






липень 20204

ІННОВАЦІЇ
6	 	ЗЕБА	—	ПІДЗЕМНА	КОМОРА	

ВОДОПОСТАЧАННЯ	РОСЛИН		

ЗМІСТ

Всеукраїнський 
журнал 

«ОВОЧІ  
ТА ФРУКТИ» 

№ 7 (128),  
липень 2020 р.

Видавець: 
ТОВ «ВКО «Дельта-Агро» 
www.delta-agro.com.ua

Генеральний директор:  
Сергій Березовський

Головний редактор:  
Олександр Литвиненко

Журналіст: Дарина Дишкант

Дизайн: Антон Вислобоков

Літературний редактор:  
Наталія Михайленко

Менеджер відділу реклами:  
Наталія Кобевко, +38 (067) 240-04-53 
reklama@pro-of.com.ua

Відділ поширення: Наталія Кобевко

Юридичне супроводження:  
Центр Політико-правових 
 технологій «Ін'Юрпол»

Відповідальність за достовірність фактів, 
цитат, власних імен та іншої інформації несуть 
автори публікацій, а рекламної інформації 
- рекламодавці. Редакція має право не 
розділяти точку зору авторів. Рукописи не 
повертаються і не рецензуються. Редакція 
залишає за собою право редагувати матеріали. 
При передруці текстів та фотографій, а також 
цитуванні посилання на «Овочі та Фрукти» 
обов'язкове.

Ідея, розробка, зміст журналу захищені зако-
нодавством України. Порушення авторських 
прав переслідується законом України. Назва 
та зміст журналу є інтелектуальною власністю 
видавця.

Тираж: 30 000 екз.

Свідоцтво про реєстрацію  
КВ № 18539-7339 ПР, від 22.12.2011 р

Передплатний індекс: 49125

Поширюється на території  
України та країн СНД

Друкарня: «Техно-друк» 

Адреса редакції: 03083,  
м. Київ, пр-т. Науки, 54 Б, офіс 8 

Тел. / Факс: (044) 492-77-42, 492-77-43
Видавець: ТОВ «ВКО «Дельта-Агро»

E-mail: editor@pro-of.com.ua
https://pro-of.com.ua

06 12

10	 	СМУГАСТИЙ	ШКІДНИК	

12	 	ЯК	УСПІШНО	ЗАХИСТИТИ	
ПОМІДОРИ	ВІД	
ФІТОФТОРОЗУ

16	 	ДИТИЛЕНХОЗ	ЦИБУЛІ		
ТА	ЧАСНИКУ

20	 	УКРАИНСКИЙ	ЧЕСНОК	–		
НЕ	БУДЕМ	О	ГРУСТНОМ

ЗАХИСТ РОСЛИН

ОВОЧІВНИЦТВО

20

ЗМІСТ

24	 	СВІТОВА	ПРОБЛЕМА	
БАЛАНСУ	У	СИЛОСУВАННІ	
КУКУРУДЗИ	НАРЕШТІ		
МОЖЕ	ВИРІШИТИСЯ		
НА	ВІННИЧЧИНІ

26	 	АБОРИГЕННІ	ДИКОРОСЛІ	
РОСЛИНИ:	ЗНАЙОМСТВО,	
ВИКОРИСТАННЯ,	
ВИРОЩУВАННЯ

34	 	ПРИМАРНІ	ПЕРЕВАГИ	
ТРАНСГЕННИХ	СОРТІВ		
І	ГІБРИДІВ

ЦЕ ЦІКАВО

16 10



58	 	АВИАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО 
ОПЫЛЕНИЯ

60  ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ШОКОВОГО 
ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ

САДІВНИЦТВО
37	 	НЕБЕЗПЕЧНИЙ	

КАРАНТИННИЙ	ШКІДНИК	
ПЛОДОВИХ	КУЛЬТУР	–	
ПЕРСИКОВА	ПЛОДОЖЕРКА

40	 	ПЕРЛИНИ	КРИМСЬКОГО	
САДУ

48	 	ПОЛУНИЧНЕ	ДЕРЕВО	–	
ДИВОВИЖНИЙ	ФРУКТ

50	 	ПРИБЫЛЬНОЕ	
ВЫРАЩИВАНИЕ	СЛИВЫ

ПЕРЕРОБКА

ТЕХНІКА

ЯГОДИ
63	 	ПРАЦЮВАТИ	НА	РОЗВИТОК	

І	ПЕРСПЕКТИВУ

50

37

26 60

66	 	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ		
ТА	ПОПИТ	НА	IQF	

68	 	КРАЩІ	СОРТИ		
ДЛЯ	СУШІННЯ

ЗМІСТ

5червень 2020

АГРОГЛОБУС
56	 	КОРОЛЕВСКИЙ ПЛОД

24

40

68



липень 20206

Якщо б двадцять років тому сказа-
ли галичанам, що вони успішно виро-
щуватимуть соняшник, а поліщукам 
розповісти про неозорі поля кукуру-
дзи на Чернігівщині, вони б сприйня-
ли це як жарт. Бо кліматичні умови 
Львівщини і Полісся традиційно не 
сприяли врожайності цих культур. А 
нині, будь ласка – вищезгадані регіо-
ни чи не щороку займають провідні 
позиції у країні за валом врожаю со-
няшнику і кукурудзи, що свідчить не 
лише про глибинні кліматичні зміни, 
а й дає сигнал аграріям, адже невід-
воротність і масштабність цього про-
цесу очевидна.  

Про глобальне потепління, без-
сніжну зиму в центрі Європи, осінню 
і весняну посухи та як здолати їх на-
слідки – запобігти зневодненню на 
полях – ми розмовляємо з директо-
ром компанії UPL (ЮПіЕл) в Україні 
Олегом Добровольським, який є 
визначним фахівцем як аграрно-
го менеджменту, так і агрономічної 
справи. 

– Олегу Володимировичу, що мо-
жете сказати про запаси прісної 
води в Україні і світі? 

– Нестача прісної води була і лиша-
ється глобальною проблемою, викли-
ком для світової спільноти. Особли-
во це стосується питної води. Адже 
мільярди людей у світі, здебільшого 

ІННОВАЦІЇ

— П²ДЗЕМНА
КОМОРА ВОДОПОСТАЧАННЯ 
РОСЛИН

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Олег Добровольський

ЗЕБА
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в Африці і Азії, не мають доступу до 
цього вкрай важливого ресурсу – 
води, яка відповідає критеріям пит-
ної. В Україні попри те, що ситуація 
з питною водою виглядає набагато 
краще, ніж деінде, у нинішньому році 
ми досить гостро відчули загрозу зне-
воднення грунтів. Це було зумовлено 
посушливими осінню, зимою і вес-
ною. Тобто, попри те, що у нас домі-
нуючим вважається помірний клімат 
і начебто вдосталь опадів, а також 
водних ресурсів, цьогорічний рівень 
грунтових вод без достатнього під-
живлення з атмосфери досяг історич-
ного мінімуму. Але це лише яскрава 
ілюстрація. Насправді у більшості 
регіонів сучасної України вологи ні-
коли не вистачало. І підтвердженням 

цьому є наші славнозвісні чорноземи, 
а саме природні процеси, які їх сфор-
мували. Адже чорнозем утворюєть-
ся завдяки біологічним решткам, які 
впродовж тисячоліть, так би мовити, 
недостатньо вимиваються дощами з 
грунту. На відміну, скажімо, від Захід-
ної Європи, де рівень атмосферних 
опадів традиційно вищий, ніж у нас, 
відповідно і чорноземних грунтів там 
утворилося обмаль. От і маємо, що в 
Україні є багатий на гумус грунт, але 
через брак вологи ми перебуваємо у 
зоні ризикованого землеробства і за 
забезпеченістю водними ресурсами 
займаємо останні позиції серед інших 
країни Європи. 

– Як можна компенсувати брак 
природної вологи у рослинництві? 

– Аграрні компанії у всьому світі 
шукають додаткові можливості зво-
ложення. Є цікаві розробки з органі-
зації зрошення, а також інноваційні 
рішення, що допомагають ефектив-
но використовувати ту вологу, яка є. 
Саме цим шляхом пішла компанія 
UPL (ЮПіЕл), впровадивши у вироб-
ництво грунтовий кондиціонер Зеба, 
який на практиці демонструє приго-
ломшливі результати. 

– Розкажіть, будь ласка, де-
тальніше про досвід використан-
ня цього засобу.

– Американська транснаціональна 
корпорація “PepsiCo”, продукція якої 
відома українцям завдяки освіжаючо-
му напою пепсі-кола, сокам Sandora а 
також чипсам під брендом Lay's, у Са-
удівській Аравії почала вирощувати 
картоплю для їх виготовлення і по-
дальшого експорту в країни Близько-
го сходу. Оскільки картопляні угіддя 
розташовувалися на пустельних зем-
лях, а картопля є досить вологолюб-
ною культурою, води для її зрошення 
знадобилося набагато більше, ніж це 
дозволено законодавством Саудів-
ської Аравії, зокрема, обмеження сто-
сувалися експорту таких плодів або 
продуктів їх переробки. Умовно ка-
жучи, чипси, виготовлені з картоплі, 
яку виростили у Саудівській Аравії, 
прирівняли до витрат води, експорт 
якої заборонено в країні, адже цей ре-
сурс там надзвичайно дорогоцінний 
і захищений законодавчо. Це поста-
вило проект “PepsiCo” на межу краху. 
За щасливим для транснаціональ-
ної корпорації збігом обставин вони 
вчасно дізналися про грунтовий кон-
диціонер Зеба і почали його застосо-

ІННОВАЦІЇ

 Основне призначення Зеби – накопичувати вологу, коли вона є, і віддавати тоді, 
коли її не вистачає рослині. 

 Продукт Зеба перед внесенням у грунт сухий, гранульований. Під час зволоження 
набуває гелеподібної форми. Багаторазово поглинає і вивільняє вологу упродовж 
всього вегетаційного періоду. 

 Якщо Зебу внести навколо або вище рівня посіву насіння, важливо відразу 
провести зрошення для покращення проростання насіння. 

 Препарат Зеба сумісний з грунтовими добривами, кондиціонерами чи 
біологічними продуктами, але не рекомендується застосовувати його у прямих 
сумішах з будь-якими пестицидами. 

1 Покращує ефективність 
використання води та добрив

2 Покращує проростання, 
розвиток і схожість рослин

3 Знижує вплив стресу  
на рослину

4 Підвищує продуктивність  
рослин

5 Біологічно розкладається, 
екологічно безпечний

6 Має широкий спектр 
застосування

7 Може вноситися як у відкритий 
грунт, так і додаватися у 
компост, грунтові субстрати і 
суміші з добривами

ЩО ДОСТЕМЕННО ВІДОМО ПРО ЗЕБУ?
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вувати на посівах картоплі у пустелі. 
Звісно, успіх прийшов не відразу. 
Лише кілька років випробувань при-
несли позитивні результати. Аграрії 
“PepsiCo” завдяки Зебі зуміли так на-
лаштувати технологію вирощування 
картоплі, що витрати поливної води 
не перевищили дозволений для екс-
порту рівень. Адже Зеба дуже гігрос-
копічна, навіть невелику кількість 
зрошувальної води речовина може 
утримувати у доступній близькості 
до кореневої системи рослин про-
тягом усього вегетаційного періоду, 
у тому числі засіб всотує у себе і по-
живні речовини з грунту, які рослина, 
неначе із «крамнички», використовує 
за необхідності. Через ці властивості 
ми ще називаємо Зебу «супер абсор-
бент», адже її гранули після потра-
пляння у грунт збільшуються у розмі-
рі чи не у сто разів, де 95% становить 
вода і поживні речовини для коренів 
рослин, а 5% —сухий залишок від са-
мої капсули, яка, до речі, потім роз-
чиняється у грунті, покращуючи його 
структуру, про що свідчать результа-
ти випробувань Зеби. 

– Чи випробовують Зебу в Укра-
їні?

– Так, уже другий рік тривають 
випробування Зеби на деяких сіль-
госпкультурах в Україні. Є цікаві ре-
зультати минулорічних досліджень. В 
одному з господарств заклали дослід 
на поливній ділянці сої. Оскільки по-
года була досить спекотна, однаково 
поливали і сою, під яку внесли Зебу, 

і ділянку цієї культури, де грунтовий 
кондиціонер не вносили. У результа-
ті там, де була Зеба, соя через пере-
зволоження просто згнила, її навіть 
частково не вдалося зібрати. Це не 
тільки свідчить про широкі можли-
вості задля економії зрошувальної 
води за рахунок внесення Зеби, а і 
про потребу серйозних випробувань 
засобу на тій чи іншій культурі, у тому 
чи іншому регіоні, щоб налаштувати 
корисне, а не шкідливе для рослин 
вологозабезпечення. Тому у цьому 
році ми підійшли більш виважено 
до експериментів. Надали Зебу для 
дослідів насамперед тим господар-
ствам, які змогли б забезпечити на-

уковий супровід акції, обґрунтувати 
дослідження, зокрема, отримати дані 
за допомогою спеціальних датчиків. 
Бо мова йде про глибину внесення 
Зеби на різних культурах, на різних 
грунтах, за різної температури тощо. 
Тож зафіксовані результати мають 
бути не тільки цікавими і корисними, 
а і зрозумілими з агрономічної точки 
зору. Адже від цих досліджень будуть 
залежати наші рекомендації, скажімо, 
яким чином можна буде використати 
грунтовий кондиціонер і за яким ал-
горитмом у різних випадках, де бага-
то факторів є змінними. 

– Які вже маєте дані щодо вико-
ристання Зеби?

– Норма використання грунтового 
кондиціонеру Зеба залежить від куль-
тури – від 2 до 15 кілограмів на гек-
тар. Рекомендуємо його вносити при 
посіві, на глибину 2–15 сантиметрів 
нижче від насіння. Зеба загортається 
у посівний рядок за допомогою спе-
ціального аплікатора, який встанов-
люється на сівалці. Таке обладнання 
ще використовують для внесення 
гранульованих грунтових інсекти-
цидів. Для внесення Зеби можна ви-
користати сівалки, пристосовані для 

ІННОВАЦІЇ

Гранули Зеби до внесення у грунт
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внесення мікродобрива. В окремих 
випадках допускається розкидання 
грунтового кондиціонеру по посівній 
площі, як от на газонній траві.

– А чи можна застосовувати 
Зебу на незареєстрованих для ви-
користання цього засобу культу-
рах? 

– Теоретично можна, адже продукт 
не токсичний, у його основі звичай-
ний крохмаль. Плюс це не є засіб за-
хисту рослин, тобто його реєстрація 
швидше несе рекомендаційний ха-
рактер. Але ми не можемо рекомен-
дувати ті культури, які не потрапили 
до реєстрації. Натомість перекона-
ний, наші кмітливі аграрії, коли про-
дукт з'явиться у продажу, знайдуть 
для нього такі варіанти застосування, 
що й нам доведеться у них повчитися. 

– Коли плануєте старт прода-
жу Зеби в Україні, і чи відчувається 
попит на цей продукт?

– Плануємо, щоб із зими наступ-
ного року препарат вже надійшов у 
продаж в Україні. Сподіваємося, що 
ситуація з пандемією коронавірусу не 
завадить цьому. Паралельно почнемо 
проводити освітні семінари із  засто-
сування грунтового кондиціонеру на 
практиці. Адже у цьому році охочих 
отримати його для випробувань було 
більше, ніж ми могли забезпечити 
продуктом. Тому можемо резюмува-
ти, що у Зеби на наших теренах є ве-
личезний потенціал для реалізації. І 
хоча цьогорічні досліди здебільшого 
відбуваються на польових культурах, 
але переконаний, що засіб зацікавить 
овочівників і садівників, оскільки для 
достигання плодів води і поживних 
речовин потрібно більше. 

– Яка історія цього винаходу?
– Він був розроблений у США у 

лабораторії приватної компанії, що 
спеціалізується на органічній хімії. 
Розробники мали за мету створити 
продукт, що допоможе фермерам ви-
рощувати сільськогосподарські рос-
лини за посушливих умов. Власник 
компанії особисто займався науко-
вою розробкою Зеби. Він і нині пра-
цює над цим продуктом, але вже під 
«дахом» UPL (ЮПіЕл). Адже концерн 
придбав його компанію з усіма права-
ми на інтелектуальну власність. 

Коли технологія практичного за-
стосування Зеби була втілена у жит-
тя, UPL (ЮПіЕл) першочергово спря-
мувала продукт у країни, де є гостра 
потреба у збереженні вологи і її вико-
ристанні більш ефективним шляхом. 
Там засіб уже п'ять років на ринку. 
Здебільшого мова про країни Близь-
кого сходу та Індії. У Західній Європі, 
як і в Україні, нині тривають випробу-
вання препарату. 

– Де знаходяться потужності 
UPL (ЮПіЕл) з виробництва Зеби?

– UPL (ЮПіЕл) володіє достат-
ньою кількістю заводів. Адже компа-
нія багато років поспіль виробляє не 
тільки кінцеві продукти, а і діючі ре-
човини та препаративні форми, які 
використовують у своїх формуляці-
ях інші агрохімічні підприємства у 
світі, тому географія розташування 
заводів UPL (ЮПіЕл) досить широ-
ка. Скажімо, в Індії їх 7, у Західній 
Європі – 5, є підприємства в Аме-
риці і Африці. Тому звідки будемо 
отримувати Зебу, вирішуватимуть 
служби постачання, збуту, логістики 
компанії, вони розраховуватимуть 
економічно доцільніші варіанти. 

– Яким чином плануєте розвива-
ти насіннєвий напрямок компанії? 

– У 2006 році UPL (ЮПіЕл) при-
дбала частину насіннєвої компанії 
«Адванта» разом з її ім’ям. Зараз під 
цим досить відомим брендом розви-
вається селекційний напрям і мар-
кетинг насіння багатьох культур, у 

тому числі і овочевих. До речі, ово-
чеві гібриди «Адванта» добре відо-
мі у багатьох азійських країнах. Тож 
можу анонсувати, що незабаром це 
насіння томатів, кавунів і динь ком-
панії «Адванта» буде доступно для 
придбання в Україні. І Зеба матиме 
відповідне місце у технології виро-
щування цих культур. 

– Чи відомо, скільки Зеба може 
зекономити води? 

– Це легше підрахувати в умовах 
повністю контрольованого середови-
ща. При вирощуванні у відкритому 
грунті остаточні розрахунки набагато 
важче зробити. Бо, скажімо, в один 
сезон випаде 200 міліметрів опадів, а 
в інший – 120, а ми, наприклад, роз-
рахували, що треба дати 8 кг на га при 
вологості 210 міліметрів. То що роби-
ти? При використанні Зеби потрібно 
буде задіяти не тільки дані сторонніх 
і власних досліджень продукту, а й 
аграрний хист, майстерність і талант 
землероба. Бо доведеться в якійсь 
мірі вгадати норми внесення Зеби. 
Єдине, що можу сказати напевне, цей 
грунтовий кондиціонер врятує ситуа-
цію у посушливий рік. 

ІННОВАЦІЇ

Ще кілька років тому компанія UPL 
(ЮПіЕл) була маловідомою в Україні. 
Після придбання нею компанії 
“Аріста Лайф Сайенс” майже вдвічі 
збільшилися виробничі потужності, 
а відповідно і капіталізація UPL 
(ЮПіЕл), відтак про продукти цієї 
компанії почали дізнаватися все 
більше вітчизняних аграріїв. Адже 
“Аріста Лайф Сайенс” мала сильні 
позиції саме у східноєвропейських 
країнах, а також у Південній Америці 
і Японії. Продукція UPL (ЮПіЕл) була 
здебільшого знана в Індії – країні, 
звідки походить ця компанія, а також 
у США, Західній Європі і Австралії. 
Варто зазначити, що завдяки 
злиттю UPL (ЮПіЕл) з “Аріста 
Лайф Сайенс” у 2019 році компанія 
увійшла до п'ятірки світових лідерів з 
виробництва ЗЗР.

ДОВІДКА: 

Список культур, зареєстрованих 
для використання Зеби, досить 
широкий: цибуля ріпчаста, цибуля 
порей, трави та спеції, декоративні 
рослини, газонні трави, саджанці 
столового винограду і винних сортів, 
саджанці фруктових дерев, дерев 
лісових порід і горіхових культур. 
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З усіх картопляних шкідників най-
більш відомим і найбільш пошире-
ним є колорадський жук. Це добре 
відомий шкідник. Діапазон його шко-
дочинності охоплює всіх членів ро-
дини пасльонових: картоплю, томати, 
перець, баклажани і навіть бур’яни. Їх 
пошкодження може значно знизити 
врожайність і навіть убити рослини.

Вагомі збитки наносить колорад-
ський жук, особливо в суху і теплу 
погоду навесні і влітку. У цих погод-
них умовах можуть розвиватися два, 
іноді навіть три покоління. Ось чому 
погодні умови протягом наступного 
місяця будуть визначати, чи призведе 
діяльність личинок до втрати вро-
жаю.

За даними Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби у Ки-
ївській області, під час обстеження 

насаджень картоплі на наявність ко-
лорадського жука було виявлено, що 
у всіх насадженнях картоплі на кінець 
весни – початок літа спостерігалась 
шкідливість головного ворога куль-
тури, проходила масова яйцекладка 
та починалося відродження личинок 
першої генерації.

Спеціалісти управління радять 
власникам приватних господарств 
цього року ретельно пильнувати на-
садження картоплі на наявність шкід-
ника та рекомендують застосовувати 
препарати, дозволені для роздрібного 
продажу населенню, згідно «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволе-
них до використання в Україні в 2020 
році». Під час проведення захисних 
заходів потрібно дотримуватися пра-
вил техніки безпеки.

ЗБИТОК, ЗАПОДІЯНИЙ 
КОЛОРАДСЬКИМ 
ЖУКОМ

Під час свого розвитку личинки 
живляться до 40 см2 листя, більше 
половини з яких на стадії 4 віку. Це 
показує, що обробка інсектицидами 
повинна проводитися до того, як ли-

чинки розвиваються в личинки 3 та 4 
віку, щоб запобігти втратам. Обробка 
необхідна, як тільки досягається по-
ріг пошкодження понад 15 личинок 
першого віку на рослину. Стадія ли-
чинки триває три–чотири тижні. По-
тім личинки зариваються у грунт і за-
ляльковуються на глибині близько 10 
см. Через 14 днів по тому з'являється 
нове покоління жуків. Особливо 
теплим пізнім літом і восени може 
з'явитися нове покоління колорад-
ських жуків. Дорослі особини не за-
вдають шкоди картоплі – тільки його 
личинки!

ІНСЕКТИЦИДИ ПРОТИ 
КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА

Протягом багатьох років інсек-
тициди з групи класу піретроїд були 
стандартними для боротьби зі шкід-
никами. Приблизно через 10 років 
личинки колорадського жука стали 
стійкими до цих продуктів, препара-
ти проти них стали менш ефективні. 
На щастя, зараз для боротьби з ли-
чинками доступна низка продуктів, 
що містять інші активні інгредієнти,  
здатні боротися зі шкідником. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

СМУГАСТИЙ ШК²ДНИК
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Боротьба з колорадським жуком 
у нинішньому сезоні є першою ко-
роткостроковою метою. Крім того, 
слід мати на увазі середньостроко-
ву і довгострокову мету збереження 
ефективності доступних продуктів і 
відтермінування стійкості, як показав 
досвід останніх років.

