і желатином з додаванням сірчаного ангідриду.

Винно-спиртові настої готували способом мацерації – 
одноразовою обробкою рослинної сировини винно-спирто-
вим розчином. Подрібнені та відсортовані рослини заливали 
винно-спиртовим розчином міцністю 50% об. у співвідно-
шенні 1 : 10 (сировина (кг) : винно-спиртовий розчин (дм3))



147Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 3.

і настоювали протягом 10 діб. Під час настоювання суміш 
перемішували 1-2 рази на добу. Після настоювання рідину 
зливали, а рослинну сировину заливали питною водою і насто-
ювали 1-2 доби з періодичним перемішуванням. Злиту водно-
спиртову рідину утилізували.

Далі готували купаж шляхом послідовного введення сухих 
столових виноматеріалів, настою рослинної сировини чи аро-
матизованого спирту, цукровмісних матеріалів, спирту ети-
лового ректифікованого, лимонної кислоти і барвника. Потім 
купаж направляли на відстоювання не менше ніж на 10 діб 
для досягнення типовості і гармонії в ароматі та смаку з на-
ступною фільтрацією.

Відбір найкращих дослідних зразків ароматизованих 
вин з різним співвідношенням інгредієнтів та видовим 
складом рослинної сировини визначили на основі дегус-
таційної оцінки, порівнюючи з контрольним зразком. За 
контроль взято зразок вермуту «Анасгриг», розроблений в 
ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» з використанням сухого вино-
матеріалу Сухолиманський білий.

Результати досліджень. Nepeta mussinii, N. transcaucasica, 
N. cataria, N. sibirica – багаторічні полікарпічні трав'янисті 
рослини. За підсумком інтродукції в НБС ім. М. М. Гришка 
виявилися особливо перспективними для вирощування у Пра-
вобережному Лісостепу України, незважаючи на їх різні при-
родні ареали (табл. 1).

Таблиця 1
Природні ареали видів роду Nepeta L., інтродукованих у 

Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України

Вид рослини Країна, регіон

Nepeta mussinii Кавказ, Іран

Nepeta transcaucasica Закавказзя, Північно-Західний та Західний Іран, 
Південний Ірак

Nepeta cataria
Більша частина Європи, Північно-Західна і Центральна 
Азія, Гімалаї; інтродуцент багатьох частин світу (Японія, 
Північна Америка, Південна Африка, Австралія)

Nepeta sibirica Західний Сибір, Середня Азія, Монголія, Північно-
Західний Китай
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Надземна частина зазначених видів рослин багата на БАРи, 
зокрема виявлено високий вміст аскорбінової кислоти (200-
400 мг%), каротину (10-19 мг%), ефірної олії (0,4-1,5%) тощо.

Лабораторними дослідженнями встановлено, що дослід-
ні зразки з використанням різних винно-спиртових настоїв 
характеризуються значеннями показників, які входять в діа-
пазони, що нормуються ДСТУ для виробництва вермутів [12]. 
Зважаючи, що на формування органолептичних властивостей 
вин, а саме смак, забарвлення і в цілому на букет, суттєво 
впливають фенольні речовини і альдегіди, визначено їх кіль-
кісний вміст і показники враховано при оцінюванні (табл. 2).

Таблиця 2
Фізико-хімічні та органолептичні показники

дослідних зразків

Зразок Спирт, 
%

Масова концентрація
Органо- 
лептична 
оцінка

цукру, 
г/дм3

титрованих 
кислот,
г/дм3

фенольних 
речовин, 
мг/дм3

альдегідів, 
мг/дм3

Виноматеріал 
Сухолиманський 
білий + Nepeta 

sibirica 

16,0 100,0 5,7 576,0 7,9 9,3

Виноматеріал 
Сухолиманський 
білий + Nepeta 

cataria 

15,8 100,1 5,8 577,2 7,9 9,3

Виноматеріал 
Сухолиманський 
білий + Nepeta 

mussinii 

16,0 100,5 5,3 466,1 7,9 9,45

Виноматеріал 
Сухолиманський 
білий + Nepeta 
transcaucasica 

16,0 100,5 5,8 578,3 8,8 9,37

Зразок 
Сухолиманський 

білий 
16,0 100,4 6,0 551,7 14,1 9,8

Анасгриг 16,0 100,5 6,2 540,8 9,5 10

Всі апробовані зразки отримали високу органолептичну 
оцінку. Вина мають красиве золотисте забарвлення з янтар-
ним відтінком. Квітково-пряно-медовий аромат, достатньо 
повний та гармонійний смак.
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На основі дегустаційної оцінки відібрано найкращі до-
слідні зразки ароматизованих вин із різним співвідношенням 
інгредієнтів і сировини видів рослин. За результатами фізи-
ко-хімічних показників та органолептичної оцінки кращи-
ми є зразки – виноматеріал Сухолиманський білий + Nepeta 
mussinii та виноматеріал Сухолиманський білий + об`єднана 
композиція Nepeta mussinii, N. cataria та Vitex. Ароматизоване 
вино з набором інгредієнтів останнього зразку отримало най-
вищу оцінку (бал) для категорії цих вин – 9,8 за максимальної 
оцінки 10 балів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Та-
ким чином, за результатами дослідження встановлено пер-
спективу використання рослинної ароматичної сировини 
малопоширених видів роду Nepeta для створення вітчизняних 
композицій вермутів. Всі дослідні зразки вермутів за фізико-
хімічними показниками відповідають діючій нормативній до-
кументації України, а види Nepeta mussinii, N. transcaucasica, 
N. cataria, N. sibirica можливо рекомендувати як джерело рос-
линної сировини для виготовлення високоякісних конкурент-
носпроможних ароматизованих вин. Сировинний комплекс 
на основі видів Nepeta mussinii, N. cataria та Vitex потребує 
надалі поглибленого дослідження з метою встановлення термі-
нів витримки та зберігання в ємностях до подальшого розливу 
у споживчу тару.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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