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ЯКІСТЬ ТА Ж ИРНОКИСЛОТНИИ СКЛАД
О Л ІЇ ГО РІХІВ Ф УНД УКА
А н о та ц ія . Стаття присвячена дослідженню якості о л ії сортів горіхів фундука (Corylus dom estica Kosenko et Opalko) та
їх жирнокислотного складу.
Встановлено, що вміст о л ії в ядрі горіхів фундука істотно змінювався залежно від сорту. Цей показник був найвищим
у ядрі горіхів сортів Грандіозний, Фундук-85 і Урожайний-80, а найменшим у сорту Лозівський урожайний. Показник
вмісту о л ії змінювався залежно від погодних умов років досліджень, проте виявлені відмінності між сортами залишалися.
Високий вміст о л ії в горіхах фундука робить його перспективним джерелом рослинної сировини стосовно потенційної
комерційної цінності.
Біологічна цінність жирів визначається вмістом ненасичених жирних кислот, а отриманий у нашому досліді показник 16%
лінолевої кислоти у суміш і фундукових олій свідчить про перспективи використання ядер горіхів фундука за сировину
для олійної промисловості взагалі та для поліпшення стабільності ліпосом, отримуваних з рослинних фосфоліпідів.
У складі жирних кислот загальних ліпідів усіх вивчених сортів фундука переважали ненасичені ж ирні кислоти. Підвищений
вміст ненасичених жирних кислот свідчить про більш широкі адаптивні можливості. Співвідношення ненасичених і
насичених жирних кислот о л ії фундука становить майже 10, що є найкращим показником серед промислових олій.
К л ю ч о в і сл о в а : фундук, горіхи, ядро, олія, сировина, ліпіди, ж ирні кислоти.
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КАЧЕСТВО И ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ОРЕХОВ ФУНДУКА
А н н о та ц и я . Статья посвящена исследованию качества масла орехов фундука (Corylus dom estica Kosenko et Opalko) и
их жирнокислотного состава.
Исследованиями установлено, что количество масла в ядре фундука существенно изменялось в зависимости от сорта.
Этот показатель был наивысшим в ядре орехов сортов Грандиозный, Фундук-85 и Урожайный-80, а наименьшим у сорта
Лозовской Урожайный. Показатель содержания масла менялся в зависимости от погодных условий лет исследований,
однако выявлены различия между сортами оставались. Высокое содержание масла в орехах фундука делает его
перспективным источником растительного сырья относительно потенциальной коммерческой ценности.
Биологическая ценность жиров определяется содержанием ненасыщенных жирных кислот, а полученный в нашем
опыте показатель 16% линолевой кислоты в смеси фундуковых масел свидетельствует о перспективах использования
ядер орехов фундука на сырье для масложировой промышленности вообще и для улучшения стабильности липосом,
получаемых из растительных фосфолипидов.
В составе жирных кислот общих липидов всех изученных сортов фундука преобладали ненасыщенные жирные кислоты.
Повышенное содержание ненасыщенных жирных кислот свидетельствует о более широких адаптивных возможностях.
Соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот масла фундука составляет почти 10, что является лучшим
показателем среди промышленных масел.
К лю чевы е слова: фундук, орехи, ядро, масло, сырье, липиды, жирные кислоты.
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QUALITY AND FATTY ACID COMPOSITION OF FILBERT NUT OIL
A b s tra c t. This article is devoted to the research o f filbert nut oil quality (Corylus dom estica Kosenko et Opalko) and its
fatty-acid composition.
It was clarified that o il content in the kernel o f filbert nut have been varied subject to the variety. Such varieties as
Hrandiznyy, Funduk-85 and Urozhainyy-80 had the biggest index, whereas Lozivskyy Urozhainyy had the low est one. The
index o f oil content varied against weather conditions during the period o f research, and the revealed differences between
the varieties remained. High oil content o f filbert nuts is the perspective source o f herbal rem edy relative to the potential
com m ercial value.
Biological value o f oils is determ ined by the content o f unsaturated fatty-acids, whereas the index 16% o f linoleic acid which
we got during our researches in the m ixture o f filbert oils testified the prospect o f usage the filbert nut kernels as the raw
m aterial for oil industry at all, so as for im provem ent o f liposom e stability which we got from vegetable phospholipids.
Unsaturated fatty-acids predom inated in the content o f all fatty-acids o f general lipids o f a ll investigated filbert varieties.
Increased content o f unsaturated fatty-acids testify to the more wide adaptive possibilities. The ratio o f unsaturated and
saturated fatty-acids o f filbert nuts is nearly 10, and it is the best index between the industrial oils.
K e y w o rd s: filbert, nuts, kernel, oil, raw m aterial, lipids, fatty-acids.
П остан овк а п р о б л е м и . Серед перспективних рос
лин природної та культурної флори особливе місце зай
мають горіхоплідні рослини, а саме представники роду
Corylus L. - фундук (Corylus dom estica Kos. et Opal.).