ОСЬ ЧОМУ СЛІД 
ВРАХОВУВАТИ ТАКІ 
АСПЕКТИ:
 Обробку слід проводити тільки 

при досягненні порогу пошкодження 
15 молодих личинок на рослину. Для 
цього регулярно перевіряйте 25 рос-
лин картоплі на наявність личинок 
після появи жуків.
 Раннє лікування: для достатньої 

дії інсектицидів більшість личинок 

має бути першого та другого віку. 
Біологічні інсектициди повинні за-
стосовуватися раніше в порівнянні з 
синтетичними інсектицидами. Опти-
мальною датою лікування є перша 
поява личинок першого віку.
 Якщо необхідні повторні про-

цедури, не тільки змініть продукт, а 
й активний інгредієнт. Не викорис-
товуйте піретроїди, тому що вони 
застосовуються проти крилатої попе-
лиці навесні, і немає альтернативного 
активного інгредієнта для цього ви-
користання.
 Денні температури вище 20 гра-

дусів і зів'ялі посіви: лікуєте тільки 
рано вранці, тому що шкідник харчу-
ється найбільше в цей час доби і по-
глинає багато активного інгредієнта. 
 Витрата води та швидкість руху: 

використовуйте мінімум 400 л/га і 
максимально 5–6 км / год.
 Не зменшуйте дозування інсек-

тицидів і не адаптуйте інтервал роз-
пилення до ефективного періоду дії 

інсектициду (залежить від темпера-
тури); можливо, необхідно провести 
повторне лікування, коли більшість 
личинок знаходяться на першій або 
другій стадіях. 

ЦІКАВІ ФАКТИ:

•  За літній сезон одна самиця здатна від-
класти до 1000 яєць, з яких з'являються 
личинки.

•  Всього за 2-3 тижні личинка колорад-
ського жука здатна з'їсти до 10 листя 
картоплі.

•  Жук отримав свою назву після того як 
знищив картопляні поля в штаті Коло-
радо (США) в 1859 році.

•  На тілі колорадського жука накопи-
чуються токсичні речовини, тому їх 
майже ніхто не їсть.

•  Iснують сорти картоплі відносно стійкі 
до колорадського жука . 

•  Iноді з картоплею саджають рослини, 
що сильно пахнуть, так як колорад-
ський жук дуже сильно реагує на запах. 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 
УСПІХ ЗАВДЯКИ 
КОМПЛЕКСНІЙ СТРАТЕГІЇ



Фітофтороз, або бура гниль плодів 
томата (Phytophthora infestans Mont de 
Bary) є найпоширенішим і найшкідливі-
шим захворюванням культури, яке що-
річно проявляється у вигляді ураження 
стебел, листків, бутонів, квіток, плодів. 
Шкідливість хвороби виявляється у зни-
женні асиміляційної поверхні рослин, 
відмиранні верхівок і бічних пагонів, 
зниженні у плодах вмісту цукру, органіч-
них кислот, вітаміну С. У разі інтенсив-
ного розвитку хвороби втрати врожаю 
сягають 70–80%, а в епіфітотійні роки 
– 100%. Уражені плоди стають непридат-
ними для споживання і переробки.

Моніторинг поширення і розвитку 
хвороби на виробничих полях куль-
тури і на приватних присадибних ді-
лянках показує, що збудник хвороби 
(Phytophthora infestans Mont de Bary) 
дуже пластичний. Попри глобальне по-
тепління та аномальні температури 
протягом останніх років, тривалість 
яких у період вегетації рослин сягає від 
декількох декад до місяця і більше, три-
вале спекотне літо, патоген залишаєть-
ся життєздатним в уражених тканинах 
рослин. Як тільки температура повітря 
навколишнього середовища знижуєть-
ся до 7–22 0С, випадають короткочасні 
дощі або рясні роси, які зволожують по-
верхню рослин, а відносна вологість по-
вітря становить не нижче 86% протягом 
4–6 годин, відразу ж на поверхні ураже-
них органів знову з’являється свіже спо-
роношення гриба у вигляді білосніжно-
го легкого нальоту, зооспорангії гриба 
швидко поширюються і викликають 
нові зараження рослин. Така закономір-
ність розвитку фітофторозу на томатах 
підтверджується даними фітосанітар-
ного стану посівів культури, наведених у 
звітах обласних відділів прогнозування, 
фітосанітарної діагностики та аналізу 
ризиків Управління фітосанітарної без-
пеки Головного управління Департамен-
ту фітосанітарної безпеки та контролю 
у сфері насінництва та розсадництва 
Держпродспоживслужби України. Так, 
наприклад, у 2017 р. фітофтороз тома-
тів виявлявся в усіх областях України, 
де у середньому було уражено 3–60% 
рослин. Особливо сильне ураження 

I.Л. МАРКОВ, 
к.б.н., професор 
НУБіП України

ЗАХИСТ РОСЛИН

ЯК УСП²ШНО 
ЗАХИСТИТИ 

ПОМ²ДОРИ В²Д 
Ф²ТОФТОРОЗУ
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87–100% рослин хворобою за середньо-
го, подекуди сильного ступенів розвитку 
мало місце у господарствах Волинської, 
Кіровоградської та Миколаївської об-
ластей. Ураження плодів становило від 
1 до 100%.

У 2018 році розвиток хвороби на то-
матах коливався від 10–45% у південних 
областях до 38–80% у північних, цен-
тральних та західних. Особливо сильне 
ураження мало місце у господарствах 
Волинської, Вінницької, Чернівецької, 
Кіровоградської, Миколаївської, До-
нецької та Сумської областей, де було 
уражено 80–100% рослин за розвитку 
хвороби 5–25% (максимум 35%), 7–60% 
(максимум 100%) плодів на 100% обсте-
жених площ культури.

Перші ознаки фітофторозу на тома-
тах у минулому 2019 році були виявлені 
у третій декаді травня у Закарпатській 
області на ранніх посадках культури у 
низинній зоні. Таке раннє проявлення 
хвороби було спричинене вкрай сприят-
ливими погодними умовами – помірною 
температурою повітря і дуже частими 
опадами. У II–III декадах червня хворо-
ба проявилася на ранніх сортах томата 
у західних, центральних і південних об-
ластях, у першій декаді липня – у північ-
них і східних областях. У червні хвороба 
розвивалася дуже повільно за сухої спе-
котної погоди, в окремих районах спо-
стерігалась депресія. Опади, які випали 
у липні, і зниження температури у нічні 
години в серпні сприяли швидкому від-
новленню хвороби та ії подальшому роз-
витку на рослинах томата. Найбільш ін-
тенсивне поширення фітофторозу (100% 
обстежених площ культури) у період 
дозрівання плодів зареєстровано у гос-
подарствах Волинської, Чернівецької, 
Кіровоградської, Донецької та Микола-
ївської областей, на яких було уражено 
80 (максимум 100%) рослин, 11% (мак-
симум 18%) плодів за розвитку хвороби 
18% (максимум 27% ).

На 50–87% обстежених площ фі-
тофтороз виявлявся у Закарпатській, 
Іван-Франківській, Вінницькій, Жито-
мирській та Херсонській областях, на 
полях яких було уражено в середньому 
29% (максимум 70%) рослин 3–5% (мак-

симум 10%) плодів за розвитку хвороби 
0,5–3%. Найбільше ураження рослин 
спостерігалось у приватному секторі, де 
хворобою було охоплено до 90% обсте-
жуваних площ та уражено 25–85 % рос-
лин і 8–17 % плодів. 

 У всіх інших областях хвороба ви-
являлась на 5–40% площ, де було ураже-
но 1–13% рослин, 1–7% (в осередках до 
20%) плодів за розвитку хвороби 0,1–5% 
(максимум 15 %). 

Наведені дані свідчать про те, що у 
природі накопичився величезний запас 
інфекції у ґрунті, на уражених рослинних 
рештках, у зараженому насінні томата. А 
якщо прийняти до уваги те, що збудник 
хвороби уражує всі пасльонові культури 
(особливо картоплю), то джерело інфек-
ції у рештках уражених рослин і бульбах 
картоплі зростає у десятки разів.

Тому у 2020 році за умов високої во-
логості повітря, частих дощів, трива-
лих туманів і рясних рос, температури 
15–220С в окремі короткі відрізки веге-
тації рослин, розвиток фітофторозу на 
томатах слід очікувати від сильного до 
епіфітотійного, якщо завчасно не буде 
проведений комплекс захисних заходів.

Захисні заходи. Найбільш радикаль-
ним, економічно вигідним і екологічно 
чистим методом захисту томата від фі-
тофторозу є вирощування стійких сортів 
і гібридів. Слід зауважити, що імунних 
сортів і гібридів томата до фітофторозу 
в природі немає. Відносною польовою 
стійкістю до хвороби характеризуються 
сорти і гібриди: Акела F1, Асвон F1, Асте-

рікс F1, Бобкат F1, Голтянський, ДРВ 7680 
F1, Індіо F1, ІНХ 1577 F1, Кларабелла F1, 
Ламако F1, Метро F1, Рожеве серце, Ро-
жевий велетень, Фортікс F1, Червоний 
мікадо, Чудо, Яг 8810 F1 та ін. 

Ефективним заходом проти фітоф-
торозу в закритому ґрунті є своєчасне 
і якісне проведення дезінфекції куль-
тиваційних приміщень після збирання 
останнього врожаю плодів і рослин-
них залишків. Ретельне знезараження 
ґрунту, знарядь його обробки, тари та 
інвентарю, а також профілактичні, агро-
технічні та захисні заходи у період росту 
і розвитку розсади та дорослих рослин, 
що істотно знижують поширення і роз-
виток хвороб у полі.

Ретельне знищення рослинних за-
лишків, глибока оранка або перекопу-
вання земельної ділянки, дотримання 
сівозміни у відкритому ґрунті. Найкра-
щими попередниками томата є бобові, 
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капуста, цибуля, огірки. У змішаних сі-
возмінах – озима пшениця, люцерна, го-
рох, кукурудза. Повертати томат та інші 
пасльонові культури на попереднє поле 
не раніше, ніж за 3–4 роки. Розміщувати 
томати потрібно на добре провітрюва-
них сонячних ділянках, важливо дотри-
муватися оптимальних строків висадки 
розсади та густоти рослин. Слід наголо-
сити, що рослини пізніх строків посадки 
уражуються фітофторозом значно силь-
ніше, ніж ранніх строків. На загущених 
ділянках тривалий час затримується 
волога на рослинах, що сприяє швидко-
му зараженню та розвитку хвороби. Не 
слід допускати контакту листків рослин 
із ґрунтом, нижні листки до першої пло-
дової китиці слід видаляти, що суттєво 
покращує рослинам хорошу циркуля-
цію повітря. 

Рослини високорослих сортів і гібри-
дів своєчасно підв’язувати на шпалери, 
видаляти старі відмерлі листки, а також 
уражені фітофторозом листки і плоди і 
їх негайно знищувати або закопувати у 
ґрунт за межами ділянки на глибину 0,5 
м. Міжряддя необхідно утримувати у 
чистому, розпушеному стані. 

Для підвищення стійкості рослин до 
фітофторозу слід під томати вносити 
підвищені дози (на 10–15% від розра-
хункових) калійні добрива.

Щоб уникнути занесення інфекції з 
картоплі на томати, необхідно дотриму-
ватися просторової ізоляції між полями 
цих культур не менше як 500 м.

Насіння томата для сівби рекомен-
дується відбирати тільки зі здорових 

плодів, кондиційне і відсортоване в 5% 
-ому розчині кухонної солі (NaCl). Для 
цього у скляний циліндр, заповнений 
розчином солі, насипають сухе насіння 
томата і протягом 5-ти хв. збовтують. 
Після відстоювання хворе насіння, яке 
характеризується невеликою питомою 
вагою, спливає на поверхню розчину, 
і його видаляють, а для сівби викорис-
товують насіння, яке опустилося на дно 
циліндра.

Проти поверхневої і внутрішньої 
інфекції фітофторозу обов’язково про-
водять протруювання насіння 50% з.п. 
фундазолу з нормою витрати 5–6 г на 1 
кг насіння. З цією метою можна провес-
ти також завчасне (за 3–4 місяці до сів-
би) знезараження насіння 1% розчином 
перманганату калію (KMnO4) або 20% 
розчином соляної кислоти (HCl). Насін-
ня насипають у марлеві мішечки, кладуть 
їх у скляні циліндри або склянки, в які 
потім вливають розчин марганцівки або 
соляної кислоти, і витримують протягом 
30 хвилин. Обсяг розчину повинен пере-
більшувати обсяг насіння приблизно у 
3–4 рази. Після обробки насіння ретель-
но промивають проточною водою про-
тягом 10–15 хвилин і просушують.

За 1 добу до висіву насіння його мож-
на обробити проти поверхневої інфекції 
40% розчином формаліну (10 мл форма-
ліну розбавляють в 3 л води). У цьому 
розчині насіння замочують протягом 15 
хв. обов’язково з наступним томлінням 
його під плівкою або брезентом протя-
гом 2 годин, щоб пари формальдегіду 
вбили поверхневу інфекцію.

При відсутності протруйників можна 
використовувати термічну дезінфекцію 
насіння. Насіння томата витримують у 
сушильній шафі (термостаті) при тем-
пературі 50–520С протягом 1–2 діб, а 
потім температуру поступово підви-
щують до рівня 78–800С і витримують 
насіння при цій температурі ще 1 добу. 
Висока температура вбиває зовнішню і 
внутрішню інфекцію, проте не знижує 
схожість насіння.

Для підвищення стійкості молодих 
рослин до хвороби проводять передпо-
сівне загартування насіння протягом 15 
діб. Насіння замочують у воді і витриму-

ють по черзі протягом 
доби при температурі 0 
– (+ 30С), а потім 12 годин 
при температурі 180С.

Підвищує стійкість рослин до фі-
тофторозу передпосівне замочування 
насіння у розчині янтарної кислоти (17 
мл на 1 л води) або в 1% розчині сірчано-
кислого цинку протягом доби. Не менш 
ефективним є передпосівне замочуван-
ня насіння у водному настої деревної 
золи, в якій міститься понад 30 макро- і 
мікроелементів. Для цього беруть 20 г 
деревної золи на 1 л води і настоюють її 
протягом 2-х діб. У цьому настої насіння 
томата тримають від 4 до 6 годин.

Знищення бур’янів і своєчасне роз-
пушування ґрунту від 4 до 6 разів, що 
прискорить ріст і розвиток рослин, іс-
тотно знижуватиме вологість повітря 
під пологом рослин, створюватиме 
несприятливі умови для проростання 
зооспорангіїв гриба та швидкого зара-
ження рослин.

Одна з причин сильного ураження 
рослин фітофторозом – це різкі пере-
пади нічних і денних температур, осо-
бливо у липні – серпні, коли вдень сухо 
і спекотно, а вночі вже прохолодно. У 
посушливі роки хвороба прогресує на-
багато повільніше. Сприяє розвитку фі-
тофторозу і підвищена вологість, тому 
поливати томати можна тільки під ко-
рінь, а не дощуванням.

Протягом вегетації з метою підви-
щення стійкості рослин до фітофто-
розу та підвищення їх продуктивності 
необхідно проводити не менше 2 поза-
кореневих підживлень рослин. Перше 
проводять після 12–15 діб після висад-
ки розсади у ґрунт, друге – на початку 
зав’язування плодів. Позакореневе під-
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живлення проводять макро- і мікроеле-
ментами у збалансованих співвідношен-
нях на підставі результатів агрохімічно-
го аналізу ґрунту і рослин. Практикува-
ти по можливості раннє висаджування 
розсади у ґрунт, яке дає можливість 
рослинам ранніх сортів і гібридів «уник-
нути» хвороби до появи інфекції і масо-
вого її поширення у полі.

Проти фітофторозу та інших хвороб 
на виробничих плантаціях культури 
необхідно проводити профілактичні 
обприскування рослин одним із дозво-
лених фунгіцидів на основі діючих ре-
човин: азоксістробіну, к.с. (Квадріс 250 
SC, 0,6 л/га та аналоги); азоксістробіну 
+ дифеноконазолу, к.с. (Квадріс Топ 325 
SC, 0,75–1,0 л/га); алюмінію фосфіту 
+ фосфористої кислоти, р.к. (Фитал, 
2,0–2,5 л/га); аметоктрадину + хло-
роксиду міді, к.с. (Орвего, 0,8–1,0 л/га); 

беналаксилу–М + манкоцебу, з.п. (Фан-
тік М, 2,5 кг/га); валіфеналу + манкоцебу, 
в.г. (Валіс, 2,0 кг/га; Емендо М, 2,0–2,5 
кг/га); гідроксиду міді, в.г. (Косайд 2000, 
2,5 кг/га та аналоги); диметоморфу + 
манкоцебу, в.г. (Акробат МЦ, 2,0 кг/га та 
аналоги); дифеноконазолу, к.е. (Скор 250 
ЕС, 0,5 л/га); манкоцебу, з.п. (Дітан М-45, 
1,2–1,6 кг/га та аналоги); манкоцебу, в.г 
(Манзат, 1,3 кг/га); манкоцебу + пропа-
мокарбу гідрохлориду, к.с. (Татту, 3,0 л/
га); манкоцебу + цимоксанілу, в.г. (На-
утіл, 1,8–2,0 кг/га); мандіпропаміду, к.с. 
(Ревус 250 SC, 0,5-0,6 л/га); мандіпропа-
міду + дифеноконазолу, к.с (Ревус Топ 500 
SC, 0,6 л/га); металаксилу-М + манкоце-
бу, в.г. (Ридоміл Голд МЦ 68WG, 2,5 кг/га 
та аналоги); металаксилу + манкоцебу + 
диметоморфу, з.п. (Чарівник, 1,5–2,0 кг/
га); метираму, в.г. (Полірам ДФ, 2,0–2,5 
кг/га); метираму + гідроксиду міді, в.г. 

(Каурітіл ДФ, 3,0 кг/га); піраклостробі-
ну + диметоморфу, к.е. (Кабріо Дуо, 2,5 
л/га); піраклостробіну + метираму, в.г. 
(Кабріо Топ, 2,0 кг/га); пропінебу, з.п. 
(Антракол 70 WG, 2,0 кг/га); сульфа-
ту міді триосновного, к.с. (Купроксат, 
3,0–5,0 л/га та аналоги); фенамідону + 
пропамокарбу гідрохлориду, к.с. (Кон-
сенто 450 SC, 1,7–2,0 л/га); флуазінаму, 
к.с. (Ширлан 500 SC, 0,3–0,4 л/га та ана-
логи); фосетил алюмінію, з.п. (Ефатол, 
2,0 кг/га); хлорокиду міді, к.с. (Медян 
Екстра 350 SC, 2,0–2,5 л/га); ціазофамі-
ду, к.с. (Ранман 400, 0,2 л/га та аналоги); 
цимоксанілу + манкоцебу, в.г. (Курзат М 
68, 2,0–2,5 кг/га та аналоги); цимоксанілу 
+ фамоксадону, в.г. (Тайтл 50, 0,6 кг/га та 
аналоги); цимоксанілу + хлороксиду міді, 
з.п. (Ордан, 2,5–3,0 кг/га).

Перше профілактичне обприскуван-
ня рослин фунгіцидами проводять че-
рез 10–15 діб після висаджування роз-
сади у ґрунт. Всі подальші обробки рос-
лин проводять на основі даних прогнозу 
розвитку хвороб, біологічних особли-
востей сорту чи гібриду. Вибір фунгіци-
ду залежить від спектра фунгітоксичної 
дії та рівнів захисної спроможності дію-
чої речовини препарату щодо збудника 
хвороби. 

На присадибних ділянках проти фі-
тофторозу дозволені до використання 
як контактні, так і системні фунгіциди 
(Табл. 1).

Проти фітофторозу можна вико-
ристовувати також біопрепарати: Агат 
25–К, т.п., (0,3 г/ 5л води/сотку; Трихо-
Плант, кс (150–200 мл/ 5 л води/сотку).

На початку розвитку фітофторозу на 
присадибних ділянках рекомендується 
видаляти і знищувати уражене листя і 
поодинокі хворі рослини. Під час веге-
тації хворі плоди обов’язково слід зби-
рати і знищувати.

При загрозі інтенсивного розвитку 
фітофторозу проводити достроковий 
збір плодів з подальшим їх дозарюван-
ням. Проти поверхневої інфекції фітоф-
торозу обов’язкове проведення дезін-
фекції плодів перед закладанням їх на 
дозарювання у гарячій воді (600С про-
тягом 1,5–2 хв.) або в 50% розчині бури, 
нагрітої до 500С. 
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Табл. 1. Фунгіциди для використання на томатах проти фітофторозу

ДІЮЧА РЕЧОВИНА, г/л; г/кг (форма препарату) НАЗВА ПРЕПАРАТУ НОРМА ВИТРАТИ:  
г; мл /сотку/5л води

СТРОК ОСТАННЬОЇ 
ОБРОБКИ (кратність)

Азоксистробін, 250 г/л (к.с.) Квадріс 250 SC;  
Старк 6 5 (3)

Азоксистробін, 200 г/л +дифеноконазол, 125 г/л (кс) Квадріс Топ 325 8 14 (3)
Дифеноконазол, 250 г/л (к.е.) Скор 250 ЕС 5 14 (3)

Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг (з.п.) Кольт 690;  
Тікос 690 20 20 (3)

Гідроксид міді, 770 г/кг (з.п.) 
Гідроксид міді, 770 г/кг (в.г.) 
Гідроксид міді, 576 г/кг (в.г.)

Альфа мідь; 
Метеор; 
Чемпіон; 

Чемп; 
Чемп Ултра DP

30 
25 
20 
20 

15–20

14 (4)

Манкоцеб, 800 г/кг (з.п.) Дитан М-45 * 20 20 (3)
Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг (з.п.) Цілитель 25 20 (3)

Мандипропамід, 250 г/л + дифеноконазол, 250 (к.с.) Ревус Топ 500 SC 6 14 (3)
Металаксил, 100 г/кг + цимоксаніл,  
250 г/кг (з.п.)

Захист;  
Фітфторин

20–30 
15–20 14 (3)

Металаксил, 75 г/кг + манкоцеб, 525 г/кг + 
диметоморф, 115 г/кг (з.п.)

Чарівник; 
Фітофторин

15–20 
15–25 14 (3)

Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб,  
640 г/кг (з.п.)

Ацидан;  
Метаксил; 
Цілитель; 
Юнкер

25 
25 
25 

20–25

14 (3) 
14 (3) 
20 (3) 
20 (3)

Металаксил -М, 40 г/кг + манкоцеб 640 г/кг (в.г.) Ридоміл Голд МЦ 68 WG 25 14 (3)
Пропамокарб гидрохлорид,  
530 г/л + фосетил алюмінія, 310 г/л (р.к.) Превікур Енерджі 840 SL 25 20 (2)

Пропамокарб гідрохлорид,  
248 г/л + манкоцеб, 302 г/л (к.с.) Татту 30 14(2)

Сульфат міди триосновной, 345 г/л (к.с.) Купроксат 30–50 8 (4)

Цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг (в.г.) Тайтл 50; Танос 50 6 7 (4)

Цимоксаніл, 42 г/кг + хлороксид міді, 689 г/кг (з.п.) Ордан 25 20 (3)

Флуазинам, 500 г/л (к.с.) Джип 4 20 (30)

Фосфіт алюминія, 570 г/л + фосфориста  кислота, 
80 г/л (в.р.к.) Фитал 20 20 (3)

Флуопіколид, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 
625 г/л (к.с.) Інфініто 61 SC, 687,5 к.с. 15 14 (2)

Фенамідон, 75 г/л + пропамокарб-гідрохлорид, 375 
г/л (к.с.) Консенто 450 SC 20 14 (2)

* Примітка. Фунгіцид Дітан М-45 забороняється використовувати у санітарній зоні близько рибогосподарських водойм, ближче 
2 км від існуючих берегів.
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У природі існує близько 100 видів 
цибулевих рослин, з яких найпопуляр-
нішими й найсмачнішими, які людина 
використовують у їжу, є лише кілька 
– це цибуля (ріпчаста, порей, батун, 
шалот, багатоярусна, шніт) та часник. 
Деякі аграрії вважають, що виростити 

цибулини або зубчики часнику мак-
симального розміру і чудової якості, а 
потім зберігати їх тривалий період без 
втрат можна без особливих зусиль. На 
жаль, це вдається далеко не кожному. 
Адже проблема підвищення врожай-
ності та поліпшення якості цибулевої 
продукції найчастіше пов'язана з не-
гативним впливом на рослини різно-
манітних мікроорганізмів, серед яких 
особливо небезпечним вважається 
стеблова нематода Ditylenchus dipsaci. 
Ця мікроскопічна істота належить 
до фітопаразитичних нематод – най-
більш численних і поширених багато-
клітинних організмів, що мешкають у 
ґрунті, а хвороба, яку вона спричиняє, 
набула назви дитиленхоз. Фермери 
дотепер знали досить мало про це 

захворювання рослин, оскільки його 
збудників – нематод неможливо по-
мітити неозброєним оком, а втрати 
врожаю, завдані ними, здебільшого 
пов’язували з іншими хворобами або 
шкідниками. Проте наразі відомо, що 
внаслідок ураження цибулі і часни-
ку найбільш вузькоспеціалізованою 
і шкідливою расою цього паразита – 
цибулево-часниковою – втрати вро-
жаю цих культур у польових умовах 
сягають 40–60%, а за високої його 
чисельності можуть призвести і до 
повної загибелі рослин. Варто заува-
жити, що ці овочі уражуються дити-
ленхами не тільки в період вегетації, 
а й під час їхнього зберігання у схо-
вищах, що призводить до додаткових 
втрат. Тому перед садінням цибулі чи 

ДИТИЛЕНХОЗ 
ЦИБУЛ² ТА ЧАСНИКУ

ЗАХИСТ РОСЛИН

Стеблова нематода Ditylenchus 
dipsaci
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часнику необхідно володіти всією ін-
формацією про непомітного ворога, 
який так відчутно шкодить урожаю. 
Це дозволить своєчасно його вияви-
ти, а також організувати та запрова-
дити заходи захисту.

ПОШИРЕННЯ

Стеблова нематода трапляється у 
багатьох країнах Європи з помірним 
кліматом, а також у США, Канаді, Ін-
дії, Бразилії і Південній Африці. Ши-
роко розповсюджений та завдає зна-
чної шкоди цей патоген і на території 
України, Молдови, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану, Казахстану, Узбекис-
тану, Киргизії та Росії. 
РОСЛИНИ-ГОСПОДАРІ

Численні раси стеблової немато-
ди (понад 25) здатні паразитувати 
на польових, кормових, овочевих, 
технічних, ягідних і квітково-деко-
ративних культурах – майже на 500 
видах рослин. Окрім часнику і цибу-
лі, D. Dipsaci уражує такі культури, як 
петрушка, пастернак, томати, огірки, 
горох, квасоля, буряк, картопля, соя, 
люцерна, конюшина тощо, а також 
деякі види бур'янів, зокрема, кульба-
бу, осот, м’яту, кропиву. 

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

Стеблові нематоди D. Dipsaci – це 
мікроскопічні черв'яки завдовжки 
1,0–1,6 мм, які харчуються, прохо-
дять повний цикл розвитку і розмно-
жуються виключно у живих тканинах 
цибулі або часнику. Під час свого роз-
витку вони живляться соком клітин, 
які проколюють за допомогою спе-
ціального органу – стилета. Внаслі-
док руйнування цілісності оболонки 
клітини поступово збільшуються і 
згодом розсуваються, що призводить 
до потовщення і пухкості лусочок ци-
булини. 

Після проникнення у рослини ли-
чинки нематоди декілька разів ли-
няють, перетворюючись у дорослих 

самців і самиць. Одна самиця стебло-
вої нематоди за своє коротке життя 
(45–75 діб) відкладає у середньому 
207–408 яєць (8–10 яєць щоденно), з 
яких одразу, минаючи стадію спокою, 
розвивається наступне покоління не-
матод. Залежно від умов навколиш-
нього середовища розвиток однієї 
генерації триває від 19 до 23 діб, а за 
вегетаційний період розвивається 
4–6 поколінь дитиленхів.

Цікавим є те, що за несприятли-
вих умов для своєї життєдіяльності 
ці паразити здатні впадати у сплячку 
– анабіоз. У такому стані всі процеси 
в їхньому організмі сповільнюються. 
Це нагадує глибокий сон, який може 
тривати дуже довго. Зокрема, у сухих 
рослинних рештках яйця і личинки 
нематод можуть «спати», зберігаючи 
при цьому життєздатність, 16 і навіть 
23 роки. За сприятливих умов (тем-
пературний оптимум для цибулево-
часникової раси стеблової нематоди 
становить +13–22°С, а нижній поріг 
температур, коли можливий розви-
ток паразита – +3–5°С, вологість по-
вітря – понад 75%) дитиленхи ожи-
вають і починають активно рухатися 
у пошуках рослин-господарів. Вони 
легко піднімаються з глибини до 1,5 
м, а 10 см можуть подолати за 3 го-
дини. Тож проникнення нематод у 
тканини рослин може відбутися дуже 
швидко – вже на 4–6 добу після по-
садки цибулин або зубчиків часнику. 

Високий потенціал розмноження 
та життєздатність дозволяють нема-
тодам за досить невеликий проміж-
ок часу збільшити свою чисельність 
в уражених рослинах у сотні разів та 
становити реальну загрозу майбут-
ньому врожаю.

СИМПТОМИ УРАЖЕННЯ 
ТА ШКІДЛИВІСТЬ

Існують кілька характерних ознак 
ураження рослин дитиленхозом, які 
дають можливість без додаткового 
мікроскопічного аналізу своєчасно 
виявити вогнища цього захворюван-
ня як у полі, так і у сховищах. 

Ураження цибулі та часнику сте-
бловою нематодою може відбуватися 
в різні фази розвитку рослин, почина-
ючи з проростання. Так, за сильного 
інфікування у сходів спостерігається 
карликовість, здуття і викривлення 
першого листка. Надалі більшість 
уражених сіянців гинуть. Саме тому 
найбільш вразливою до ураження ди-
тиленхозом є цибуля першого року 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Симптоми ураження цибулі стебловою 
нематодою Ditylenchus dipsaci
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вирощування. Рослини другого року, 
як правило, мають більш тривалий 
безсимптомний період і не гинуть. 

Ураження рослин дитиленхами 
в більш пізні періоди вегетації зна-
чною мірою залежить від погодних 
умов. Зазначено, що зростанню їхньої 

шкідливості сприяють надмірні опа-
ди. Так, за високої вологості ґрунту 
личинки нематод можуть піднімати-
ся стеблами вгору й уражувати на-
земні органи рослин. Симптоми такої 
«діяльності» одразу стають помітни-
ми – стебла потовщені та викривлені, 
листки передчасно жовтіють і в'януть, 
а корінці засихають. 

У посушливу погоду стеблова не-
матода заселяє безпосередньо цибу-
лини, а місця її проникнення набува-
ють яскраво-білого забарвлення. Ці 
плямки можна побачити неозброє-
ним оком, і вони вказують на вогни-
ще, де відбувається розмноження па-
разита. При цьому цибулини стають 
пухкими, а їхні денця – трухлявими 
і згодом відпадають. Якщо розрізати 
пошкоджену цибулину впоперек, то 
можна легко помітити нерівномірно 
потовщені лусочки. З кожним новим 
поколінням нематод, яке розвива-
ється всередині цибулини, хвороба 
стрімко прогресує. Через надмірне 
потовщення внутрішніх лусочок від-
бувається розрив від денця до шийки 
зовнішніх. Унаслідок цього навколо 
денця цибулини утворюються ха-
рактерні для дитиленхозу тріщини 
округлої або півмісячної форми. З ча-
сом потовщені зовнішні і внутрішні 
лусочки цибулі «сповзають догори», 
оголюючи нижні шари та утворюю-
чи біля денця «кошлатість». Відмер-
лі клітини рослин поступово стають 
бурими і загнивають через заселення 
їх іншими патогенними мікроорганіз-
мами, а личинки нематод переповза-
ють на здорові ділянки цієї ж чи іншої 
рослини або мігрують у ґрунт, інфіку-
ючи нові й нові рослини.

Цибуля, заражена стебловою не-
матодою, вирізняється зниженою 
цукристістю, дещо меншим вмістом 
азотистих речовин, її значно сильні-
ше пошкоджують інші шкідники – 
цибулева муха, дзюрчалка, кліщі.

Симптоми ураження часнику ди-
тиленхозом можна легко визначити 
за потовщеним із тріщинками сте-
блом, на листках утворюються світло-
зелені поздовжні смуги, вони дефор-

муються, жовтіють і в’януть, рослини 
помітно відстають у рості. Дуже час-
то короткий пагін має вигляд пучка 
пір'я. При сильному ураженні голо-
вки часнику розтріскуються, тканини 
в уражених місцях біліють, а зубчики 
стають пухкими і слабко пов'язаними 
між собою. 

Ще одна характерна ознака дити-
ленхозу – це утворення так званої 
нематодної «повстини» на поверхні 
заражених цибулин під час їхнього 
зберігання. «Повстина» сіруватого 
кольору, дуже схожа на цвіль грибів. 
Насправді це – не що інше як десят-
ки й сотні тисяч згорнутих спіраллю 
і щільно з’єднаних між собою особин 
нематод, які виповзли на поверхню 
висохлої цибулини і перебувають 
у стадії спокою. Так, за даними на-
уковців, лише на одній цибулині було 
зафіксовано близько 15 тисяч цих 
небезпечних паразитів. Вони жит-
тєздатні і перебувають в очікуванні 
більш сприятливих умов для подаль-
шого розмноження і розвитку. Такі 
скупчення можуть стати джерелом 
зараження цибулин дитиленхозом 
як у сховищах, так і у польових умо-
вах. Адже при перебиранні цибулин 
частинки нематодної «повстини» 
можуть опинитися серед здорового 
посадкового матеріалу і разом із ним 
потрапити на поле. Крім того, було 
відзначено, що личинки із заражених 
цибулин переповзають і на інші пред-
мети, зокрема, стінки ящиків, коро-
бок, лотків, папір тощо, утворюючи 
додаткові вогнища захворювання. Це 
також збільшує ймовірність випадко-
вого занесення стеблової нематоди 
разом із тарою на поля. 

Окрім наявності на цибулинах та 
в інших місцях «клубків» із нематод, 
ідентифікувати захворювання у схо-
вищах допомагає і міцний специфіч-
ний запах, характерний тільки для 
уражених дитиленхозом цибулин. Та-
кий же запах можна відчути і в полі, 
коли у дощову погоду хворі рослини 
починають розкладатися.

За слабкого ураження цибулин 
стебловою нематодою її зовнішні лу-

ЗАХИСТ РОСЛИН

Симптоми ураження часнику стебловою 
нематодою Ditylenchus dipsaci
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сочки мають цілком здоровий вигляд, 
у той час як внутрішні руйнуються, 
подекуди навіть повністю. Такі «по-
рожні» цибулини характерні перш за 
все для зараженої цибулі-сіянки, яка 
зберігається при відносно високій 
температурі повітря.

ДЖЕРЕЛО ПОШИРЕННЯ

Основне джерело поширення не-
матод – це, як правило, посадковий 
матеріал. Також стеблові нематоди 
можуть перебувати і в ґрунті, на зна-
ряддях праці, на залишках хворих 
рослин: цибулинних лусочках, сте-
блах і т. п. 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

Попри те, що стеблові нематоди 
дуже маленькі, а визначити ураження 
цибулі і часнику саме дитиленхами 
подекуди важко, захистити урожай 
від цього «лиха» цілком реально. 

Оскільки нематодостійкі сорти 
цибулі і часнику поки не створені, 
а ефективні нематоциди на ринку 
України не представлені, захист цих 
культур від дитиленхозу включає 
тільки профілактичні та агротехнічні 
методи. Проте слід мати на увазі, що 
поріг шкідливості стеблової немато-
ди становить 20 особин на 1 кг ґрун-
ту. Якщо в ґрунті було виявлено таку 
чисельність паразита, то вирощувати 
цибулю або часник на такому полі не 
рекомендується. 

ДО ПРОФІЛАКТИЧНИХ 
ЗАХОДІВ СЛІД ВІДНЕСТИ:
 своєчасне виявлення і вибрако-

вування хворих на дитиленхоз рос-
лин протягом всієї вегетації та під час 
зберігання врожаю – перевірка по-
сівного матеріалу перед садінням, ви-
явлення вогнищ стеблової нематоди 
безпосередньо у полі, ретельне пере-
бирання та просушування зібраного 
врожаю перед закладанням його у 
сховище, періодичне видалення ура-
жених цибулин під час зберігання;

 у сховищах необхідно підтриму-
вати температуру повітря + 1–2°С, а 
відносна вологість не повинна пере-
вищувати 70%;
 насіннєвий матеріал слід зберіга-

ти в окремих засіках;
 не слід закладати (особливо по-

ряд з незараженими партіями) на 
тривале зберігання урожай, зібраний 
з інфікованих площ, його потрібно 
використовувати лише для товарних 
цілей;
 в елітно-насінницьких госпо-

дарствах при виявленні поодино-
ких заражених цибулин, як правило, 
бракується вся партія. У разі необ-
хідності використання насіннєвого 
матеріалу з такої партії (особливо 
цінний сорт) цибулю-сіянку прогрі-
вають у гарячій воді (45–500С) про-
тягом 10–15 хв. Ефективність цьо-
го прийому підвищується, якщо 
цибулини попередньо замочити у 
воді на 2 год. Існує й інший спосіб 
оздоровлення цибулин. Для цього їх 
замочують на одну годину в теплій 
воді (380C). Через годину у воду до-
дають формалін до концентрації 1%, 
а температуру розчину підвищують 
до 490C на 20 хв. Потім цибулини 
промивають у холодній воді і вису-
шують. За такої термічної обробки 
стеблові нематоди гинуть, а здорові 
цибулини не втрачають схожості. 
 сільськогосподарське обладнан-

ня, інвентар, тару необхідно дезінфі-
кувати 4%-им розчином формаліну. У 
сховищах спочатку роблять суху де-
зінфекцію, а через тиждень білять га-
шеним чи хлорним вапном. Після по-
білки приміщення добре просушують.

СЕРЕД АГРОТЕХНІЧНИХ 
ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ 
НАЙПОШИРЕНІШИМИ Є:

 дотримання рекомендованої 
сівозміни. Цибулю і часник слід по-
вертати на попереднє місце не рані-
ше, ніж через 2–3 роки (в елітно-на-
сінницьких господарствах – через 
4–5 років);
 не рекомендується вирощувати 

цибулю та часник після таких попере-
дників, як: петрушка, пастернак, то-
мати, горох, цукровий буряк, гречка, 
гарбуз, кабачки, перець, які сприяють 
поширенню стеблових нематод;
 внесення збалансованих з потре-

бами культур норм органо-мінераль-
них та мікродобрив. Доведено, що 
при внесенні азотних добрив в росли-
нах підвищується вміст аміаку, який є 
токсичним для стеблової нематоди;
 використовувати якісний по-

садковий матеріал та садити в опти-
мальні строки у добре підготовлений 
ґрунт;
 систематично боротися з 

бур’янами, які є резерваторами не-
матод;
 після збирання урожаю ретель-

но видаляти з поля та обов’язково 
знищувати рослинні рештки, пошко-
джені та гнилі цибулини; 
 проводити глибоку зяблеву 

оранку.
Отже, щоб надійно захистити вро-

жай часнику і цибулі від стеблової не-
матоди на полі та при його зберіганні 
у сховищах, необхідно вчасно і якісно 
виконувати ці прості і водночас ефек-
тивні заходи. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Симптоми ураження часнику 
дитиленхозом – денце загниває

«Повстина» із нематод 
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Что нужно начинающему чес-
ноководу, который хотел бы стать 
профессионалом, продавать свой 
продукт в супермаркете и ежегодно 
получать максимальную прибыль с 
каждой чесночной грядки? По мне-
нию учредителя ООО «Чистый про-
дукт» Сергея Паращенко, нужны 
три составляющих – качественный 
посадочный материал, надежная аг-
рономическая поддержка, помощь 
в реализации готовой продукции. 
Только на основе взаимовыручки, 
честных отношений между агрария-
ми можно достигнуть определенных 
результатов в развитии украинско-
го чесночного сегмента, убежден 
Сергей Паращенко. Он в свое вре-
мя самостоятельно проходил все 
этапы становления и развития чес-

ночного хозяйства. Вывел и в 2018 
году официально зарегистрировал 
сорт чеснока Ирен. А для этого при-
шлось вывезти из Волновахского 
района Донецкой области – из зоны 
АТО – посадочный материал и про-
должить работу в другом регионе – 
на землях Новомосковского района 
Днепропетровской области. Теперь 
опытом «по чесноку» Сергей Викто-
рович делится с участниками меж-
регионального чесночного кластера 
«Национальный продукт». Проект 
существует четыре года, к нему при-
соединились не только фермеры из 
Днепропетровской, а и из Харь-
ковской, Черновицкой, Одесской, 
Кировоградской, Николаевской, 
Волынской, Ровенской и Сумской 
областей. Интерес к делу обоюдный: 

УКРАИНСКИЙ ЧЕСНОК – 
НЕ БУДЕМ О ГРУ СТНОМ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ОВОЧІВНИЦТВО

Сергей 
Паращенко
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ООО «Чистый продукт» форми-
рует спрос на свой посадочный 
материал чеснока, а фермеры, в 
свою очередь, кроме гарантий ка-
чества получают консультативную 
поддержку и реализуют товарный 
чеснок в рекомендованные Сергеем 
Паращенко сроки и торговые точки. 

– Я не занимаюсь перепродажей 
урожая коллег, выбор каналов сбыта 
и оформление сделок остается за 
ними. Мое участие в этом процессе 
может нести лишь консультативный 
характер, – говорит Сергей Па-
ращенко. – Участникам проекта 
«Национальный продукт» мы также 
предоставляем возможность стать 
не только производителями каче-
ственного товарного чеснока, а и 
посадочного материала на основе 
лицензионного договора. 

Аграрий убежден, что одним из 
основных факторов, мешающих 
развитию украинского чесноко-
водства, является некачественный 
посадочный материал, которым 
не гнушаются не только частные 
домовладения, где производится 
около 90% отечественного чеснока, 
но и довольно крупные овощные 
хозяйства. Вместо того, чтобы 
оздоравливать посевы при по-
мощи воздушных луковиц и сев-
ка, ежегодно используют для по-
садок «зубок», что способствует 
вырождению сорта. 

– Когда мы приняли участие в 
проекте Федерации органического 
движения Украины и повезли свой 
посадочный материал в Индию, где 

ОВОЧІВНИЦТВО

УКРАИНСКИЙ ЧЕСНОК – 
НЕ БУДЕМ О ГРУ СТНОМ

Сельхозугодья  
в Гималаях

Головки 
индийского 
чеснока
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в так называемом органическом 
штате Сикким, в Гималаях, на раз-
ной высоте заложили с ним опыты, 
результат превзошел все ожида-
ния. Чеснок вырос отменный, вес 
каждого из зубков составил 20—25 
граммов. Видимо, климатические 
условия исторической родины этой 
культуры способствовали успеху. 
Особенно индийцев удивил сорт 
чеснока из Днепропетровской об-
ласти, который в ООО «Чистый 
продукт» находится на испытании, 
они его назвали «Юкрейниан намбе 
ванн», кстати, это название так за 
ним и закрепилось. Возможно, ког-
да дело дойдет до регистрации сор-
та, мы используем это название. Так 
вот, в Гималаях «Юкрейниан намбе 
ванн» дал просто огромные по раз-
мерам воздушные луковицы и «од-
нозубку». При этом в Индии ситуа-
ция с сортами чеснока такая же, как 
и у нас. Чтобы сэкономить время 
и получить больше сиюминутной 
прибыли, там сеют зубками. В ре-
зультате индийский чеснок получа-
ется достаточно мелкий, в луковице 
содержится до 40—50 микроскопи-
ческих зубков, что свидетельствует 
о вырождении местных сортов, – 
говорит Сергей Паращенко. 

По его словам, украинская 
природа предоставляет аграри-
ям чудесную возможность пре-
успеть в чесночном бизнесе, ведь 
отечественные сорта представляют 
собой озимый стрелкующийся чес-
нок, что дает возможность оздорав-
ливать посевы за счет воздушных 
луковиц. Этому могут позавидовать 
многие чесноководы мира, где ис-
пользуют в основном ярые сорта, 
они не дают стрелку. Соответствен-
но, для обеспечения качества уро-
жая нужно периодически покупать 
посадочный материал вместо того, 
чтобы пользоваться своим, а это 
дополнительные расходы. 

Сергей Паращенко рассказал, 
как ему удалось вывести и зареги-
стрировать сорт Ирен, который в 
Гималаях также показал хороший 

результат, что является достаточно 
интересным фактом, ведь недаром 
чеснок еще называют «овощем-па-
триотом», исходя из особенностей 
районирования этой культуры. 

– Важную роль при селекции 
чеснока играет умение наблюдать, 
анализировать и, конечно же, его 
величество случай. Так и произош-
ло с сортом Ирен. В одном из сел 
Волновахского района местные жи-
тели из года в год выращивали один 
и тот же сорт чеснока. Его внешний 
вид говорил сам о себе – крупный, 
увесистый, что называется, 
«набитый». Я часто проезжал че-
рез это село и поэтому просто не 
мог не обратить на него внимание. 
Осенью 2006 года закупил около 
700 кг этого чеснока и высадил на 
полях моего хозяйства пример-
но на площади в 0,6 га без полива. 
Урожайность получилась довольно 
неплохой – больше 5 тонн, хоть и 
потери были значительными, ведь 
копали урожай вручную. После 
уборки на месте, где рос чеснок, 
высадили клубнику на пленке, на 
самодельных грядках. На следую-
щий год между грядами клубники 
начал активно всходить чеснок. 
Сначала пытались его истребить 
ручными прополками, но почему-
то на следующий год его взошло 

еще больше. Потом я перестал его 
уничтожать, учитывая, что сосед-
ство чеснока и клубники приносит 
позитивный эффект. Таким об-
разом, оставленный в покое чес-
нок активно сформировал стрел-
ку, и много воздушных луковиц 
высыпалось на почву. Убирая клуб-
нику, чеснок, который к тому вре-
мени заполонил все междурядья, 
изрядно вытоптали, тем не менее, 
он выстоял. Было принято реше-
ние его выкопать. Полученную 
«воздушку», «однозубку» и «зу-
бок» посеяли рядом с уже имеющи-
мися в хозяйстве сортами чеснока 
– Дюшес, Любаша и Мерефянский 
белый. С ними сравнивали новый 
сорт. По всем видам посадочного 
материала Ирен вышел в лидеры, 
что вдохновило на последующую 
работу. Прошло еще восемь лет на-
блюдений, испытаний, клоновых 
отборов, сортовых прочисток, 
апробаций, массового размноже-
ния, чтобы получить имеющийся 
результат. Ведь в селекции чеснока 
нет скрещивания, нет опыления – 
все проще и вместе с тем сложнее. 
Нужно выделить местную форму 
и начать с ней работать. Если она 
окажется лучше тех, которые уже 
есть в Государственном реестре 
сортов растений, пригодных для ра-

ОВОЧІВНИЦТВО

Посадка украинского 
чеснока в Индии
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спространения в Украине, то имеет 
шансы на официальное признание. 