Він є цінною господарською культурою, оскільки ядро
містить корисні в харчовому відношенні продукти. Його
горіхи багаті на поживні речовини, а за вмістом енергії
(понад 700 кілокалорій) переважають рибу і м'ясо. В ядрі

міститься 58-72% невисихаючої олії, 14-18% білків, 13
18% вуглеводів [3].
А н а л із о с т а н н іх д о с л ід ж е н ь і п уб л ік а ц ій . Вміст
олії і жирнокислотний профіль у ядрах горіхів є особливо
важливим для складу ліпідної фракції фундука, які
переважно вирощуються в Туреччині [1, 7, 8, 12].
Виявлена залежність вмісту олії, а особливо жирно
кислотного профілю, від генотипу досліджуваних сортів
фундука та умов вирощування [8, 10, 12]. Необхідність
пошуку ефективної сировини для пошуку оптимальних
вітчизняних продуктів, спроможних включати в себе і
утримувати речовини різної природи, спонукали прове
дення досліджень, мета яких полягала у вивчені жирно
кислотного складу ядер горіхів сортів фундука.
М етодика д о с л ід ж е н н я . Вміст олії в ядрах горіхів
фундука визначали методом (AOAC, Official Method of
Analysis) [9]. Ядра горіхів (по п'ять кілограмів кожного
з досліджуваних сортів) для визначення вмісту олії по
дрібнювали і висушували у вакуумній сушарці (Т=80°С)
до 1,5% рівня залишкової вологи. Висушені проби горіхів
(приблизно по 8 г у кожній) перекладали в колби об'ємом
250 мл і екстрагували олію за допомогою гексану в
екстракторі Сокслета тривалістю 8 год. Після екстракції
гексаном проби випарювали, а колби, що містили олію,
ставили у вакуумну сушарку за температури 95°С
тривалістю 1 год, щоб видалити всі залишки гексану.
Колби охолоджували і зважували.
Для аналізування жирнокислотного складу (кількості
насичених і ненасичених жирних кислот) використовували
метод газової хроматографії з полум'яно іонізаційним
детектором [2]. Метод застосовний на визначенні мети
лових ефірів жирних кислот (FAMEs) у рослинних оліях,
омиленні гліцеридів і фосфоліпідів та етерифікації жирних
кислот у метанолі. Вміст індивідуальних жирних кислот,
подано у відсотках від загального вмісту всіх кислот у
зразку.

О сн о вн і ре зультати д о с л ід ж е н н я . Було проведено
дослідження вмісту олії і жирнокислотного профілю низки
сортів фундука.
Встановлено, що вміст олії в ядрі горіхів фундука
істотно змінювалась залежно від сорту (табл. 1).
Цей показник був найвищим (74,2-74,5%) у ядрі
горіхів сортів Грандіозний, Фундук-85 і Урожайний-80, а
найменшим у сорту Лозівський урожайний - 67,3%, що
на 10 % нижче показника кращого сорту. Вміст олії в ядрі
горіхів решти сортів змінювався від 68,2% до 72,5%. Цей
показник змінювався також залежно від погодних умов
років досліджень, проте виявлені відмінності між сортами
залишалися. Найбільше олії накопичувалося в ядрі горі
хів фундука в 2012 році (68,4% — 75,9%), найменше в
2013 році — (66,4% — 73,2%).
За відповідних умов за такої кількості олії в ядрах
горіхів можна отримати приблизно 1000 кг олії з гектара
стандартних насаджень фундука, що в порівнянні з
кількістю отриманого олії з сої (~ 500 кг/га) дуже вигідно.
Такий високий вміст олії в горіхах фундука робить його
перспективним джерелом рослинної сировини стосовно
потенційної комерційної цінності.
Порівняння основних жирних кислот олії соняшника
і фундука за вмістом насичених (пальмітинова і стеари
нова) та ненасичених (олеїнова та лінолева) кислот
(табл. 2) засвідчило, що у складі олії фундука кількість
олеїнової (18:1ш9) кислоти у 2,5 рази більша, ніж у
соняшниковій, а стабільність ліпосом пов'язують саме з
цією мононенасиченою жирною кислотою.
Натомість за вмістом
поліненасиченої лінолевої
(18:2ш6) кислоти олія соняшника втричі переважала
фундукову олію.
У дослідженні було використано фосфатидний кон
центрат фундука отриманий змішуванням олії всіх ви
вчених сортів та додаванням дистильованої води за
температури 42 °С. Гідрофобна частина фосфатидилхоліну
Таблиця 1