– ООО «Чистый продукт» име-
ет органическую сертификацию? 

– Когда функционирова-
ли в Донецкой области, были 
сертифицированы как органичес-
кое хозяйство. Но сейчас смысла в 
этом не видим. Хотя на практике 
многие приемы органического зем-
леделия продолжаем использовать. 
В основном это касается нюансов 
обработки почвы и севооборота. 
При этом применяем гербициды, 
но не используем минеральные удо-
брения. 

– А переработкой товарного чес-
нока занимаетесь? 

– Не спешим начинать это дело. 
И без нового производства хлопот 
хватает. К тому же, этот товар в Укра-
ине пока мало востребован. К при-
меру, молотый чеснок для населе-
ния и для мясоперерабатывающей 
промышленности в основном 

выбирают не по качественным 
признакам, а исходя из его цены. 
Поэтому как в овощных отделах 
супермаркетов, так и в отделах спе-
ций доминирует чеснок китайского 
производства, он зачастую стоит 
дешевле.  

– Каковы причины такой ситу-
ации? 

– Китайский чеснок хранится 
дольше, чем украинский в связи с 
его биологическими особенностя-
ми, ведь ярые сорта более лежкие. 
Во-вторых, качество отечествен-
ного чеснока часто оставляет же-
лать лучшего, что неприемлемо 
для торговых сетей, которые ру-
ководствуются определенными 
требованиями и стандартами. 
В-третьих, далеко не часто произ-
водители чеснока могут обеспечить 
бесперебойные поставки однород-
ного продукта в нужном для тор-
говой сети количестве на протяже-
нии длительного периода времени. 
Большинство фермеров сбывают 
товарный чеснок до декабря по са-
мой низкой цене, ведь хранить его 
трудно и негде. В результате боль-
шинство из них разочаровываются 
в этом бизнесе и уходят с дистан-
ции, на их место приходит китай-
ский товар, который уже много лет 
подряд предлагают приблизитель-
но за одну и ту же цену в валюте и 
который можно импортировать в 
любых масштабах. 

Поэтому, чтобы заработать 
на чесноке, нужно прекратить 
«прыгать» с культуры на культуру, 
изучить особенности сбыта этой 
продукции, нюансы выращивания, 
в них как раз и кроется секрет, как 
продлить срок хранения украин-
ских сортов, а также задействовать 
только надежных поставщиков по-
садочного материала. Что и делают 
опытные аграрии. 

– Что можете порекомендовать 
в технологии выращивания чесно-
ка? 

– При уборке чеснока нужно 
смотреть на готовность растений к 

этой операции и на погодные усло-
вия. Досушивание и правильное 
складское хранение, даже без тем-
пературного режима, принесет ре-
зультат – продлит пригодность и 
товарный вид продукта. На его леж-
кость в большей мере влияют био-
логические особенности сорта, чем 
возможности холодильного обору-
дования. 

Распространенной ошибкой 
среди начинающих чесноково-
дов являются профилактические 
фунгицидные обработки посе-
вов. Для того, чтобы использовать 
препараты, нужно знать, с какими 
болезнями бороться, а не делать это 
заблаговременно. Ведь любой фун-
гицид в тех или иных пропорциях 
замедляет рост и развитие растения. 
Тем более, что чеснок — это озимая 
культура, при правильном севоо-
бороте, выборе предшественника и 
чистой почве не успевает заболеть, 
плюс, если еще и посадочный мате-
риал качественный. Поэтому перед 
посевом чеснока стоит сделать ана-
лиз почвы. 

По науке севооборот чеснока 
составляет 5–7 лет, но на практи-
ке в нашем хозяйстве бывает, что 
через год–два, в лучшем случае 
через три, возвращаем культуру 
на прежнее место. У нас тыква – 
это вторая по значимости куль-
тура, выращиваем ее, потому что 
она удачный предшественник для 
чеснока – не вытягивает много 
питательных веществ из почвы и 
не заражает ее. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Сорт чеснока Ирен
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Силосування, або заквашування, 
– біологічний метод консервування 
кормів на основі молочнокислого 
бродіння. Корм, одержаний методом 
силосування, називається силосом 
і належить до цінних, що найбільше 
відповідає фізіологічним потребам 
тварин. Крім високої поживності мо-
лочна кислота, яка міститься у силосі, 
характеризується цінними дієтични-
ми властивостями.

У процесі бродіння моно- та ди-
цукрів у силосній масі утворюється в 
середньому 65–70% молочної та 30–
35% оцтової кислот. Саме така кіль-
кість кислоти є основним чинником 
консервування (заквашування), одер-
жання та зберігання високоякісного 
силосу. Щоб отримати якісний силос 
і зменшити витрати цінних речовин, 
треба знати теоретичні основи сило-
сування (заквашування).

Для найсприятливішого функці-
онування молочнокислих бактерій 

потрібно, щоб у силосній сировині 
була певна кількість легкозброджу-
вальних вуглеводів, зокрема цукру 
та крохмалю. Іншими словами, під 
час силосування слід дотримуватися 
певного цукрового мінімуму. Під цу-
кровим мінімумом розуміють міні-
мальну кількість цукру, потрібну для 
утворення такої кількості молочної 
кислоти, яка потрібна для доведен-
ня рН сировини, що силосують, до 
значення 4-4,2, внаслідок чого маса 
добре консервується, а шкідлива мі-
крофлора припиняє своє функціону-
вання.

Усі рослини, залежно від співвід-
ношення факторного вмісту цукру та 
потрібного його мінімуму, поділено 
на групи: легкосилосовані, важкоси-
лосовані та несилосовані. Легкосило-
совані – це рослини із вмістом цукру 
в 1,6–1,7 разу більшим за мінімальну 
кількість, яка знадобиться для утво-
рення рН 4–4,2.

Придатність культур до силосу-
вання визначають і за цукрово-про-
теїновим співвідношенням. Силосна 
маса, в якій цукрово-протеїнове спів-
відношення становить 0,7–1,5:1, до-
бре силосується, а якщо 0,5:1, – тоді 
погано. 

До силосної маси, яка погано си-
лосується, додають культури з висо-
ким цукровим мінімумом або 2–2,5% 
патоки чи 50–60 кг картоплі на 1 т си-
лосної маси.

Дотепер у багатьох господарствах 
для заготівлі силосу використовують 
чисто злакові культури (кукурудза, 
сорго, суданська трава). Такий силос 
часто буває низької якості, незбалан-
сований за основними речовинами, 
а кормова одиниця не забезпечена 
протеїном згідно із зоотехнічною 
нормою. 

Дослідження й передовий досвід 
господарств останніми роками свід-
чать, що для одержання цінної силос-
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ної сировини потрібно застосовува-
ти не чисті посіви, а травосуміші, до 
складу яких входять злакові (тонко-
ногі), бобові (метеликові) та хресто-
цвіті (капустяні) види.

Такі травосуміші за вмістом про-
теїну переважають чисто злакові 
травостої. Вміст бобових та хресто-
цвітих видів у невеликій кількості 
сприяє збільшенню рівня протеїну 
до значення, достатнього для го-
дівлі тварин, поліпшується склад 
протеїну за вмістом незамінних 
амінокислот. Але є одна проблема 
– травосумішки з високим вмістом 
бобових та хрестоцвітих видів си-
лосувати важко.

 Проте є одне рішення, над яким 
працюють вже понад 3-и роки на-
уковці компанії МНАГОР разом із 
спеціалістами Інститут кормів та 
сільського господарства Поділля 
Національної академії аграрних наук 
України. Вінницька компанія МНА-
ГОР – це легендарна для України 
компанія, що спеціалізується на се-
лекції нової для українців культури 
– солодкої кукурудзи, що є нішовою 
культурою та у своєму складі має 
значно більше цукрів, ніж зернова 
кукурудза. Вони  шукали формулу, 
щоб збалансувати силос. І одним із 

таких рішень стала їхня технологія 
Perfectus Silage (Перфекстус Сілаж): 
мнагоровська технологія спеціаль-
ної сівби та балансу зернової та  цу-
крової кукурудзи, а також додаван-
ня бобової культури. Все це разом 
сприяє вдвічі кращому бродінню та 
поживності силосу та насичує силос 
молочною кислотою та білками, що 
так потрібний тваринам.

Такий силос містить більше енер-
гії, має оптимальний склад органіч-
них кислот і хорошу перетравність. 
За даними мнагорівських випробу-
вань, велика рогата худоба споживає 
більше сухої речовини та білку із та-
кого силосу у середньому на 1–2 кг 
порівняно з контролем, а також він є 
значно поживнішим.

Споживаючи більше сухої речови-
ни та протеїну, корови продукують 
більше молока, а тварини на відгодів-
лі швидше ростуть. Прибавка молока 
може становити від 30 до 48 л на кож-
ну згодовану тонну силосу, або від 0,7 
до 2 л від корови на день.

На 2020 рік планується закласти 
ще додаткові досліди, щоб отрима-
ти остаточно збалансований корм та 
оптимізувати строки посіву із еле-
ментами захисту рослин, довести 
дану технологію до оптимальної за 

затратами часу та коштів та провести 
міжнародні семінари із залученням 
делегації із Білорусі, які вже виявили 
бажання приїхати, та з близького за-
рубіжжя, а також поширювати дану 
технологію в Україні. Сподіваємося 
на державну підтримку. 

Юрій Анатолійович ВЕКЛЕНКО, завідувач 
відділу польових кормових культур, 
сіножатей та пасовищ, кандидат с.-г. наук, 

Василь Дмитрович БУГАЙОВ, завідувач 
відділу селекції кормових культур, кандидат 
с.-г. наук, Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН.

Михайло Миколайович НАГОРНЯК, 
директор компанії «Мнагор», селекціонер 
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Нинішнє розуміння раціонального 
та правильного харчування передба-
чає освоєння і використання широ-
кого асортименту овочевої продукції, 
що дозволяє урізноманітнювати хар-
чування, подовжувати період спо-
живання вітамінної продукції. На 
сучасному етапі розвитку аграрного 
сектору економіки актуальним за-
лишається завдання удосконалення 
структури вирощування і споживан-
ня овочів за рахунок уведення в куль-
туру нових цінних видів овочевих 
рослин, створення сортів малопоши-
рених видів рослин для різних зон 
вирощування з метою розширення 
ареалу їх розповсюдження і освоєння 
у виробництво. Актуальною пробле-
мою розвитку вітчизняного овочів-
ництва є пошук, інтродукування, се-

лекція і уведення у широке практичне 
використання нових (нетрадиційних 
для певної зони, малопоширених, 
екзотичних) високопродуктивних ви-
дів і форм зеленних, пряно-смакових, 
пряно-ароматичних, делікатесних, лі-
карських рослин.

 За даними Держдепартаменту 
сільського господарства США, люди-
на використовує, вирощує і споживає 
в їжу близько 10 тис. видів рослин, з 
яких як овочеві – 1,5 тисячі. У про-
мисловому овочівництві України ви-
рощують близько 40–50 видів, а горо-
дники та дачники – дещо більше, до 
150 видів рослин. Так, у колишньому 
СРСР вченими, які вивчали природні 
ресурси, тільки пряно-ароматичних 
рослин, перспективних для впрова-
дження у виробництво і використан-

ня як замінники класичних прянощів, 
виділено понад 100 видів. Для того, 
аби прянощі надавали стравам ба-
жані властивості, необхідно вивчати 
їх природу, особливості оброблюва-
них продуктів і виробів, можливість 
поєднання прянощів зі спеціями та 
іншими приправами, дотримувати-
ся кількісного співвідношення тощо. 
Тільки за правильного їх викорис-
тання, дотримання міри зберігається 
загальна гармонія їжі. Видовий склад 
рослин, які використовують або мож-
ливо використовувати в овочівни-
цтві на певній території, способи їх 
вирощування, збирання, зберігання 
і використання залежать від таких 
основних факторів: природно-клі-
матичних умов місцевості, історії 
народу, національних традицій, куль-
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турних відносин з іншими народами, 
впливу релігії, технічних можливос-
тей, зокрема наявності відповідного 
обладнання для вирощування і збері-
гання продукції. 

Отже, на сьогодні перед вітчиз-
няними науковцями постає завдан-
ня розширити асортимент овочевих 
рослин для вітчизняного виробни-
ка. Вирішити цю проблему можли-
во кількома послідовними кроками: 
інтродукція і введення в культуру на 
певній території нетрадиційних рос-
лин (у даному контексті таких, що 
можуть бути використані як овочеві), 
паралельно з цим для прискорення 
досягнення поставленої мети – ство-
рення вітчизняних конкурентоздат-
них, з високим адаптивним потенціа-
лом сортів, а також всебічна освітня 
діяльність, науково-інформаційний 
супровід – ознайомлення потенцій-
ного споживача з господарськими 
властивостями і харчовою (кулінар-
ною, лікувальною) цінністю нових 
(малопоширених, рідкісних) видів 
рослин. Створювані сьогодні сорти 
і гібриди малопоширених видів ово-
чевих рослин, окрім зазначеної вище 
адаптивності, що є, власне, запору-
кою введення їх у культуру на певній 
території, мають вирізнятися висо-
кою продуктивністю, поліпшеним 
біохімічним складом, універсальніс-
тю використання, зовнішньою при-
вабливістю (декоративністю), при-
датністю до тривалого зберігання, 
промислової переробки, механізова-
ного збирання та іншими ознаками 
підвищення конкурентоспромож-
ності товарної продукції, мати ліку-
вально-профілактичні та протектор-
ні властивості.

Першим важливим кроком у цьо-
му напрямі є інтродукція (з латин-
ської «introductio» – «введення»). 
Сьогодні під інтродукцією розумі-
ють, по-перше, просте перенесення 
рослин з одного регіону в інший; по-
друге, перенесення з одного регіону в 
інший і сукупність методів, які спри-
яють процесам їх акліматизації; і, по-
третє, – цілеспрямовану діяльність 

людини з введення в культуру у дано-
му природно-історичному районі но-
вих видів, родів, сортів і форм рослин 
(за Купцовим А.И., 1971; 1974). Третій 
напрямок в останній час визначаєть-
ся терміном «доместикація», або «од-
омашнення». 

Проте, за твердженням вітчизня-
них вчених (Рябчун В.К. та ін., 2014), 
ці трактування терміну «інтродукція» 
за своїм об’ємом не відповідають ши-
роті сучасної постановки робіт з ін-
тродукції, зокрема, у визначенні цього 
терміну повинна знайти відображен-
ня, на їх переконання, і кінцева мета 
інтродукції як процесу освоєння і 
використання інтродуцентів у госпо-
дарській практиці. Під час інтродукції 
може відбуватись два типи процесів: 
1) натуралізація – коли рослина може 
зростати у новому пункті або нових 
умовах без суттєвих генетичних змін 
(відповідає першому визначенню ін-
тродукції); 2) акліматизація – коли 
пристосування до нових умов зрос-
тання проходить шляхом змін у гено-
типі рослин або зміни співвідношен-
ня генотипів у популяції як результат 
природного та/або штучного добору 
(відповідає другому визначенню). Не-
рідко культивування інтродуцентів 
може здійснюватись лише у штучно 
створених умовах (у камерах штучно-
го клімату, теплицях, in–vitro та ін.) із 
застосуванням особливих прийомів 
(яровизація, обробка фізіологічно 
активними речовинами, засобами за-
хисту рослин тощо). Це переважно 
стосується тих випадків, коли треба 
залучити зразки видів і форм рос-
лин, що несуть потрібні, особливо 
цінні гени для передачі аборигенним 
сортам, але за своїми біологічними 
властивостями вони не пристосовані 
до зростання у даних природно–клі-
матичних умовах. Коли ж ідеться про 
екзотичні форми рослин, що залу-
чаються для культивування з метою 
одержання товарної продукції, то ви-
рішується питання економічної до-
цільності. 

Щодо рідкісних і зникаючих ви-
дів, то інтродукція дає змогу хоча б 

частково вирішувати проблему їх 
збереження як потенційних джерел 
цінних спадково обумовлених ознак. 
Отже, з’являється можливість ввести 
в культуру ті з них, що мають особли-
ву цінність і потребують невідклад-
них заходів охорони, особливо види, 
які втрачені або втрачаються з місць 
зростання через господарське осво-
єння територій (Рябчун В.К. та ін., 
2012). 

Варто також наголосити, що осно-
вою розширення селекційної бази 
рідкісних і нетрадиційних видів рос-
лин, без сумніву, є адаптивна інтро-
дукція, що грунтується на основі на-
сінної репродукції, дії природного 
і штучного відборів від покоління 
до покоління, дає змогу підвищу-
вати адаптацію рослин, забезпечує 
формотворчі процеси. Адаптаційна 
здатність виду є найважливішим по-
казником можливості формування 
культигенного ареалу за межами його 
природного зростання (Клименко 
С.В., 2018). 

Нашими багаторічними дослі-
дженнями підтверджено, що дієвим 
шляхом поширення рідкісних, нетра-
диційних видів рослин як сільсько-
господарських культур в Україні є 
логічне продовження інтродукційно-
го процесу – аналітична і синтетична 
селекція. 

На сьогоднішній день є актуаль-
ною проблема якості рослинної си-
ровини, яку використовують для по-
треб переробної і харчової галузей 
промисловості та ресторанного гос-
подарства. Рослинну сировину роз-
поділяють на таку, що культивують 
(оброблювана), та дикорослу. Загаль-
новідомо, що потенціал традиційних 
культивованих рослин достатньо 
вичерпаний, отже необхідно більше 
уваги звертати саме на малопошире-
ні, нетрадиційні види, активізувати 
дослідження з інтродукційної роботи 
та використовувати дикорослу сиро-
вину місцевого походження. За пер-
ших двох напрямів вдасться значно 
розширити і урізноманітнити асорти-
мент продукції, а за рахунок викорис-
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тання дикорослої сировини, що не 
тільки не поступається культивова-
ній за хімічним складом, а часто і пе-
ревершує її – суттєво збагатити хар-
човий раціон. Багатий хімічний склад 
дозволяє віднести пряно-смакову, 
пряно-ароматичну і дикорослу сиро-
вину до натуральних вітамінізаторів. 
Значна частина дикорослих рослин, 
сировина яких може бути використа-
на у харчуванні (зокрема як овочева), 
має лікарські властивості. 

Без сумніву, у сучасних умовах 
асортимент овочевої продукції і об-
сяг її вирощування в переліку видів 
рослин не повною мірою відповідає 
вимогам збалансованого харчування. 
У зв’язку з інтенсифікацією аграрного 
виробництва останніми десятиліття-
ми значно погіршився стан викорис-
тання рослинних ресурсів, що рос-
туть у природних угіддях (лікарських, 
медоносних, харчових рослин), тому 
на часі постає проблема щодо раціо-
нального поводження з ними, а щодо 
найбільш рідкісних і цінних видів – і 
введення в культуру з метою поши-
рення і більш інтенсивного викорис-
тання, а відтак – збільшення обсягів 
виробництва, гарантованого одер-
жання сталих урожаїв цінної сиро-
вини. Для цього потрібно проводити 
масштабні дослідження з інтродукції, 
розроблення елементів агротехноло-
гії у конкретній зоні вирощування, 
способів раціонального застосування 
сировини. У цьому контексті актуаль-
ним є і питання переробки зібраної 
(культивованої та дикорослої) сиро-
вини. Культивована пряно-смакова, 
пряно-ароматична і дикоросла рос-
линна сировина є цінною, основним 
постачальником вуглеводів, вітамі-
нів, мінеральних солей, фітонцидів 
і харчових волокон, необхідних для 
нормального функціонування орга-
нізму людини. Для підтримки життя, 
здоров’я і працездатності людина по-
требує повноцінного харчування, що 
передбачає збалансоване споживан-
ня основних речовин – білків, жирів 
і вуглеводів; біологічно активних ре-
човин – мінеральних речовин, віта-

мінів, органічних кислот, ефірної олії, 
дубильних речовин, пігментів, фітон-
цидів; харчових волокон і води. Ори-
гінальний смак і неповторний аро-
мат рослинам надають наявні у них 
ефірні олії, що являють собою збірну 
групу органічних речовин. Додаван-
ня у меню здорових людей такого 
продукту збуджує апетит, поліпшує 
травлення і засвоєння основної їжі, 
дезинфікує живі тканини і підвищує 
їх стійкість до хвороб, є основним 
резервом поповнення біологічно ак-
тивними речовинами для організму 
людини. Таким чином, дана сирови-
на є вагомим додатком до основної 
(культивованої) овочевої продукції. 
Споживання продукції у висушеному 
вигляді дає можливість цілорічного 
споживання вітамінної продукції. У 
природних умовах на території Укра-
їни зростають дикорослі рослини, у 

яких придатна для використання у 
харчуванні не тільки надземна маса 
(трава), а й підземні органи – корені, 
кореневища, бульби. Аналіз наукових 
джерел і публікацій у періодичних ви-
даннях щодо використання таких ви-
дів рослин у харчовій промисловості 
свідчить про недостатній рівень ви-
вчення цього аспекту. 

Одним із дієвих напрямів у збага-
ченні генетичного різноманіття для 
використанні у селекційній практиці 
є залучення у роботу диких родичів 
культурних рослин та місцевих форм 
рослин. Дикі родичі – це види дикої 
флори, еволюційно-генетично близь-
кі до культурних рослин, що входять 
з ними до одного роду, уведені у куль-
туру напряму (окультурені) або при-
ймали участь у формуванні культур-
них рослин шляхом використання 
у схрещуваннях (цілеспрямованих 
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чи спонтанних), а також потенцій-
но придатні для створення або по-
ліпшення сортів культурних рослин 
(Chukhina, 2011). Попри багате різ-
номаніття диких родичів культурних 
рослин, їх потенційну здатність про-
тистояти широкому спектру проблем 
(посушливим умовам, хворобам, 
шкідникам), їх ще не у повній мірі ви-
користовують для поліпшення куль-
турних рослин. Серед напрямів їх ви-
користання у селекції – схрещування 
культурної рослини з диким родичем, 
повторні схрещування, дослідження і 
аналіз гібридного покоління, добір 
за бажаними ознаками. Але першим 
етапом досліджень у цьому напрямі є 
саме пошук, мобілізація, збереження 
і розмноження диких родичів з ме-
тою розширення ресурсної бази для 
наступного залучення у селекційний 
процес.

Мета даної статті – для початку 
ближче познайомитися з ботанічни-
ми характеристиками і біологічними 
особливостями, цінністю і напряма-
ми використання сировини, зокрема 
в кулінарії як овочевої продукції, ви-
могами і особливостями вирощуван-

ня в культурі низки аборигенних ди-
корослих видів рослин, поширених (у 
більшій чи меншій мірі) у природних 
угіддях на території України. 

1 БУРКУНИ 
ЛІКАРСЬКИЙ І БІЛИЙ 

(MELILOTUS OFFICINALIS (L.) 
PALL. І М. ALBUS)

Буркун – рослина багатогранна у 
використанні. В Україні ростуть пе-
реважно два види – лікарський, або 
жовтий, та білий. Поширені вони на 
луках, у розріджених світлих лісах та 
навколо них, на галявинах, можуть 
засмічувати посіви. На полях, що ви-
водяться з сільськогосподарського 
обігу, рослини здатні утворювати 
суцільні багатогектарні зарості (таке 
спостерігалося у 90-х роках минулого 
сторіччя, тепер, навпаки, спостері-
гається масове розорювання земель, 
усе менше залишається цілинних і пе-
релогових ділянок). 

Ботанічна характеристика і 
біологічні особливості. Буркуни 
лікарський та білий (рос. донник 
лекарственный и белый) належать до 
родини Бобових (Fabaceae). Це близь-
кі види, вони дуже схожі, проте схре-
щуються між собою досить важко. Це 
дворічні, рідше однорічні трав’янисті 
рослини з товстим стрижневим білу-
ватим коренем. Стебла прямі, висо-
тою від 50 до 250 см, у верхній частині 
опушені, ребристі.

Листки чергові, черешкові, трій-
часті. Під час вегетації листки посту-
пово опадають і на час дозрівання на-
сіння гілки стають майже голі. Квітки 
пониклі, довжиною 5–7 мм, зібрані в 
пазушні нещільні китиці. Забарвлен-
ня віночка відповідно жовте та біле. 
Квітки формуються 5–8 діб і не опа-
дають до 10 діб. Цвітіння розпочи-
нається з нижньої частини суцвіття: 
окрема квітка цвіте 3–5 діб, а окреме 
суцвіття – 16–18 залежно від погоди. 
У суху спекотну погоду період цвітін-
ня скорочується, а у дощову та про-

холодну збільшується до 7–10 і навіть 
12–16 діб. 

Господарське значення і вико-
ристання. Буркуни лікарський та 
білий використовуються у народній 
і офіційній медицині та в кулінарії. В 
надземній частині рослин міститься 
кумарин, мелілотин, дикумарин, глі-
козити, слизові та білкові речовини, 
ефірні олії, вітаміни – аскорбінова 
кислота, токоферол, каротин. Сво-
єрідний аромат рослині надає мелі-
лотинова кислота та масляниста ре-
човина мелілотин, що знаходяться у 
листках. 

Молоді потовщені корені у сма-
женому та вареному вигляді можна 
використовувати в їжу, а на Кавказі 
їх їдять і сирими. Листки викорис-
товують для приготування зеленого 
сиру; листки та квітки – як приправу 
в супах, салатах, компотах. Надземну 
частину, переважно у період цвітіння, 
використовують у лікеро-горілчано-
му виробництві при виготовленні гір-
ких горілок, настойок, пива. Розтерті 
квітки буркуну додають для арома-
тизації тютюну і махорки. Рослину 
використовують як фіксатор запаху 
в парфумерній промисловості, нею 
ароматизують мило. У Франції вико-
ристовують як барвник.

Буркун лікарський має відхарку-
вальну та пом’якшувальну дію. Завдя-
ки наявності дикумарину запобігає 
згортанню крові, тому використову-
ється при тромбофлебіті. Наявний в 
рослині кумарин має спазмолітичну 
дію, сприяє збільшенню кількості 
лейкоцитів, поліпшує кровообіг, осо-
бливо в судинах головного мозку. 
Проте слід пам’ятати, що у великих 
дозах буркун отруйний; неконтрольо-
ване вживання його може викликати 
сонливість, блювоту, головні болі. За 
рахунок пригнічувального впливу 
кумарину на нервову систему препа-
рати, виготовлені із буркуну, мають 
наркотичну та протисудомну дію. 

Рослину застосовують зовнішньо 
як пом’якшувальний засіб при фурун-
кулах, для загоювання ран, при отиті 
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та ревматизмі, із неї готують меліло-
товий пластир. У народній медицині 
буркун використовують при метео-
ризмі, діареї, гіпертонічній хворобі, 
безсонні, неврастенії, геморої, як лак-
тогенний засіб. 

Сировину заготовляють під час 
цвітіння, зрізуючи верхівки і добре 
облиствлені гілки. Сушать у примі-
щеннях, що добре провітрюються, 
попередньо видаливши товсті гілки і 
стебла. Після висушування сировину 
розтирають руками і просівають че-
рез великосітчасте або дротяне сито. 
Запах буркуну сильний, ароматний, 
нагадує аромат свіжовисушеного 
сіна; смак – солонувато-гіркий з при-
смаком слизу. 

Родова назва буркуну – «меліло-
тус» – з грецької перекладається як 
«медова рослина». Серед українських 
народних назв зустрічаються подібні 
– «медова конюшина, медова трава». 
Пелюстки квітки не зростаються, 
можуть вільно нахилятися вниз, да-
ючи можливість комахам без зусиль 
проникати до нектару, який у вигляді 
блискучих крапель виступає на по-
верхню. Буркуни виділяють прозо-
рий без кольору нектар, який пере-
творюється на світло-бурштиновий 
солодкий мед з тонким приємним 
ароматом, що нагадує ваніль. Вчені 
підрахували, що на 1 га зацвітає 180 
млн квіток буркуну, а нектаропродук-
тивність складає понад 300 кг меду. 

У квітках багато липкого пилку 
яскраво-помаранчевого забарвлен-
ня, інколи з червонуватим відтінком. 
Одна рослина дає 2,5–5 г пилку. Не-
гативного впливу кумарину, наявно-
го в рослині, на бджіл не виявлено. В 
Англії, США та Канаді мед із буркуну 
є еталоном. Він довго не кристалізу-
ється і рекомендується як корм для 
бджіл під час зимівлі. Таким чином, 
посіви буркуну доцільно зосереджу-
вати поблизу пасік.

Буркуни – цінні високобілкові 
кормові рослини, придатні для сі-
нокісного та пасовищного викорис-
тання. У першому випадку не допус-
кається старіння рослин і огрубіння 

стебел. На пасовищах травостій бур-
куну добре витримує випасання та 
витоптування. Зелену масу можна 
силосувати. По поживності вона не 
поступається люцерні та еспарцету, 
забезпечує високі надої та нагул м’яса 
тварин. У свіжому вигляді рослина 
погано поїдається тваринами через 
високий вміст кумарину, до свіжої 
трави і кормів із буркуну їх привча-
ють поступово. Цікавий факт: вміст 
кумарину в рослині у ранкові години і 
пізно увечері нижчий, ніж удень; його 
максимальний вміст відзначено у пе-
ріод цвітіння, що слід враховувати під 
час випасу і заготівлі кормів. У США 
створені низькокумаринові і люцер-
ноподібні сорти буркуну.

Рослини вирізняються високою 
солевитривалістю, засухо- та зимос-
тійкістю. Завдяки добре розвиненій 
кореневій системі здатні укріплювати 
схили ярів. Як і інші бобові рослини, 
вони накопичують азот у всіх час-
тинах. При високій продуктивності 
мають значний потенціал у засвоєнні 
азоту із повітря, а завдяки тому, що 
коренева система проникає глибоко 
у ґрунт, рослина використовує еле-
менти живлення із більш низьких 
горизонтів, акумулюючи їх із важко-
розчинних сполук. Рослину можна 
використовувати як сидерат – зе-
лене добриво. Буркун хороший по-
передник, він здатний постійно і не-

ухильно повертати родючість ґрунту. 
Попри ряд недоліків – високий вміст 
кумарину, твердість насіння, швидке 
його осипання у період дозрівання, 
що призводить до засмічення по-
сівів наступних культур сівозміни – 
буркун заслуговує на більш широке 
використання в усіх зазначених на-
прямках. 

Особливості вирощування. За-
гальна, базова агротехнологія виро-
щування малопоширених рослин да-
ного напряму використання наведена 
у кінці матеріалу. Та окремі аспекти, 
викликані особливостями росту, роз-
витку рослин і збирання сировини, 
що вирізняються і притаманні кон-
кретному виду рослин, будуть пода-
ватися для певного виду окремо.

Так, на насіння рекомендується 

ЦЕ ЦІКАВО

Насіння валеріани, вкрите вранішньою росою

Суцвіття валеріани лікарської
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збирати рослини буркуну другого 
року життя з першого укосу.

2 ВАЛЕРІАНА 
ЛІКАРСЬКА 

(VALERIANA L.)
Валеріана лікарська належить до 

родини Валеріанові (Valerianaceae). 
Рослина не тільки лікарська, декора-
тивна, але й придатна для викорис-
тання у кулінарії як пряно-смакова. 

Поширена на всій території України, 
деякі види – майже повсюдно, інші 
– ендеміки – зустрічаються на пев-
них територіях, для прикладу, тільки 
в Криму, у Карпатському регіоні, у 
степовій зоні тощо. Зростає рослина 
здебільшого на місцевостях, що до-
бре зволожені: на вологих луках, на 
болотах чи неподалік від них, у до-
линах річок, на схилах балок, часто 
поширюється на освітлених сонцем 
лісових галявинах, полянах. Зустрі-
чається валеріана серед чагарників, у 
рідколіссі і у гущавині, проте у затінку 
росте значно гірше, слабко цвіте. За 
спостереженнями автора, у досліджу-
ваних природних угіддях, зокрема на 
болотах, значної шкоди розростанню 
заростів валеріани та її поширенню, 
як і іншим представникам дикої фло-
ри, завдає практично щорічне випа-
лювання сухої рослинності восени чи 
навесні. 

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Рослина ви-
різняється сильним поліморфізмом: 
залежно від географічного району і 
місця зростання змінюється форма і 
забарвлення стебел, листків, квіток, 
суцвіть, розміри кореневища. Під ви-
довою назвою «валеріана лікарська» 
об'єднують кілька видів роду Валері-
ана (Valeriana L.), що мають лікарську 
цінність. З тих, що ростуть в Україні, 

до цієї групи включають валеріану 
високу, або болотну, Гроссгейма, па-
гононосну, горбкову. Вважається, що 
майже всі види, підвиди і різновиди 
валеріани є лікарськими і використо-
вуються у медицині.

Отож, «збірний» вид – вале-
ріана лікарська – це багаторічна 
трав'яниста рослина заввишки до 2 
метрів. Кореневище коротке, довжи-
ною 2–4 см, діаметр у поперечному 
перерізі до 2 см, воно розташовуєть-
ся у грунті вертикально, має багато 
придаткових шнуроподібних соко-
витих коренів білуватого або буру-
ватого забарвлення завдовжки до 20 
см і діаметром 1–4 мм. У перший рік 
вегетації утворюється розетка прико-
реневих листків на довгих черешках, 
на другий рік – квітконосне стебло. 
Стебло прямостояче, просте, вгорі 
гіллясте, пустотіле, циліндричне, з 
повздовжніми борозенками. Листки 
супротивні, досить великі, можуть 
досягати довжини до 50 см (залежить 
від особливостей самої форми, грун-
ту, на якому зростає, умов зволожен-
ня упродовж вегетаційного періоду, 
удобрення, догляду за посівами при 
вирощуванні у культурі і таке інше). 
За формою листки непарно-перисто-
розсічені, з 4–11 парами сегментів, 
цільнокраї; нижні (розеткові) – че-
решкові, верхні стеблові – сидячі, 
голі або різного ступеня опушення, 
чим ближче до верхівки стебла, тим, 
звичайно, менші їх розміри.

Квітки дрібні, білі або блідо-роже-
ві, інколи і темно-рожеві, дуже аро-
матні, зібрані у дихазії, котрі, у свою 
чергу, утворюють щіткоподібні або 
волотисті суцвіття. Плід – летюча 
сім'янка, завдовжки 3–5 мм, бурого 
забарвлення, клиновидно-продовгу-
ватої форми, на верхівці має «чуб-
чик» із тонких волосків. Цвітіння 
валеріани розтягнуте у часі і триває з 
кінця травня до вересня. Насіння до-
стигає у черіні–вересні. Насінини че-
рез наявний «чубчик»-летючку добре 
розносяться вітром, що сприяє по-
ширенню на довколишніх територіях. 
Маса 1000 насінин усього 0,4–0,6 г.

ЦЕ ЦІКАВО

У їжу вживають молоді листки валеріани

Валеріана лікарська в період 
цвітіння вельми декоративна
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Цінність і використання. Про 
цілющі властивості валеріани лікар-
ської було відомо ще в часи Давньо-
го Риму. У східних слов’ян рослина 
користувалася популярністю з часів 
Київської Русі. У середні віки рослину 
широко використовували араби. Ко-
рінь валеріани із народної медицини 
у наукову включили на початку XVII 
сторіччя, відколи було встановлено 
його протисудомну дію. Згодом, у 
XVIIІ сторіччі, рослину вважали осо-
бливо цінним лікарським засобом і 
використовували в усіх європейських 
державах.

Кореневище з коренями містить 
до 2% ефірної олії, головним компо-
нентом якої є борнілізовалеріанат та 
інші ефіри – вільний борнеол мирте-
нол, паліфен, пінен, лимонен, ізова-
леріанова кислота, що обумовлюють 
специфічний запах сировини. У коре-
нях виявлені також органічні кислоти 
(мурашина, яблучна, стеаринова та 
ін.), валепотріати, глікозид валерид, 
алкалоїди валерин и хатинін, сапоні-
ни, дубильні і смолянисті речовини, 
цукри. Максимальний вміст ефірної 
олії міститься навесні.

Препарати із валеріани широко за-
стосовуються у медицині як засоби, 
що мають седативну, транквілізуючу 
дію на центральну нервову систему і 
регулюють серцеву діяльність. У ліку-
вальній практиці використовується 
як у формі галенових препаратів, так 
і у складі багатокомпонентних комп-
лексних засобів та готових лікарських 
форм. Препарати із валеріани призна-
чають при захворюваннях, що супро-
воджуються нервовим збудженням, 
безсонням, головним болем, істерією, 
при легких формах неврастенії, для 
профілактики і лікування на ранніх 
стадіях стенокардії, гіпертонічної 
хвороби, при деяких захворюваннях 
печінки і жовчно-вивідних шляхів, 
при хворобах, що супроводжуються 
спазмами шлунку і кишківника. На-
стій кореня вживають після перене-
сених захворювань у якості засобу, 
що поліпшує апетит і для загального 
зміцнення організму.

Із кореневищ з коренями готують 
водну настоянку, густий екстракт, 
краплі, заспокійливі збори, сухі по-
рошки, комплексні препарати. Але 
не можна займатися самолікуванням, 
при використанні валеріани для ліку-
вальних цілей необхідно проконсуль-
туватися з лікарем.

В Україні використання валеріани 
лікарської у кулінарії як пряно-сма-
кової і пряно-ароматичної сировини, 
на відміну від лікувально-профілак-
тичного напряму, поки що не набуло 
великої популярності. Проте пер-
спективи є, адже з кожним роком все 
більше людей вживають у їжу нетра-
диційні рослини, зокрема й дикороси. 

У США валеріану використовують 
для виробництва есенцій, лікерів, 
настоянок. У деяких європейських 
країнах валеріану використовують 
як пряність, для цього кореневища 
сушать і розмелюють до порошко-
подібного стану. Оскільки у листках 
міститься аскорбінова кислота, вале-
ріану можна вживати як вітамінну зе-
лень. Так, в Англії свіжі молоді лист-
ки додають до салатів, із них готують 
гарнір, переважно до страв, приго-
товлених із риби.

Окрім зазначених вище декора-
тивних якостей валеріани, які дозво-
ляють вирощувати рослину у квіт-
никах, це ще й гарний медонос (дає 
багато нектару, щоправда. пилку не 
дає взагалі).

Особливості вирощування. Для 
вирощування валеріани лікарської 
перевагу слід надавати ділянкам, роз-
ташованим у низинних місцевостях. 
Глибина загортання насіння при сівбі 
1–2 см. На добре удобрених, родючих 
грунтах за достатнього зволожен-
ня кореневища можна збирати вже 
восени у перший рік вирощування 
– на початку жовтня. На другий рік, 
аби отримати більший урожай ко-
реневищ кращої якості, у період бу-
тонізації, до цвітіння, варто зрізати 
квітконосні пагони. Кореневища ви-
копують, відділяють землю, миють, 
після чого сушать у приміщеннях, що 

добре провітрюються, або під наві-
сами. Попередньо підв'ялені корене-
вища можна досушити в сушарках за 
температури не вище 40оС. Оскільки 
сировина має сильний специфічний 
запах, який приваблює котів, а також 
пацюків, мишей, під час висушування 
потрібен захист від цих тварин. Збе-
рігають сировину у сухих приміщен-
нях з хорошою вентиляцією.

 

3 ГАДЮЧНИК 
ЗВИЧАЙНИЙ 

(FILIPENDULA VULGARIS 
MOENCH (F. HEXAPETALA GILIB.)

Гадючник звичайний – 
трав’янистий багаторічник із роди-
ни Розових (Rosaceae Juss.). Офіційна 
російська назва рослини – лабазник 
обыкновенный. Серед найбільш по-
ширених народних назв – медунка, 
медуниця, білоголовник, біла кашка. 

В Україні гадючник звичайний по-
ширений майже повсюдно за винят-
ком високогір’я Карпат; зростає на 
схилах, луках, попід лісовими маси-
вами, на сонячних галявинах. Бага-
то рослин зустрічається у зріджених 
лісах, серед кущів та навіть посеред 
гаїв, проте у затінку рослини менш 
інтенсивно цвітуть (часто там взага-

Фаза утворення плодів гадючника
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лі не побачиш квітучих рослин), хоч 
утворюють більш розвинену, аніж на 
сонячних місцинах чи задернованих 
ділянках, розетку листків.

Ботанічна характеристика. Сте-
бло гадючника звичайного пряме, 
висотою 20–70 см, мало гіллясте, у 
нижній частині слабо облистяне дріб-
ними небагаточисленними перисто-
розсіченими з напівсерцевидними 
зубчатими прилистками листками; у 
верхній – листки відсутні. Прикоре-
неві листки великі; листкова пластин-
ка перисто-розсічена, складається із 
20 і більше пар глибоко надрізаних 
ланцетних сегментів, поміж якими 
розташовані дрібніші листочки (схо-
жі на листки деревію звичайного).

Квітки дрібні, двостатеві, шестипе-
люсткові, але в суцвітті досить часто 
можна виявити і з п’ятьма чи сімома 
пелюстками; білі чи біло-рожевуваті 
(рідко), зібрані на верхівках у компак-
тні суцвіття. Цвіте з травня по липень. 
Плоди – багатогорішки, плодиків ба-
гато (від 9 до 12 штук), вони прямі і 
притиснуті один до одного, пухнасто-
опушені, достигають у липні–серпні. 
Власне, плодики і є насінням гадюч-
ника звичайного. 

Кореневище тонке, від стебла роз-
ташовується навскоси, що слід вра-
ховувати при заготівлі сировини; від 
кореневища відходять тонкі корені з 
бульбоподібними або веретеноподіб-
ними потовщеннями – «горішками». 

Цінність і використання. У ко-
реневищах і коренях гадючника міс-
тяться глікозити, дубильні речовини, 
багато крохмалю і невелика кількість 
аскорбінової кислоти. Кореневі буль-
бочки-горішки приємні на смак і ма-
ють ніжний аромат.

В надземній частині рослини на-
явні ефірні олії, сліди синильної кис-
лоти; листки багаті на аскорбінову 
кислоту, каротин, таніди; у насінні 
міститься до 6% жирної олії.

Квітки гадючника звичайного (а 
іноді й листки) використовують як 
сурогат чаю, він має приємний аро-
мат, смак і колір, а також для арома-
тизації пива і вина, настоювання го-
рілки і лікерів. 

В їжу споживають молоді сокови-
ті ароматні, дещо кислуваті на смак 
листки і пагони гадючника. З них го-
тують супи, борщі, окрошки (разом 
із зеленню інших рослин). «Горішки» 
можна вживати в сирому або відва-
реному вигляді. Заготовляють їх за-
звичай восени (раніше займалися за-
готівлею сировини на зиму, її сушили 
про запас) або рано навесні, до почат-
ку активного росту рослин. Відварю-
ють бульбочки у підсоленій воді.

У народній медицині гадюч-
ник звичайний використовують як 
в’яжучий, потогінний і сечогінний за-
сіб: застосовують при запаленні сли-

зової оболонки шлунково-кишкового 
тракту, гастритах та виразкових хво-
робах шлунку, захворюваннях нирок 
і сечовивідних шляхів, для лікування 
сечокам’яної хвороби. Рослиною лі-
кували епілепсію, мігрень, ревматизм, 
шкірні хвороби, пов’язані з порушен-
ням обміну речовин. Використовува-
ли гадючник як кровоспинний засіб 
при маточних кровотечах, геморої.

Бульбочки вживали при лейкозах, 
а коріння (свіжозібране або висушене 
і подрібнене) і відвар коренів – при 
укусах скаженими тваринами і отруй-
ними гадюками. Мазі готували із по-
рошку кореневищ на вершковому 
маслі або вазеліні. Традиційне нага-
дування: самолікуванням займатися 
не слід, варто проконсультуватися з 
лікарем.

Рослина – хороший літній медо-
нос, що дає багато нектару і пилку. 
Домашні тварини траву гадючника 
звичайного їдять погано, проте вису-
шену в сіні – краще.

Особливості вирощування. Зби-
рають горішки восени другого року. 

Продовження читайте в наступ-
ному номері журналу.

Ранньовесняне відростання листків 
гадючника у природних угіддях

Горішки гадючника (угорі з природних 
угідь, унизу вирощені в культурі)

Горішки гадючника, вирощені  
в культурі

Суцвіття гадючника звичайного
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Останнім часом багато хто роз-
глядає ГМ-культури як один із 
шляхів подолання продовольчої 
кризи та забезпечення сталого 
надходження екологічно безпеч-
ної сільськогосподарської про-
дукції. Та чи справді трансгенні 
рослини є ключем до вирішення 
світової продовольчої кризи? Чи 

справді їх переваги над традицій-
ними культурами такі суттєві, як 
здається на перший погляд? Де-
тальний розгляд проблеми вказує 
на відсутність особливих переваг 
ГМ-культур над традиційними як 
з точки зору продуктивності, так 
і з точки зору екологічної безпеки 
та потенціалу у вирішенні продо-

вольчої проблеми та подолання 
економічної кризи сільськогоспо-
дарського виробництва.

По-перше, зупинимося на ви-
рішенні продовольчої проблеми, 
насамперед, кризі харчового ба-
лансу та нестачі вітамінів і мі-
кроелементів у їжі. Далеко не всі 
ГМ-культури здатні реально за-
довольняти потреби, для яких їх 
було створено. Так, основна маса 
використовуваних у виробництві 
трансгенних культур — це гліфо-
сат-резистентні або шкідник-ре-
зистентні гібриди, які дозволяють 
фермерам певною мірою знизити 
витрати на пестициди. У той же 

ПРИМАРН² ПЕРЕВАГИ
ТРАНСГЕННИХ
СОРТ²В ² Г²БРИД²В
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час новостворені ГМ-культури, 
які мали б задовольнити потреби 
людини у специфічних складових 
її раціону (наприклад, золотистий 
рис, що містить вітамін А; морква 
з підвищеним вмістом кальцію) 
у виробничих умовах поки що не 
отримують належного сприйнят-
тя, оскільки вони не виправдо-
вують понесених на них витрат. 
Уявіть собі, що для того, аби отри-
мати добову дозу вітаміну А, вам 
потрібно з’їсти 12 чашок ГМ-рису, 
а щоб покрити дефіцит кальцію 
(наприклад, при остеопорозі) тре-
ба спожити близько 1,6 кг “диво-
моркви”. Звісно, ніхто у здоровому 
глузді не може всерйоз сприймати 
такі трансгенні культури як реаль-
но ефективні альтернативи для 
застосування у дієтично-лікуваль-
них цілях. Тим паче, що походжен-
ня таких рослин — неприродне, і 
переваги від їх споживання мо-
жуть бути нівельовані непередба-
чуваними наслідками, що можуть 
виникнути згодом.