В м іс т о л ії в я д р і го р іх ів ф у н д ук а з а л е ж н о від сорту, %
Р ік д о сл ід ж е н н я

Сорт

С ереднє

2012

2013

2014

2015

Лозівський урожайний

68,4

66,4

67,2

66,9

Дар Павленка

68,7

67,5

68,4

68,1

68,1

Дохідний

72,4

68,7

70,2

68,9

70,0

Морозівський

71,7

69,4

70,0

70,3

70,3

Шедевр

72,6

69,2

70,6

69,6

70,5

Зюйдівський

72,4

69,2

70,8

69,9

70,5

Зоринський

72,0

70,0

71,1

70,7

70,9

Корончатий

75,4

68,3

69,8

69,2

70,6

Болградська Новинка

72,2

70,1

71,3

70,4

71,0

Степовий

73,0

71,0

72,4

71,8

72,0

Караманівський

73,6

71,0

72,8

71,5

72,2

Грандіозний

75,1

73,2

74,2

73,7

74,1

Фундук-85

75,8

73,2

74,0

73,9

74,2

Урожайний-80

75,9

73,1

74,6

74,1

74,4

3,1

3,2

3,5

3,5

НІР05

67,2

Таблиця 2
П о р ів н я н н я к о м п о з и ц ій ж и р н и х к и сл о т о л ії ф у н д ук а со р ту Л о з ів с ь к и й у р о ж а й н и й
та гіб р и д у со н я ш н и к а К расен ь, %
Кислота
Пальмітинова
Стеаринова

С к ор оч ен е
позн ач ен н я

Структура

С оняш ник
(H e lia n th u s
a n n u s L.)

Ф ундук
(C o ry lu s d o m e stica
Kos. et O pal.)

16:0

CH3(CH,)14COOH

11,83

5,66

18:0

CH3(CH2)12COOH

4,89

3,64

Олеїнова

18:1ш9

CH3(CH2)7CH =CH(CH2)7COOH

32,69

80,78

Лінолева

18:2ш6

CH3(CH7)4(CH =CHCH2)2(CH7)6COOH

48,58

15,72

Рис. î. К іл ь к існ и й ск л а д н е н а си ч е н и х та н а си ч е н и х ж и р н и х к и сл о т ф у н д ук а со р ту Л о з ів с ь к и й у р о ж а й н и й
(хвости) складається з насичених С16 : 0 та/або С18 : 0 і
ненасичених С18 : 1 та/або С18 : 2 та/або С18 : 3 жирних
кислот.
Біологічна цінність жирів визначається вмістом нена
сичених жирних кислот. Співвідношення кількості нена
сичених кислот (активний баланс) до кількості насичених
кислот (пасивний баланс) характеризується коефіцієнтом
ненасиченості (К1). Співвідношення жирних кислот в
олії сучасних сортів рослин, зокрема фундука, можна
оптимізувати методами селекції [4, 6]. Для отримання
олії більш стійкої при зберіганні необхідно, щоб вміст
лінолевої кислоти не перевищував 40 % від суми всіх
жирних кислот.
Отриманий у досліді показник лінолевої кислоти
16% у суміші фундукових олій свідчить про перспективи
використання ядер горіхів фундука як сировини для олій
ної промисловості взагалі та для поліпшення стабільності
ліпосом, отримуваних з рослинних фосфоліпідів.
Співвідношення ненасичених і насичених жирних кис
лот в олії фундука дорівнює майже 10, що є найкращим
показником серед промислових олій (рис.1).
Жирнокислотний склад вивчених сортів носив сортоспецифічний характер, однак у складі жирних кислот за
гальних ліпідів усіх вивчених сортів фундука переважали
ненасичені жирні кислоти. Підвищений вміст ненасичених
жирних кислот свідчить про більш широкі адаптивні
можливості.
В исн овки. Фундук може бути досить перспективним
сировинним ресурсом для виробництва високоякісної
олії за умови його промислового вирощування, а якісний
та кількісний склад жирних кислот олії дасть змогу роз
ширити сировинну базу виробництва ліпосом.
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