Не все так добре і з економіч-
ної точки зору. Далеко не завжди 
впровадження резистентних ГМ-
культур у виробництво забезпечує 
вищу прибутковість, а інколи на-
віть навпаки, фермери втрачають 
прибутки, особливо коли внаслі-

док непередбачених обставин ге-
нетична модифікація “не спрацьо-
вує” як потрібно (були випадки, 
наприклад, в Індії, коли традицій-
ні культури давали кращі за тран-
сгенні рослини врожаї), або ж дає 
серйозний “природний” удар у від-
повідь у вигляді появи резистент-
них супербур’янів і шкідників (такі 
випадки зустрічаються в окремих 
районах США, Великобританії 
тощо), які вимагають колосальних 
додаткових витрат для викорінен-
ня. Поява резистентних до гліфо-
сат-вмісних гербіцидів бур’янів 
пов’язана як з природними меха-
нізмами появи стійкості у рослин 
під впливом тривалого застосу-
вання хімічних сполук одного кла-
су, так і внаслідок перезапилення 
та експресії генів ГМ-культур у 
дику флору. Звісно, останнє є пред-
метом бурхливих наукових диску-
сій. Прихильники ГМ-культур по-
вністю відхиляють звинувачення 
в експресії генів резистентності 
на дику флору, але крапку в цій 
дискусії не поставлено донині. 
Таким чином, ГМ-культури по-
тенційно можуть створити додат-
кову небезпеку зміщення балансу 
екосистем і створення нових не-
контрольованих важко викоріню-
ваних видів дикої флори. До того 
ж, виникає питання, що робити з 
популяціями шкідників, які вже є 
резистентними до Bt ГМ-культур 
(трансгенних сортів і гібридів, що 
за рахунок введення в геном пев-

них змін здатні синтезувати ток-
сичні для ряду лускокрилих шкід-
ників токсини)? Знову витрачати 
кошти, інсектициди або ж чекати 
на виведення генними інженера-
ми нових трансгенних культур, де 
“баг” буде виправлено? 

Крім того, екологічні виклики 
сьогодення вимагають стрімкого 
зниження пестицидного наванта-
ження. ГМ-культури (наприклад, 
гліфосат-резистентні) здатні зни-
зити сумарне гербіцидне наван-
таження на екосистеми, але є пев-
ний недолік: вони не виключають 
застосування гербіцидів взагалі, а 
зміщують рівновагу в бік сполук 
одного класу. Таким чином, при 
зниженні сумарного пестицидного 

навантаження виникає ризик 
перевантаження екосистем 

гліфосат-вмісними сполу-
ками, що може мати на-
віть більш катастрофічні 
негативні наслідки, аніж 
рівномірне забруднення 
різними типами сполук.

А щодо зниження на-
вантаження агрохімічно-

го взагалі, питання зовсім 
прозоре: жодна трансгенна 

ЦЕ ЦІКАВО
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культура не дасть гарного врожаю 
без достатнього рівня живлення, 
забезпечення відповідного меліо-
ративного стану ґрунту і т.д. Тобто 
все те, чого вимагають традицій-
ні продукти селекції, вимагають і 
трансгени. У цьому плані — жод-
них переваг.

Цікавим виглядає й питання 
низьковуглецевих технологій ви-
рощування культур. Так, трансген-
ні рослини дозволяють широко 
впроваджувати нульові технології 
обробітку ґрунту, які мають забез-
печити зниження емісії вуглекис-
лоти в атмосферу та забезпечити 
збережуваність органічної речо-
вини ґрунтів. До останнього часу 
вважалося, що лише подібні техно-
логії здатні забезпечити високий 
рівень збережуваності ґрунтової 
органіки. Але в останні роки по-
ширення набуло органічне земле-
робство, яке, до речі, виключає за-
стосування трансгенних культур. 
Дослідженнями було встановлено, 
що раціонально побудована систе-
ма основного обробітку ґрунту на-
віть із періодичним застосуванням 
знарядь полицевого типу не по-
ступається нульовому обробітку в 
плані збереження органіки. Отже, 
і тут перевага ГМ-культур постав-
лена під питання.

Економічна ефективність ГМ-
культур також знижується при 
реалізації продукції, що містить 
трансгени в своєму складі. Не 
дивлячись на намагання світо-
вої наукової спільноти заспокоїти 
населення шляхом пропагуван-
ня результатів досліджень, які б 
підтверджували безпечність спо-
живання продуктів, одержаних із 
трансгенних рослин для людини, 
доволі значна частка й досі зна-
ходиться в опозиції до таких про-
дуктів харчування. В основному 
мова йде про країни Європи, а от 
у США, батьківщині ГМО, став-
лення до трансгенної їжі досить 
лояльне. Тож нагодувати всіх ГМ-
продуктами неможливо: ряд лю-

дей просто відмовлятиметься від 
такого харчування з різних мірку-
вань (етичних, соціо-культурних, 
релігійних). Наразі навпаки, спо-
стерігаємо тенденцію до зростан-
ня попиту на органічну продукцію, 
навіть не дивлячись на колосаль-
ний (у 2–3 рази) ціновий розрив. 
До того ж варто визнати: ми й 
досі не маємо достатньо доказової 
бази, аби стверджувати, що ГМ-
культури є безпечним продуктом 
харчування людини. Дослідження 
з дрібними тваринами (в основно-
му — гризунами) не можуть бути 
репрезентативними у даному ви-
падку (екстраполювати резуль-
тати досліджень здоров’я щурів 
на людину так само безглуздо, як 

екстраполювати рекомендації з 
вирощування пшениці на кукуру-
дзу чи будь-яку іншу культуру, ма-
ємо на увазі абсолютну відсутність 
спорідненості даних біологічних 
видів та їх фізіології). Крім того, 
будемо відверті: не всі вони одно-
стайно підтримують ГМО, є й такі, 
що вказують на потенційні ризики 
розвитку онкологічних захворю-
вань та безпліддя у піддослідних 
організмів. Усе це ставить під за-
грозу місію спасіння, покладену на 
трансгенні культури. 

При підготовці матеріалу було 
частково використано матеріали 
публікації Mark Anslow, репортера 
The Ecologist (March, 2008).

ЦЕ ЦІКАВО
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Персикова плодожерка – ши-
рокий поліфаг, який пошкоджує 
плоди диких і культурних плодо-
вих рослин із родини розоцвітих: 
яблуня, груша, персик, абрикос, 
айва, слива, вишня, горобина, 
аронія, глід, кизил, шипшина, миг-
даль і жостерових (фініки), але 
особливо плоди і пагони  персика, 
а також плоди сливи, абрикоса, 
груші, яблуні, айви, вишні. 

Хоча в Україні персикова пло-
дожерка на даний момент  має 
статус карантинного шкідника і 
віднесена до Списку 1 «Організ-
ми, які відсутні на території Укра-
їни», необхідно бути готовими до 
проникнення цього фітофагу в 
нашу державу. І оскільки з кожним 
роком збільшується надходження 
імпортних об’єктів регулювання, 
в тому числі садивного матеріалу, 
овочів та фруктів, то існує  ризик 
занесення на територію України 
регульованих та нерегульованих 
шкідливих організмів, зокрема, і 
такого карантинного шкідника, як 
персикова плодожерка.

Нині широко поширений цей 
шкідник у Китаї, Японії, на Ко-
рейському півострові, півден-
ному сході Канади і США, при-
морському краї Росії. В районах 
поширення персикова плодо-
жерка належить до небезпечних 
шкідників плодових культур. У 
необроблюваних садах пошко-
дження плодів гусеницями шкід-
ника сягає 80–90 %. 

Метелик сірого забарвлення. 
Довжина тіла самки 11 мм, за роз-
махом крил 16–18 мм. Самець 
менших розмірів. У середині пе-
редніх крил є велика темна пляма 
з блискучою синьою крапкою все-
редині, з зовнішнього краю крил 
є малопомітні смужки. Задні кри-
ла сірувато-коричневі. Основна 
ознака метеликів персикової пло-
дожерки, яка відрізняє їх від ін-
ших видів – це жилкування. На за-
дньому крилі відсутні жилки, від 
середини відходять лише п’ять, 

ПЕРСИКОВА 
ПЛОДОЖЕРКА



а не сім жилок. Зимує гусениця 
п’ятого віку в сплюснуто-округ-
лому (товщина 2 мм) щільному 
коконі в ґрунті на глибині 5–10 
см у радіусі 1–2 м від стовбура де-
рева. Навесні, у травні, гусениці 
залишають зимовий кокон і пере-
суваються до поверхні ґрунту, де 
плетуть рихлий річний довгастий 
кокон (довжина 6–9 мм, діаметр 
2,5 мм), в якому перетворюються 
на лялечку. Кокони схожі на не-
великі грудочки землі. Через два 
тижні з кінця травня, а в районах 
з одним поколінням – у липні (за-
лежності від температури ґрунту 
і ґрунтової вологості) вилітають 
метелики. Самиці за температури 
вище 15°С відкладають яйця на 
плоди персика та абрикоса у руб-
чик, на яблука і груші – близько 
чашечки, рідше – біля плодоніж-
ки. Яйця округлі, діаметром до 0,4 
мм, рожевувато-червоного кольо-
ру. Максимальна плодючість іма-
го першого покоління 120 яєць, 

другого – 200 яєць. Метелики 
активно літають увечері і вранці, 
перелітають на короткі відстані, 
вдень ховаються у траву, часто 
знаходяться на стовбурах плодо-
вих дерев. З яєць через 7–9 днів 
відроджуються гусениці, які зразу 
ж вгризаються у плоди. Гусениці, 
які відродилися із яєць (молод-
ших віків) білуватого кольору, 
а старших – від жовтого до чер-
воного, залежності від кормової 
рослини. Довжина дорослої гу-
сениці 13–16 мм. Стадія гусениці 
зазвичай триває близько 30 днів 
за температури 25°С. У серпні 
дорослі гусениці покидають пло-
ди і йдуть на заляльковування. У 
районах, де відзначається розви-
ток одного покоління, гусениці 
плетуть у ґрунті зимовий кокон 
і в ньому зимують, а в районах з 
двома і більше поколінь частина 
гусениць (близько 70 %) залялько-
вується у літньому коконі, після 
чого знову вилітають метелики. У 

цьому випадку цикл розвитку по-
вторюється.

Лялечка веретеноподібна, жов-
тувато-коричнева, довжиною 7–9 
мм, в діаметрі 2,5 мм. 

Шкодять у персикової плодо-
жерки гусениці, які роблять ходи 
в усіх частинах плоду, живлячись 
м’якоттю і насінням. Ушкодження 
на яблуках подібні до ушкоджень, 
завданих яблуневою мухою. Із по-
шкоджених плодів виділяється 
клейка камедь, груші жовкнуть, а 
абрикоси і персики нерівномірно 
дозрівають. Проникаючи у плоди 
плодових культур, гусениця про-
гризає хід усередину, утворюючи 
камери округлої форми, заповне-
ні екскрементами.

В одному плоді одночасно може 
розвиватися до декількох гусениць. 
Але, навіть за живлення у плоді 
однієї гусениці, плоди втрачають 
свою цінність. У регіонах розпо-
всюдження персикова плодожер-
ка вважається одним із головних 
шкідників плодових культур. У 
садах, які не обробляються, гусе-
ниці пошкоджують 80–90% плодів. 
У випадку завезення персикової 
плодожерки у вільні від неї країни, 
як екологічно пластичний вид пло-
дожерка може акліматизуватись і 
розвиватись в одній–двох генера-
ціях.

Основними способами поши-
рення персикової плодожерки є 
зимові кулясті кокони у залишках 
ґрунту при ввезенні саджанців і 
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гусениці, які можуть тривалий час 
виживати у плодах, які імпорту-
ються. 

У районах розповсюдження пер-
сикова плодожерка в окремі роки 
може спричинити пошкодження 
до 50% молодих пагонів, а в період 
збирання врожаю – до 85% плодів 
персика, айви, сливи. Плоди втра-
чають товарну якість на 50–100 %.

Завезення і розповсюдження 
в інші країни відбувається з пло-
дами персиків, груш, айви та ін-
шими фруктами або з живцями, 
саджанцями рослин-господарів, 
можливо з тарою та пакувальним 
матеріалом.

Захисні заходи. Оскільки пер-
сикова плодожерка на території 
України має статус карантинного 
шкідника, захисні заходи перш 
за все мають бути направлені на 
проведення карантинних заходів. 

Забороняється ввезення в 

Україну плодів, саджанців, жив-
ців, заселених персиковою пло-
дожеркою, а у випадку виявлен-
ня шкідника продукція підлягає 
знезараженню. При надходженні 
свіжих фруктів з країн і районів 
поширення персикової плодо-
жерки – ретельний огляд плодів, 
пакувального матеріалу, тари. 

Для своєчасного виявлення 
персикової плодожерки необ-
хідно проводити обстеження са-
дових насаджень всередині літа. 
Для цього на деревах оглядають 
стовбури – місце знаходження 
метеликів шкідника і плоди, де 

можна виявити яйця. Але легше 
збирати опалі плоди, розкрива-
ти їх і за наявності гусениць, які 
знаходяться в плоді, визначити і 
встановити їх вид. 

Протягом вегетаційного періо-
ду проводити обстеження плодо-
вих насаджень візуально: перше 
– після цвітіння (травень), друге 
– у період достигання плодів (ли-
пень–вересень) та за використан-
ня феромонних пасток. 
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У Північному Причорномор'ї і, 
зокрема, у Криму перетиналися 
шляхи численних етносів і цивілі-
зацій. У цьому регіоні мирно вжи-
валися, тісно співробітничали, зма-
галися і суперничали, збагачуючи 
одна одну, європейська осілість і 
східне кочівництво. Унікальні при-
родно-кліматичні умови Південно-
бережжя та Кримського передгір’я з 
сивої давнини обумовили розвиток 
у регіоні садівництва та виногра-
дарства. Ці галузі на півострові роз-

вивали найдавніші мешканці краю 
– кіммерійці, таври, караїми та бол-
гари. Кожен із цих народів залишив 
глибокий слід у хліборобській куль-
турі Криму. Тому є підстави ствер-
джувати, що у цьому унікальному 
регіоні генофонд плодових культур 
та винограду формувався як за учас-
ті місцевих дикорослих видів, так і 
за рахунок сортів, завезених з інших 
країн і континентів. Саме через це 
аборигенні сорти плодових культур 
Криму мають істотні відмінності від 

сортів українського та західноєвро-
пейського походження. 

В еллінський період історії Крим-
ського півострова садівництво та 
виноградарство зосереджувались 
переважно на Південнобережжі. 
У цих садах головним чином ви-
рощували інжир, гранат, маслини, 
фісташки, волоський горіх та ви-
ноград. Дещо пізніше у передгірній 
зоні, у долинах кримських річок 
поширилися яблуня, груша, слива, 
вишня, черешня. Колискою таврій-
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ського плодівництва були кримські 
долини. У роботах російського до-
слідника німецького походження К. 
Габліцля, який у 18 столітті дослі-
джував рослинність Криму, зазна-
чається, що провідною культурою 
у місцевих садах була яблуня, при-
чому різноманітних сортів, плоди 
яких достигали з середини травня 
до кінця липня. За даними осново-
положника Нікітського ботанічного 
саду в Криму Християна Стевена, у 
тридцяті роки 19-го століття було 

відомо близько 50 сортів яблуні. 
«Яблуня, – писав учений, – голо-
вний плід кримських садів, але лише 
кілька з них можна віднести до най-
кращих». Варто зазначити, що про 
значне різноманіття місцевих сор-
тів у кримських садах повідомляла 
більшість дослідників. 

У перші каталоги сортів плодових 
культур, зібраних працівниками Ні-
кітського ботанічного саду у 1838–
1842 роках, включено лише кілька 
місцевих сортів яблуні, зокрема, Су-

дак-алма, Кабах-алма та Козу-баш. 
Чомусь були відсутні у колекції такі 
поширені сорти, як група Синапів, 
Гульт-пембе та Челебі. Дослідження 
більш пізнього періоду (1901–1904 
рр.), проведені завідувачем статис-
тичного бюро Сімферопольської 
земської управи В. Оболенським, 
показали, що місцеві сорти яблуні 
були найбільш поширеними у про-
мислових садах, головними центра-
ми кримського садівництва лиша-
лися річкові долини. Високу питому 
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вагу місцевих сортів яблуні зафіксу-
вали у садах, розташованих у долині 
річки Бельбек – 71,8% у структурі 
плодівництва, у долинах річок Аль-
ма, Салгір і Карас їхня частка скла-
дала 45–49%. Існуючі статистичні 
матеріали переконливо доводять, 
що майже до Другої світової війни 
місцеві сорти яблуні були основою 
кримського садівництва. 

Перше місце як за кількістю де-
рев, так і за валовими зборами пло-
дів посідав справжній локомотив 
кримського садівництва сорт Сари 
Синап. Друге місце за площею та 
економічною значимістю посідав 

один з найкращих місцевих сор-
тів яблуні Кандиль Синап. Част-
ка інших аборигенних сортів 

яблуні, як от Гульт-пембе, Челебі і 
Сабли Синап – невисока і варіюва-
ла у межах 1–4%. 

Попри значне поширення та ве-
личезну роль місцевих сортів яблу-
ні в економіці Криму виробничо-
біологічні особливості їх майже не 
вивчалися. Видатний український 
садівник і дослідник кримського 
садівництва Левко Симиренко був 
першим, хто розпочав їх всебічне 
вивчення. Більшість із цих описів 
вчений використав у своїх фунда-
ментальних працях. Опублікувати 
спеціальну книгу про місцеві крим-
ські сорти він не встиг, хоч і мав та-
кий намір. Але оприлюднені у того-
часних садівничих часописах статті 
Л.Симиренка увійшли у перший 
том видання «Кримське промис-
лове плодівництво», яке побачило 
світ у 1912 році. А у 1995 році на-
передодні 140 ліття від дня наро-
дження Левка Симиренка вийшла 
з друку підготовлена автором цієї 
статі монографія його робіт із на-
звою «Местные стародавние сорта 
плодовых культур Крыма». Нині 
ця праця лишається чи не єди-
ним помологічним джерелом для 
ознайомлення читацького загалу з 
аборигенними сортами плодових 
культур півострова. 

Отже, група кримських Сина-
пів включає в себе кілька окремих 
сортів. І саме Левко Симиренко 
зробив перший, найбільш повний 
помологічний опис найпопулярні-
шого у Криму сорту Сари Синап. 
За відомостями вченого, плоди 
цього сорту у величезних обсягах 
на конях доставляли у Москву, а 
далі залізницею до Петербургу, де 
їх продавали за високими цінами. 
Торговці фруктами цінували Сари 
Синап за високі показники ви-
тривалості при транспортуванні і 
зберіганні, а кінцеві споживачі – за 
смакові якості. Важливою особли-
вістю сорту є й те, що плоди міцно 
тримаються на дереві і не відрива-
ються навіть від сильних поривів 
вітру. Істотним недоліком сорту 
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є пізній вступ у пору овочування, 
суттєві врожаї можна отримувати з 
дерев у віці від 12–15 років. 

Професор Володимир Сими-
ренко повідомляв, що в умовах 
Придністров'я та Поділля Сари 
Синап розпочинає овочувати вже у 
віці 6–7 років. А якщо дерева при-
щепити на середньорослих або 
карликових підщепах, то перші 
врожаї можна отримати значно ра-
ніше. В умовах Криму дерева Сари 
Синапу поливали від 4–7 разів за 
вегетацію. У Криму та південних 
областях України дерева цього сор-
ту не пошкоджуються морозами. У 
досить суворі зими 1928–29 років 
дерева Сари Синапу мали незначні 
пошкодження на Київщині, Черні-
гівщині, Луганщині, Хмельниччині. 
Без ознак пошкодження морозом 
лишилося 60-літнє дерево цього 
сорту у Помологічному розсадни-
ку Л.П. Симиренка, що зростало на 
території Мліївської садово-горо-
дньої станції. 

Як донор високої врожайності, 
лежкості та транспортабельності 
виступає Кандиль Синап. Упро-
довж кількох століть цей унікаль-
ний сорт яблуні є справжньою ві-
зиткою кримського садівництва. 
Мабуть, про це помологічне диво 
ще у 17 столітті писав відомий ту-
рецький мандрівник Евлія Челебі: 
«Таких яблук, як тут, немає ніде у 
населеній чверті. Ці судацькі яблу-
ка пахнуть, як мускус і амбра. Ці 
яблука розміром із п’ятірню укла-
дають у білі коробки і відправля-
ють до кримських ханів, султанів 
та візирів. Їхня краса за довгий час 
не втрачається, не змінюється їх 
колір і смак, вони ніби щойно зі-
рвані з дерева…». «Цей сорт, – за-
значав Левко Симиренко, – з та-
тарської мови перекладається як 
Синап Лампада. У пору свого до-
стигання, особливо після перших 
холодних вересневих ночей, його 
плоди стають яскраво-червоні, не-
мовби церковні лампади, сяють на 
дереві». 

У Криму Кандиль Синап ви-
рощувався здавна. Походження 
сорту достеменно невідоме. Про-
те його унікальність свідчить, що 
з’явився він у Криму і є витвором 
спонтанної селекції та народного 
відбору. Ще донедавна у Криму 
він був одним із провідних сортів 
промислових садів. Більше всього 
Кандиль вирощували у долинах 
річки Карасу (нині Карасівка). Ра-
зом із плодами сорту Сари Синап 
Кандиль Синап був головною скла-
довою кримської плодоторгівлі. У 
великих обсягах його доправляли 
у Москву і Санкт-Петербург, де 
часто продавали поштучно. Про-
те Кандиль Синап, мабуть, єдиний 
сорт, який ще у 19 столітті прото-
рував шлях на західноєвропейські 
ринки, зокрема, у скандинавські 
країни, Німеччину, Бельгію. Ще 
за життя Левка Симиренка Кан-
диль Синап, завдячуючи його по-
пуляризації на міжнародних ви-
ставках та у зарубіжній науковій 
пресі, поширився також у Франції. 
Український вчений сприяв поши-
ренню Кандиля не лише на півдні, 
а і у центральних регіонах України. 
Сорт також почали культивувати 
на Закавказзі, на Кавказі, в Узбе-
кистані та Казахстані. 

Попри високі смакові якості 
плодів, Кандиль Синап пошире-
ністю у промислових насаджен-
нях та роллю у кримській плодо-
торгівлі значно поступався Сари 
Синапу. Головна з причин – не-
достатньо міцне прикріплення 
плодів до плодової деревини. Че-
рез це дерева Кандиль Синап за-
знавали втрат від сильних вітрів, 
які в Криму трапляються досить 
часто. При дозріванні навіть не-
значний вітер може призвести до 
обсипання його плодів. Тому об-
лаштування вітрозахисних смуг є 
першою передумовою успішності 
промислових насаджень Кандиль 
Синап. Досить важливо також ви-
рощувати його на опорі у вигляді 
шпалери. Подолати пізній вступ 

САДІВНИЦТВО

Гроно Кандиля на трирічному 
дереві в саду аборигенів 

Гроно Кандиля на трирічному 
дереві в саду аборигенів



липень 202044

САДІВНИЦТВО

дерев Кандилю у пору овочуван-
ня можна завдяки вирощуванню 
саджанців на карликових та серед-
ньорослих підщепах. Але, на жаль, 
ця технологія досі не опрацьована. 

При традиційній культурі садів-
ництва дерева Кандилю характе-
ризуються довголіттям та значною 
силою росту. Левко Симиренко, 
обстежуючи кримські сади, зу-
стрічав у них могутні дерева Кан-
дилю у віці понад 80 років. Ще й 
сьогодні у лісосадах Криму можна 
зустріти столітніх довгожителів 
цього сорту з гарним врожаєм. За 
оцінкою Левка Симиренка, дерева 
Кандилю характеризуються висо-
кою морозостійкістю, витриваліс-
тю не лише у Криму, а і на Черка-
щині та в інших областях України. 
Володимир Симиренко зазначав, 
що дерева Кандилю невибагливі 
до грунтів, але потребують регу-
лярного зрошення. Споживацька 
зрілість плодів припадає на другу–
третю декаду жовтня, у звичайних 
плодосховищах вони зберігаються 
до кінця квітня. М’якуш Кандиля 
пухкий, але соковитий, на смак 
кисло-солодкий. Шкірочка у нього 
тривка, але через пухкий м’якуш 
при натиску плоди можна травму-
вати, що зіпсує їх товарний вигляд. 

Тому при збиранні, сортуванні і 
пакуванні Кандиля з ним потрібно 
поводитися досить обережно.

«Чудова зовнішність, гарний 
смак, пізнє достигання і трива-
лий зимовий період використання 
визначають призначення плодів 
Кандилю – споживання у свіжо-
му вигляді», – писав Володимир 
Симиренко. Тож якщо нівелюва-
ти деякі особливості сорту, а саме 
– пізній вступ у пору овочуван-
ня та сильнорослість, які можна 
подолати завдяки щепленню на 
слаборослих або середньорослих 
підщепах та використанню спе-
цифічних операцій із формування 
крон, Кандиль Синап має перспек-
тиви для вирощування у сучасних 
інтенсивних садах. Тим паче, вра-
ховуючи його колишню популяр-
ність за кордоном, він міг би стати 
об’єктом експорту. 

Серед групи кримських Синапів 
упродовж кількох століть значну 
роль у промислових садах віді-
грали ще кілька аборигенних сор-
тів – Синап Білий, Синап Чорний 
(Кара), Синап Судацький. Левко 
Симиренко на початку двадцятого 
століття зараховував Синап Білий 
до зникаючих кримських сортів 
яблуні. Проте у 80-ті роки мину-

лого століття кримські садівники 
знову зацікавилися цим сортом, 
і ним навіть було закладено про-
мислові сади. Плід у Синапа Бі-
лого досить великий і продовгу-
ватий, трохи ребристий. М’якуш 
м’який, білий, солодкий, але ма-
лосоковитий. Шкірка біла, товста 
та гладенька. Дерева сильнорослі, 
при зрошенні відзначаються висо-
кою врожайністю.

Помологічний опис Синап Кара 
(Чорний) зберігся завдяки пу-
блікаціям Левка Симиренка. До-
слідник писав: «Плоди у Кара Си-
нап великі, продовгуваті, красиві. 
Вони вирізняються ніжністю та 
чистотою шкуринки. За зовніш-
німи ознаками вони нагадують 
Сари Синап, але у них дещо заву-
жений носочок. Шкуринка щільна, 
товста, жовта, залита суцільним 
рум’янцем. М’якуш білий, щіль-
ний, доволі соковитий, смачний. 
Дерева Синапа чорного довговіч-
ні, невибагливі, мають розлого-
кулясту форму, вирізняються ще-
дрою врожайністю. Порівняно з 
іншими Синапами цей сорт досить 
рано вступає в пору овочування». 
Вчений повідомив, що бачив, як із 
15-річного дерева зібрали майже 
1600 кг якісних плодів (91 пуд), а 
з 22- річного дерева зібрали 100 
пудів яблук. При цьому для під-
тримки такого врожаю використа-
ли 365 підпорок. «Мені видається, 
– писав Левко Симиренко, – що 
у Криму, як і в інших садівничих 
регіонах країни, нарівні з культу-
рою західноєвропейських сортів 
потрібно висаджувати і добре ви-
пробовувати місцеві сорти. І якщо 
вони дещо поступаються європей-
цям за смаком, то за витривалістю, 
силою росту та врожайністю вони 
їх перевершують». 

Синап Сабли (Саблинський Си-
нап) – свою назву сорт отримав від 
назви села Сабли (нині Поштове), 
яке знаходиться у Качинській до-
лині у Бахчисарайському районі. 
У садах, насаджених у 19 столітті, 

Достигає Синап Білий
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цей сорт поряд із Сари Синапом 
займав провідне місце. Його пло-
ди на деревах під час вітру трима-
ються краще від плодів Кандиля. 
Левко Симиренко Саблинський 
Синап характеризував так: «У сі-
мействі Синапів Сабли, без сум-
ніву, посідає перше місце за до-
вершеністю, зовнішньою красою 
та ніжністю забарвлення. Шкірка 
у нього тонка, гладенька, неначе 
порцелянова. Сонячний бік вкри-
тий чудовим ніжним рум’янцем, а 
м’якуш у цього сорту більш соко-
витий, ніж у Сари Синап, але дещо 
поступається йому у цукристості. 
Плоди зберігаються дещо гірше, 
ніж у Жовтого Синапу. Дерева, як 
і у всіх Синапів, довговічні, силь-
норослі, мають широко-розлогу 
крону». В Карасубазарському ра-
йоні з 32-річних дерев збирали по 
960–1110 кг високоякісних плодів, 
зазначає Л.Симиренко. 

Сорт Челебі у перекладі з крим-
ськотатарської мови означає шля-
хетний (благородний). Академік 
Петро Палас вважав цей сорт най-
популярнішим у Криму, насправді 
за поширеністю він посідав дру-
ге місце після Сари Синап. Левко 
Симиренко зазначав: «Безумовно, 

Челебі належить до кращих піз-
ньо-осінніх промислових сортів 
Криму, і задовго до проведення за-
лізниці його плоди кінними трій-
ками завозили до Москви». Інший 
дослідник кримського садівни-
цтва Еренталь писав про цей сорт: 
«Невеличке, красиве, приємне на 
смак яблуко. Достигає у грудні і 
зберігається всю зиму». Садівники 
використовували два різновиди 
цього сорту – Челебі довгохвос-

тий (з довгою плодоніжкою) і Че-
лебі короткохвостий (з короткою 
плодоніжкою). Зовні ці види біль-
ше нічим не відрізнялися. Пер-
ший варіант характеризувався 
гарною лежкістю, міг зберігатися 
до Різдва, а другий значно раніше 
достигав, але і псувався швидше. 
Кримські садівники надавали пе-
ревагу довгохвостому Челебі. Плід 
у нього видовжено-яйцеподібної 
форми. Плоди розміщуються на 
дереві густим яскравим гроном 
і міцно тримаються на гілочках. 
Шкуринка у плоду тонка, але до-
сить щільна, що і обумовлює їх 
високу транспортабельність. Плід 
покритий щільними інтенсивно-
червоними цяточками, розсіяни-
ми по загальному теж червоному 
полю. М’якуш жовтий, соковитий, 
доволі приємний на смак. Дерево 
довговічне, сильного росту, має 
розлогу крону, невибагливе до 
грунтів, добре реагує на зрошення. 
У пору овочування дерева вступа-
ють на 8–10 рік. Урожайність Че-
лебі висока, але нерегулярна. До-
росле дерево на рік дає понад 320 
кг врожаю. 

Левко Симиренко виокремив 
ще одну форму сорту – французь-
кий Челебі. Це один із найбіль-

САДІВНИЦТВО
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ших клонів сорту. Він, безумовно, 
може зацікавити не лише вироб-
ничників, а і селекціонерів. Ви-
сокі товарні якості плодів Челебі 
роблять перспективними дослі-
дження можливостей вирощуван-
ня цього сорту за сучасними тех-
нологіями. 

Серед аборигенних сортів Кри-
му вельми поширеним у промис-
лових насадженнях був сорт Бал-
алма (медове яблуко). Його плоди 
користувалися значним попитом 
у споживачів, набули поширення у 
садах Бельбекської та Качинської 
долин. Дерева цього сорту цвітуть 
раніше від Сари Синапа. Плід Бал-
алма невеликий або середнього 
розміру, має овально-продовгува-
ту форму, з червоними підшкірни-
ми крапочками, м’якуш солодкий. 
Плоди достигають наприкінці ве-
ресня або у жовтні, міцно трима-
ються на дереві. При зберіганні 
у звичайних приміщеннях вони 
приблизно місяць не псуються. 
Дерево довговічне, міцне, велике, 
з широкою кроною, плодоносить 
нерегулярно, але щедро. З одно-
го дерева отримують 320–480 кг 
яблук. Окремі дерева приносять 
до 700 кг. 

Демир-алма (Залізне яблуко) – 
стародавній кримський сорт. Про 
міцність його плодів свідчить сама 
назва. Плоди доволі великі, продо-
вгуваті, характеризуються лежкіс-
тю. Навіть у непристосованих при-
міщеннях зберігаються до червня. 
М’якуш дещо грубий, кислий на 
смак. Дерева сильнорослі, міц-
ні, овочують регулярно і щедро. 
У Криму використовували пло-
ди Демир-алма для виготовлення 
пастили і мармеладу. 

Шафран-нітліб – один із най-
кращих літніх сортів кримської 
яблуні. Завдяки красі і смаку пло-
дів посідав провідне місце у крим-
ських садах. Плоди середнього 
розміру, зовні нагадують відомий 
європейський сорт Ренет Орлеан-
ський. Вони не вражаються пар-

шею і не розтріскуються. М’якуш 
ніжний, соковитий, приємного 
кислувато-солодкого смаку. У 
Криму знімальна стиглість настає 
у середині серпня. Плоди можуть 
зберігатися упродовж 1–1.5 міся-
ця. Дерево середньої сили росту. 
Сорт високоврожайний. З одного 
дерева збирають до 400 кг плодів. 
Цей сорт теж може бути перспек-
тивним для сучасних селекціоне-
рів і виробничників. 

Памук-алма (Ватне яблуко) – 
споживачі у різних регіонах нази-
вали цей сорт «татарським розма-

рином». У ті часи у промислових 
садах серед літніх кримських сор-
тів цей сорт був одним із найпо-
ширеніших. Хоча на думку Левка 
Симиренка, він був більш придат-
ним для аматорського садівни-
цтва. Плоди Памук-алма прива-
бливі на вигляд, середніх розмірів. 
По формі нагадують плоди Челебі 
і подібні Гульт-пембе, наділені не-
високою щільністю, тому є легки-
ми, ніби ватними. М’якуш білий, 
досить ніжний, соковитий, майже 
без кислинки. Достигають плоди 
у середині серпня і можуть збері-

Сучасний плодовий сад 
неподалік Чуфут-кале
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гатися майже місяць. Дерева, як у 
більшості місцевих сортів, великі 
і сильні. Врожайність сорту регу-
лярна і щедра. 

Говорячи про кримські старо-
давні сорти яблуні, не можна не 
згадати про ще один шедевр на-
родної селекції – сорт Козу-баш. 
У перекладі з кримськотатарської 
– голова ягняти. Саме завдяки 
працям Левка Симиренка зберіг-
ся помологічний опис цього сор-
ту. Як зазначав вчений, Козу-Баш 
почав зникати з промислових 
насаджень Криму ще наприкінці 
ХІХ століття. Враховуючи його 
цінність як для науки, так і для 
промислового садівництва, Левко 
Симиренко висловлював побо-
ювання його втратити. На жаль, 
вони справдилися. У процесі ре-
конструкції кримських промис-
лових садів цей вельми цінний 
сорт було втрачено. Зник він і з 
присадибних ділянок. Смерто-
носний удар по традиційному 
кримському садівництву радян-
ська влада завдала у перший по-
воєнний рік. Після злочинної де-
портації кримських татар, греків, 
болгар та інших народів у 1944 
році Козу-баш не лишився навіть 
у народній пам’яті. Тоді були зни-
щені не лише гуманітарні і науко-
ві надбання кримськотатарського 
народу, а також і його самобутня 

агрокультура. Фактично з депор-
тацією кримських татар загинуло 
чаїрне садівництво, місцеві сорти 
плодових культур та винограду, 
цілі галузі тваринництва.

   Усі наші намагання відшука-
ти у кримських садах славетний 
Козу-баш не увінчалися успіхом. 
Не виявили ми цього сорту й у сві-
тових колекціях плодових культур, 
зібраних у Всесоюзному інституті 
рослинництва та знаменитій По-
мологічній колекції Левка Сими-
ренка на Черкащині.

Проте ентузіасти не втрачали 
надії відшукати кримську садівни-
чу перлину. І врешті-решт досягли 
певного результату. Так, учасникам 
пошукової групи все-таки вдалося 
знайти у Білогірському (Карасу-
базарському) районі старе дерево 
славетного Козу-баша. Попереднє 
помологічне дослідження показа-
ло, що знайдений екземпляр май-
же за всіма параметрами збігаєть-
ся з описом, зробленим Левком 
Симиренком. «Плоди Козу-баш 
зазвичай великого розміру. Воче-
видь, у Криму існувало майже чо-
тири різновиди цього сорту. З них 
два зустрічаються у садах О. Г. Бан-
глярова в Оваку. Вони вирізняють-
ся більше за характером росту та 
урожайністю дерев, ніж за морфо-
логічними ознаками та якістю са-
мих плодів. Дерева перших мають 

пірамідальну крону, плоди у них 
великі і зав’язуються поодинці або 
попарно. В інших – крона кулепо-
дібна, і вони вирізняються щедрою 
урожайністю. Проте плоди у них 
дрібніші, мають більш сплюще-
ну форму і зав’язуються кучками 
по 3–4 штуки у кожній. У саду А. 
А. Крима (колишній п. Хамарито) 
зустрічаються ще два різновиди 
сорту: Козу-баш білий і Козу-баш 
смугастий. Його плоди за зовніш-
нім виглядом нагадують Кальвіль 
Червоний, – писав Л.Симиренко. 
– Говорячи про Козу-баш, необ-
хідно наголосити на його високій 
стійкості листя та плодів до голов-
ного інфекційного захворювання 
яблуні – шолудів (парші). Цим за-
хворюванням плоди ніколи не ура-
жаються. Досить цікаве видовище 
мав сад Овак улітку 1888 року. Тоді 
плоди всіх західноєвропейських 
сортів були суцільно уражені цим 
грибковим захворюванням і мали 
потворний вигляд. У той час як лиш 
один Козу-баш вражав своєю чи-
стою червоною сорочкою. Майже 
так само плоди цього сорту не по-
шкоджуються плодожеркою, тому 
серед них не зустрічаються червиві.

Козу-баш охоче експортується, і 
ціна на це яблуко та ж сама, що і на 
Сари Синап. Через великий розмір 
плодів їх часто кладуть у тару не 
більш, як у три ряди. У садах Сім-
феропольського повіту, відповід-
но до «Зведення», зареєстровано 
536 дерев Козу-баша».

Отже, враховуючи відомості ви-
датного вченого, Козу-баш також 
є цінним і цікавим для сучасного 
плодівництва, зокрема, завдяки 
низці його біологічних особли-
востей. Насамперед, мова про зи-
мовий термін дозрівання, гарну 
транспортабельність та лежкість, 
високу врожайність і силу дерев, 
їх невибагливість до умов вирощу-
вання, стійкість до парші і плодо-
жерки. А також завдяки високій 
якості і чудовому зовнішньому ви-
гляду плодів. 

Челебі
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Всі знають, що таке дерево і що 
таке полуниця, але що таке полунич-
не дерево? Це прекрасний малень-
кий чагарник або дерево, яке іноді 
може досягати 6 метрів у висоту, 
відоме як фруктове дерево з дуже 
соковитими і ніжними солодкими 
ягодами, що поєднують у собі смак 
плодів хурми, інжиру і кавуна. 

Полуничне дерево, або кудранія 
родом зі Східної Азії (Корея, Японія, 
В'єтнам, Непал), також вирощується 
у Китаї, де посадки кудранії можна 
зустріти на висоті від 500  до 2200 м 
над рівнем моря, в Ірані та Афганіс-
тані.

Крім смачних плодів полуничне 
дерево використовують як есте-
тичне насадження для озеленення 
території, як живу огорожу. Гілки 
полуничного дерева відомі як дже-
рело для виробництва цінного у 

текстильній промисловості жовтого 
барвника. Кора використовується 
як сировина для виробництва папе-
ру. Деревина кудранії відрізняється 
високою міцністю, легкістю і краси-
вою текстурою, що дозволяє виго-
товляти з неї музичні інструменти, 
а також використовувати в сувенір-
ному і меблевому виробництві.

ПЛОДИ

Плоди полуничного дерева зовні 
нагадують відразу і суницю, і мали-
ну, і полуницю. Вони круглі, з безліч-
чю насіння, з вигляду схожі на плоди 
всім знайомої з дитинства шовкови-
ці, тільки більші. Смак у таких ягід 
солодкий, схожий на смак хурми. 
М'якоть плодів щільна.

Вони в основному використо-
вуються для вживання в свіжому 

вигляді, для приготування ком-
потів, пирогів і консервів. Колір 
ягід варіюється від червоного до 
бордового, діаметр від 2 см до 5 
см, всередині плоду є невелике 
коричневе їстівне насіння.

Ягоди багаті вітамінами (В, С, 
Р), каротином, пектинами, гліко-
зидами, залізом. Кількість кислот 
у них дуже обмежена, тому реко-
мендується вживати їх людям для 
поліпшення функціональних зді-
бностей печінки і селезінки.

Кудранія використовується у 
народній медицині, причому в ре-
цептах застосовуються не тільки 
плоди, а й інші частини рослини. 
Наприклад, кора є сильним ан-
тисептиком, що дозволяє при-
готувати на її основі відвар для 
промивання ран, порізів, забитих 
місць і т.п.

САДІВНИЦТВО

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

ПОЛУНИЧНЕ 
ДЕРЕВО – 
ДИВОВИЖНИЙ ФРУКТ
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Зібравши плоди, їх вживають 
протягом 24 годин, щоб вони не 
встигли втратити свій ароматний 
смак і запах.

САДІННЯ 
ПОЛУНИЧНОГО ДЕРЕВА

Осінь – найкраща пора для садін-
ня полуничного дерева, але ви мо-
жете посадити його без будь-яких 
серйозних наслідків до весни, якщо 
зможете уникнути заморозків.

Полуничні дерева люблять до-
бре освітлені місця, захищені від ві-
тру, можуть рости у будь-якому типі 
грунту, але краще, якщо грунт буде 
добре дренований. Росте також на 
важких глинистих і сухих ґрунтах.

Рослина витривала у більшості 
районах України і витримує темпе-
ратуру до –30° С без травм при ви-

рощуванні у відповідних умовах, 
хоча молоді рослини зазвичай ги-
нуть при таких низьких температу-
рах.  

Для захисту кудранії від низьких 
температур у холодну пору року 
бажано укривати нижню частину 
стовбура і пристовбурне коло опа-
лим листям, торфом, тирсою, а ве-
ликі гілки – агроволокном. З віком 
морозостійкість полуничного дере-
ва підвищується. Деякі її представ-
ники можуть без проблем пережити 
морози до –28 – 30 °С. Такою ви-
тривалістю до холоду відрізняються 
рослини, вирощені з насіння. Але їх 
плодоношення починається лише 
на п’ятому році, тоді як у кудранії, 
вирощеної вегетативним способом, 
перші ягоди з’являються вже на 3 – 4 
році, а в 10 років вона здатна давати 
повноцінні врожаї.

ДОГЛЯД  
ЗА ПОЛУНИЧНИМ 
ДЕРЕВОМ 

Дерево дуже просте для виро-
щування, швидко зростає при пра-
вильному розміщенні та майже не 
вимагає догляду. Агротехніка кудра-
ніі має багато спільного з правилами 
догляду за інжиром і шовковицею. 
Що цілком природно, адже ці рос-
лини – близькі родичі. 

Як інжир і шовковиця, полунич-
не дерево розмножується живцями, 
але погано, однак добре розмножу-
ється кореневою порослю.

Хворобами і шкідниками «полу-
ничне дерево» уражується у мен-
шій мірі, ніж інжир і шовковиця. 
Особливо цінно, що воно досить 
стійке до павутинного кліща. При 
надмірній сухості повітря кудранія 
іноді уражується трипсами, а якщо 
погода довгий час спекотна і волога, 
– борошнистими черв’яками. Але 
впоратися з усіма цими шкідниками 
досить просто, якщо провести сво-
єчасну обробку рослини розчином 
одного з дозволених інсектицидів 
або настоями трав, що відлякують 
шкідників.

Підживлення добривами прово-
дять з березня по вересень. Особли-
во відгукується полуничне дерево 
на комплексні мінеральні добрива з 
мікроелементами.

Обрізування необхідно проводи-
ти навесні і уникати восени. Навесні 
обрізають довгі пагони, і ті пагони, 
які ростуть вгору або всередину 
крони. Влітку знову обрізають для 
формування крони. 

САДІВНИЦТВО
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ЧТО ТАКОЕ 
САМОПЛОДНОСТЬ?

В растительном мире, и осо-
бенно у слив, на первое место 
всплывает понятие «самоплоднос-
ти», т.е способности не просто хо-
рошо, а отлично завязывать плоды 
от собственной пыльцы, какая бы 
плохая погода в период цветения 
ни бурлила! Но если на даче, огоро-
де или в солидной усадьбе все про-
ще – возможно наличие многих де-
ревьев разных сортов (и соседских 
тоже) и, как результат – хорошее 
опыление, то в большом саду все-
го при 3–4 сортах сложнее – нуж-
но заведомо знать способности 
каждого сорта. Именно поэтому в 
современном садоводстве важны 
высокосамоплодные сорта. 

ВЕНГЕРКИ,  
РЕНКЛОДЫ И ДРУГИЕ

Прежде всего оговоримся, что 
под словом «венгерка» нужно по-
нимать название не одного сорта, а 
большой группы сортов слив, име-
ющих синюю окраску, удлиненную 
форму, плотную вязкую мякоть 
плода и в основном поздний срок 
созревания (сентябрь – октябрь). 
Раньше было проще – знали с од-
ной стороны Венгерку итальян-
скую, Венгерку обыкновенную, а с 
другой – Ренклод Альтана, Ренклод 
синий, Ренклод Карбышева и т.п. 
Ренклоды – это округлые желто-
розовые или розово–синие и очень 
сочные сливы более раннего созре-
вания. Учитывая, что существует 
коммерческая защита сортов и их 

названий, уже не принято дубли-
ровать одинаковые слова. Так что 
даже красивые женские имена – 
Ханита, Елена, Хаганта, Анна Шпет 
– указывают на конкретный сорт, а 
какой это тип слив – нужно уточ-
нять. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Это выражение в нашем случае 
расшифровывается очень просто: 
раньше получишь сливы – раньше 
и выгоднее (дороже) других их про-
дашь. Это касается ранних сортов. 
Для поздних наоборот: чем позже 
других (свежую или замороженную 
сливу) предложишь, тем выше будет 
прибыль. Для нескольких растений 
на даче это малозначимо, но если вы 
хотите выращивать сливу десятка-

ПРИБЫЛЬНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ СЛИВЫ

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук, ст. 
наук. співробітник, 
Інститут садівництва  
НААН

САДІВНИЦТВО
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ми или сотнями деревьев – нужно 
все продумать и просчитать. В та-
ком случае дельный совет специа-
листа и знание цен на ближайшем 
рынке очень пригодятся. В период 
же массового насыщения рынка, а 
это, как правило, вторая половина 
августа, цены самые низкие (по ана-
логии с овощами).

ВИДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛИВ

Безусловно, для садовника 
основным является потребление 
слив в свежем виде, а вот сколь-
ко, когда и каких – это дело вкуса 
и знаний каждого. А вот сама пе-
реработка имеет самый широкий 
смысл: компоты целыми сливами 
или половинками без косточек; 
в меру жидковатые варенья или 
густые повидла; желе типа марме-
лада или шикарные сухофрукты! Ну 
и пристойный мужчина напомнит: 
«А про острые соусы ткемали не 
забыли?»

Чувство юмора, с одной стороны, 
и чувство горечи и иронии – с дру-
гой, вызывают рецепты приготовле-
ние варенья или повидла советских 
специалистов-технологов о необ-
ходимости пропорции 1 кг сахара 
и более на 1 кг слив. Попробовали 
бы они так «покуховарить» при 
нашем уровне цен! Рациональный 
ум и практика рачительной сель-
ской хозяйки подтвердят: доста-
точно от 0,35 до 0,50 кг сахара. При 
этом мы будем иметь приятный 
и сбалансированный кисловато-
сладкий вкус продукта, но глав-
ное – здоровый желудок, красивый 
цвет кожи и не измерять часто и с 
ужасом уровень сахара в крови. А 
что уже говорить о здоровье детей! 
Главное в таком деле – знать и по-
дбирать правильные сорта с плот-
ной мякотью, которая не развали-
вается при варке (вот где всплывает 
название «венгерка»). Да и на саму 
продолжительность варки продукта 
(кроме желе типа мармелада) нужно 

смотреть практично и с умом: если 
после 20–30 мин. кипячения мы 
можем достичь достаточной сте-
рилизации и готовности продукта, 
так зачем еще 2-й и 3-й раз закручи-
вать все по новому кругу? А, нужен 
плотный продукт? Ну, это правиль-
но! Но что полезного для нашего 
желудка (а для сердца и сосудов тем 
более!) там останется?

К счастью, наличие достаточ-
ного количества любителей слив в 
зимний период подтвердило акту-
альность и коммерческую целесо-
образность замораживания слив с 
последующим хранением на про-
тяжении 4–6 месяцев и их прода-
жей. Но тут есть тонкости: подбор 
нужного сорта, и главное – рост 
себестоимости и соответственно 
цены готового продукта, учитывая 
наши почти «космические» цены на 
ектроэнергию. Но уже без чувства 
юмора следует отметить: рост до-
ходов части населения происходит, 
и замороженная слива неплохо про-
дается.

О ВЕРШКАХ  
И КОРЕШКАХ

Для тех, кто призабыл или не знал, 
напомним, что растение сливы, как 
и большинство плодовых, является 
двухкомпонентным. Еще на первый 
год жизни в питомнике на корень, 
которым в основном являются 
сеянцы алычи-дички (или лучшие 
вегетативно-размножаемые по-
двои), осуществляется прививка (в 
основном способом летней окули-
ровки) желаемым сортом с заведо-
мо известными свойствами. Само 
место прививки мы можем видеть 
только тогда, когда держим саже-
нец в руках перед посадкой – это 
так называемый «коленообразный» 
изгиб, который при посадке должен 
размещаться на 3–5 см выше уровня 
почвы. По мере роста дерева мы его 
практически не замечаем. Но алыча 
может упорно напоминать о себе 
появлением прикорневой порос-

ли в случае недостаточной совмес-
тимости с привитым сортом или 
существенным его подмерзанием 
(зимние морозобоины штамба или 
всей надземной части).

Таким образом, именно верх-
няя надземная часть является 
культурным сортом, а подземная 
обеспечивает заданную прочность 
крепления в почве и определенную 
силу роста дерева. Как правило, 
принято считать, что на алыче де-
ревья сливы будут сильнорослыми. 
Но часть слаборослых сортов и на 
ней могут быть очень компактными 
и скороплодными. Зная напе-
ред заданные параметры такой 
сорто-подвойной комбинации, 
профессионалы садоводы дела-
ют рекомендации об оптимальной 
плотности посадки сада: например, 
4–5 м между рядами и 2–4 м меж-
ду растениями в ряду. Более точные 
цифры указываются после учета 
плодородия почвы и ее влагообес-
печенности.

САДІВНИЦТВО

Слива НЕНЬКА, абрикос 
КИЕВСКИЙ, алыча АРБУЗНАЯ
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ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
СОРТА

С учетом вышеуказанного, про-
йдемся по сортам от «А» до «Я», 
но не в алфавитном порядке, а по 
очередности созревания плодов, и 
таким образом сформируем «кон-
вейер» сортов. Конкретизацию сро-
ков созревания плодов будем вести 
подекадно при выращивании в усло-
виях центральной части Украины.

Ненька. Раннеспелый сорт укра-
инской селекции. Срок созревания 
в Киевской области – 5–10 авгус-
та. Главное назначение – потребле-
ние в свежем виде и пригодность к 
высокоприбыльной продаже. Од-
ним словом, его можно назвать 
«впечатляющим». Отличается 
крупными плодами весом 40– 50 г, 
высокой их одномерностью (из-за 
редкого размещения) и шикарным 
товарным видом, темно-синей 
окраской. Мякоть плотная, в меру 
сочная, кисло-сладкая, косточка 
легко отделяется. В виду своей силь-
норослости на алыче деревья тре-
буют относительно редких, через 4 
– 5 м в ряду, посадок. А еще лучше 
– прививки на более слаборослые 
подвои типа сеянцев сливы Венгер-
ка Вангенгейма (которую массово 
используют польские садоводы). 
Крона редкая и раскидистая, нуж-
дается в постоянной стимуляции 
к ветвлению способом укорачива-

ния побегов. Самоплодность сла-
бая – соответственно, желательно 
произрастание рядом хорошего 
опылителя, в число которых, кроме 
ранних, подходит и сорт Чачанская 
Лепотика.

Чачанская Лепотика. Ранне-
средний сорт еще югославской 
(хорватской) селекции. Срок со-
зревания на Киевщине – 10–20 ав-
густа. Одним словом, его можно 
назвать «наилучшим» ( the best) 
из-за сочетания множества ценных 
свойств. Главное назначение – по-
требление в свежем виде и абсо-
лютная универсальность: плотная 
мякоть при уваривании не распа-
дается, дает отличные компоты по-

ловинками, варенье половинками 
и джемы. Отличается достаточно 
крупными плодами весом 35–42 г, 
хорошей их выравненностью (хотя 
и при кучном размещении) и 
шикарным товарным видом, темно-
синей окраской. Мякоть плотная, 
вязкая, но достаточно сочная, кис-
ловато-сладкого отличного вкуса. 
Косточка легко отделяется. В све-
жем виде можно еще и прибыльно 
продать – пока рынок до средины 
августа не завален сливой. Из-за 
уникальной компактности дере-
вьев даже на алычевом подвое сорт 
пригоден к очень плотным, через 
1,8–2 м в ряду, посадкам, и соответ-
ственно – к высокоурожайным и 
прибыльным уже с 3-го года садам. 
Сорт высокосамоплодный, заодно и 
хороший опылитель для рядом рас-
тущих сортов.

Ханита. Среднеспелый сорт не-
мецкой селекции. Срок созревания 
в Киевской области – 21–25 авгус-
та. Из-за чрезмерного завязывания 
и урожайности плоды в основном 
средней величины – 33–38г. Мякоть 
в меру плотная, достаточно сочная, 
кисловато-сладкого отличного вку-
са. Косточка легко отделяется. Од-
ним словом, его можно назвать 
«сластеной». Сказать о главном 
назначении сложно: в свежем виде 

ЧАЧАНСКАЯ ЛЕПОТИКА

АМЕРС

САДІВНИЦТВО
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плоды отличны, но в этот период 
базары уже завалены фруктами, 
и выгодно продать даже вкусную 
сливу сложно. К сожалению, при 
уваривании плодов Ханиты мякоть 
быстро рассыпается. Но уникаль-
но высокое количество сахаров 
указывает на целесообразность 
приготовления из них сливовой 
водки (сливовицы). Следует отме-
тить, что в Болгарии, Хорватии 
и других странах целые научные 
отделы занимаются подбором сор-
тового сырья для сливовицы. 

В саду сорт доставляет хлопот из-
за своей сильнорослости на алыче 
и тополевидной высокой и густой 
кроны, деревья требуют грамотной 
формировки и прореживания, да и 
относительно редких, через 3–4 м 
в ряду, посадок. А еще лучше, как 
и для Неньки, прививка на более 
слаборослые подвои типа сеянцев 
сливы Венгерка Вангенгейма (или 
еще более слабые). Самоплодность 
высокая, что является залогом еже-
годного урожая, но зимостойкость 
умеренная. 

Топ Гигант плюс. Относительно 
новый среднеспелый сорт немец-
кой селекции. Одним словом, его 
можно назвать «гигантом». Но 
сорт достаточно противоречив: по-
ражает отменным блеском крупных 
листьев, огромными плодами и 
высокой урожайностью, но не впе-
чатляет вкусом. Отличается очень 
крупными плодами весом 53–65 г, 
высокой их одномерностью (из-за 
редкого размещения), яйцевидной 
формой и шикарным товарным ви-
дом при темно-синей окраске. Мя-
коть плотная, в меру сочная, слегка 
мучнистая, кислая, косточка легко 
отделяется. С учетом же среднего 
(массового) срока созревания це-
нен в основном для личного сада 
как сырьевой (на переработку) сорт. 
Сам же габитус дерева хорош – чуть 
выше умеренной силы роста и не-
густой кроной. Частично самопло-
ден, хорош как опылитель, зимос-
тойкий.

Амерс. Относительно новый 
позднеспелый сорт американо-
польской селекции. Его можно 
назвать « уникальным». Срок со-
зревания в Киевской области 25–30 
августа, за неделю перед Стенлеем. 
Польские садоводы предполага-
ли им заменить Стенлей, но по на-
шим наблюдениям, он хорошее до-
полнение последнего. Отличается 
крупными плодами весом 45–55 г, 
высокой их одномерностью (из-за 
редкого, по 2–3 шт., размещения) 
и шикарным товарным видом, но 
неравномерной розовато-синей 

окраской. Мякоть плотная, желтая, 
в меру сочная, отличного кислова-
то-сладкого вкуса, с плоской и лег-
ко отделяющейся косточкой. Из-за 
своей сильнорослости на алыче де-
ревья по аналогии с Ненькой требу-
ют более редких, через 3–4 м в ряду, 
посадок. А еще лучше – прививки 
на более слаборослые подвои типа 
сеянцев сливы Венгерка Ванген-
гейма (которую массово внедрили 
польские садоводы). Крона средней 
густоты и с возрастом становит-
ся раскидистой, но в первые годы 
нуждается в постоянном отгибании 
скелетных ветвей. В дальнейшем не-
обходимо умеренное ее прорежива-

ние с целью достижения нарядной и 
полной окраски таких шикарных во 
всех отношениях плодов. Сорт во 
всех видах использования выгоден, 
в т.ч. и в замораживании половин-
ками.

Стенлей. Старый позднеспелый 
сорт американской селекции (от 
1913 г.). Срок созревания на Киев-
щине 5–10 сентября. В европейской 
литературе многие пишут что пора 
его заменить, но дальше разговора 
пока дело не идет, ибо он просто 
«незаменимый трудяга», особен-
но для украинских товаропроиз-

водителей, у которых на какую-то 
новинку лишних денег пока нет. 
Надежен ежегодным плодоноше-
нием, крупным размером плодов и 
удовлетворительной зимостойкос-
тью. Плоды достаточно одномерны, 
по 36-40 г при кучном, в 3–4 шт., 
расположении на плодушках. Мя-
коть вязкая, плотная, в меру сочная, 
кисло-сладковатая и часто пресно-
ватая; косточка может отделяться 
только при наличии достатка влаги 
в период созревания.

Хотя в свежем виде плоды 
«простоваты», но более позднее 
их созревание позволяет получать 
более выгодные продажи, особен-

СТЕНЛЕЙ
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но после успешного, в 3-4 неде-
ли, хранения в холодильнике. По 
аналогии с Чачанской Лепотикой 
из-за уникальной компактности 
деревьев даже на алычевом по-
двое Стенлей пригоден к очень 
плотным, через 1,8 –2 м в ряду, 
посадкам, и соответственно – 
высокоурожайным уже с 3-го года 
садам. Сорт высокосамоплодный, 
заодно подтвердил себя как хоро-
ший опылитель для рядом расту-
щих сортов.

Елена. Относительно новый по-
здний сорт немецкой селекции, 
предполагался на замену ранее 
известной Венгерке итальянской 
(выращи- вание которой сведено к 
нулю через сильную поражаемость 
вирусом «шарки» сливы). Как не 
вспомнить пословицу: «Если мама 
красавица, а папа умница – во ка-
кие шикарные будут дети!». Но хотя 
у Елены мамой являлась Венгерка 
итальянская, а папой Стенлей, все 
получилось наоборот: плоды не 
крупные, а средней величины ве-
сом 30–35 г, но вкус их хороший, а 
деревья (в отличие от обоих роди-
телей) сильнорослые. Но главное 
положительное свойство имеется 
– более позднее, 20–30 сентября, 
созревание, и соответственно бо-
лее высокая реализационная цена 
плодов хорошего качества при 
минимальных затратах на хранение. 
Использование их самое разноо-
бразное.

Хаганта. Новый очень поздний 
сорт немецкой селекции, предпола-
гаемое ожидание от которого было: 
позднее созревание при хорошем 
качестве крупных, весом 50–60 г 
плодов. Пока еще непродолжитель-
ная апробация в Польше и Украине 
в целом подтверждает именно та-
кое сочетание полезных свойств. А 
надежда заполнить «нишу» получе-
ния шикарной во всех отношениях 
сливы в конце сентября – начале 
октября становится реальностью.

Более новых сортов на сегод-
ня в Европе немало, но любой пи-
томник или садовник-профессио-
нал всегда взвешивает – окупятся 
ли дополнительные затраты да и 
надежды в целом за новизну? Да и 

в более суровых условиях Украины 
многие сорта пока недостаточно 
апробированы.

Как ни странно, но известные 
нам с детства старожилы Венгер-
ка обыкновенная и Анна Шпет 
и на сегодня, при грамотном 
выращивании, могут показывать 
отличный результат. В современ-
ном садоводстве они оказываются 
(как подтверждает опыт польских 
садоводов) ценными для механизи-
рованной уборки сливы (методом 
встряхивания) с использованием на 
переработку или заморозку. В дан-
ном случае средние размеры роли 
не играют – важна позднеспелость 
и упругость плодов. И главное, за 
поса-дочный материал можно за-
платить намного меньше, посколь-
ку за новизну и авторство на сорт в 
данном случае питомник отчисле-
ний не несет.

Все вышеупомянутые сорта 
являются высокоурожайными. 
Но чтобы достичь этого, нуж-
на любовь к делу, немного знаний 
и много труда. Разговор можно и 
нужно продолжать о способах фор-
мирования деревьев, о специфике 
защиты от вредителей и болезней 
или о приготовлении соусов и дру-
гой вкуснятины, расскажу в даль-
нейшем. 

САДІВНИЦТВО

ХАНИТА

Созревший СТЕНЛЕЙ
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
Плод сливы  – источник многих 

витаминов (А, группы В, С, Р, РР, 
Е и К) и микроэлементов (медь, 
железо, йод, цинк, калий). В сли-
вах есть пектин, клетчатка, анти-
оксиданты и другие полезные ве-
щества. Поэтому употребление 
слив весьма благотворно влияет 
на здоровье: повышает иммунитет, 
защищает от развития онкологиче-
ских заболеваний, продлевает мо-
лодость.

ОСНОВНЫЕ  
ИМПОРТЕРЫ: 
Китай, Гонконг, 
Нидерланды, 
Великобритания, 
Германия, США, Ирак.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 К роду слив относится множество 
растений, которые ранее считались са-
мостоятельными видами и имеют в рус-

ском языке отдельные названия. Напри-
мер, вишня, миндаль, черешня, абрикос, 
персик, черемуха и так далее. Всего род 
слив состоит более чем из 250 видов.

ИСТОРИЯ
Считается, что слива попала в Ев-

ропу из Дамаска — была привезена в 
Древний Рим римским полководцем 
Помпеем. Задолго до новой эры сирий-
цы умели приготовить чернослив и даже 
поставляли его в другие страны. Происхож-
дение сливы точно не установлено. Предпола-
гают, что она получилась в результате естествен-
ных скрещиваний терна и алычи и последующего 
отбора в культуре.

В Европе сливы появились благодаря крестовым походам. 
Так, например, во время одной из экспедиций в 1148 г. с целью за-
хвата Дамаска крестоносцы натолкнулись на упорное сопротивле-
ние жителей этого города. Ни бесконечные атаки, ни длительная 
осада не давали никаких результатов. Так и пришлось крестоносцам 
убраться восвояси. Единственное, чем им удалось воспользоваться 
в качестве трофея, это вдоволь насладиться у стен города знаменитой 
в то время дамасской сливой да захватить с собой несколько деревьев. 
По поводу этой неудачи народная молва высмеяла крестоносцев, с иро-
нией отметив, что они пришли к Дамаску не для того, чтобы взять го-
род, а захватить из него сливы. Думается, в дальнейшем крестоносцы не 
пожалели о своем необычном трофее. 

В Древнем Риме в числе лучших считались слива Дамасская и Орехо-
вая (последняя как будто бы прививалась к подвою из грецкого ореха и 
по форме походила на орех). 

Известно, что в Польше сливы появились в ХI веке, а во Франции 
и Германии слива получила распространение в XV—XVI вв. Появление 
культурной сливы у славянских народов относится ко времени Киев-
ской Руси. В Украине стали культивировать сливу в середине XII в. В 
Америку сливу завезли первые колонисты.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

КОРОЛЕВСКИЙ ПЛОД

8

4
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По статистике, больше все-
го украинские садоводы вы-
ращивают яблок – 55% площа-
дей, черешен и вишен – 25%, а 
остальные – груши, абрикосы, 
персики и сливы – выращивается по 
остаточному принципу. 

Площадь насаждений сливы в Украине 
за последние 5 лет практически не меняется и 
составляет 18 тыс. га. Валовые сборы колеблются в 
пределах 147–184 тыс. тонн, а урожайность – от 7,7 
до 10,2 тонн с гектара.

 Самая распро-
страненная слива в мире 

– слива домашняя. Это дерево 
до 12 метров высотой с широ-

кой раскидистой кроной. Весной 
дерево покрывается облаком нежно-

белых цветков, которые затем превра-
щаются в плоды разной формы, размера 
и цвета. Считается, что сейчас слива до-
машняя занимает 90% всех посадок сли-
вовых деревьев на Земле.

 В старину в Чехии, когда человек 
совершал проступок, 

он непременно 
шёл к священнику, 

чтобы покаяться. 
Но священники не 

отпускали грех просто так. 
Грешник должен был 
его отработать. И чаще 
всего отрабатывал он 
его тем, что сажал сливу 
у дороги. Сливами 

усажены дороги по 
всем Балканам. Интересно, 

нужно ли печалиться количеству 
проступков или радоваться тому, 

что многие люди раскаялись в своих 
грехах?

 К роду слив относится 
множество растений, которые ранее 
считались самостоятельными видами 
и имеют в русском языке отдельные 
названия. Например, вишня, миндаль, 
черешня, абрикос, персик, черемуха 
и так далее. Всего род слив состоит 
более чем из 250 видов.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

СЛИВА В УКРАИНЕ

2

КОРОЛЕВСКИЙ ПЛОД

7

1. Сирия
2. Казахстан
3. Италия
4. Испания
5. Германия
6. Польша
7. Африка
8. Америка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
СЛИВЫ:

3

5
6

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1



Существует большое количе-
ство различных причин плохого 
завязывания и формирования ягод и 
плодов, в частности, плохая погода, 
генетика или действие вирусов и вре-
дителей. Тем не менее, наиболее ра-
спространенной причиной является 
отсутствие качественных опылителей, 
а именно домашних и природных (ди-
ких) пчел в период цветения. Австра-
лийская стартап-компания придума-
ла инновацию, чтобы помочь решить 
проблему ухудшения качественного 
опыления сельскохозяйственных 
культур во всем мире.

Компания BeeInnovative разработа-
ла радарный датчик BeeDar, который 
находится под дроном и позволяет 
отслеживать пчел любого размера на 
любой территории, от небольшого 
фруктового сада до десятка гектаров.

Практика опыления в большинстве 
стран мира практически не измени-
лась с 1800-х годов. Производители 
покупают ящики с пчелами и перено-
сят их на свои поля или в сады, затем 
скрещивают пальцы и надеются, что 
пчелы опылят весь урожай. К сожале-
нию, это не тот случай.

Производителям необходим до-
ступ к инструментам, которые позво-
ляют измерять и управлять процес-
сом опыления, как они делают это с 
другими ресурсами, такими, как удо-
брения и вода.

Радарный датчик, который отсле-
живает активность опыления пчел в 
садах и посевах, может помочь уве-

личить мировое производство про-
дуктов питания и повысить качество 
фруктов.

По сути, BeeDar позволяет фер-
мерам определять области, где 
пчелы эффективно опыляют и где не 
опыляют. Большинство людей даже не 
замечают, как происходит опыление, 
и не осознают, что 75% культур  пло-
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ТЕХНІКА

Генеральный директор компании BeeInnovative Дэвид Лайалл

АВИАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕН НОГО ОПЫЛЕНИЯ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»



доносят благодаря опылению. Это 
критическая и важная часть сельско-
хозяйственной системы. 

Генеральный директор компании 
Дэвид Лайалл объясняет, что BeeDar 
работает аналогично технологиям в 
авиационной промышленности. «Это 
эффективный радарный датчик, – 
сказал Лайалл. –  Он излучает сигнал, 
который отражается от пчелы, и мы 
используем информацию, чтобы из-
мерить перемещение пчел и их лока-
ции. Затем мы преобразуем это в фор-
му, благодаря которой фермер может 
увидеть, где пчелы работают или не 

работают. Технология немного похо-
жа на радар, используемый для иден-
тификации различных самолетов».

Согласно BeeInnovative, одним из 
важнейших аспектов новой техноло-
гии является то, что она предостав-
ляет информацию оперативно, и 
фермер может реагировать на проис-
ходящее и действовать, пока не стало 
слишком поздно.

«Традиционно производителям 
приходится ждать, пока не закончит-
ся цветение и опыление, и лишь тогда 
они узнают результаты работы пчел и 
потенциал будущего урожая, – гово-
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рит Дэвид Лайалл. – На этом 
этапе уже слишком поздно 
что-либо сделать. BeeDar 
позволяет фермерам до-
статочно рано увидеть, где 
опыления не происходит, 
и использует эту информа-

цию, чтобы пчелы работа-
ли по всей территории, а не 

выборочно». 
Радарный датчик позво-

ляет повысить урожайность и 
улучшить качество продукции, 

отслеживая перемещения пчел и ак-
тивность опыления практически в 
режиме реального времени и пред-
упреждая фермеров о зонах плохого 
опыления.

BeeDar может использоваться 
на широком спектре садоводческих 
культур, особенно интенсивных и 
высокоценных, где жизненно важ-
но правильное опыление. Компания 
работала с посевами черники в Но-
вом Южном Уэльсе. Результаты по-
казали, что разница между хорошо 
опыляемой и плохо опыляемой куль-
турой может достигать 500-процент-
ного повышения продуктивности с 
точки зрения объема и размера пло-
дов.

75% ягод в хорошо опыляемой зоне 
были оценены в премиальной кате-
гории и позволили производителям 
продать продукцию по белее высоким 
ценам. В районе, где не было хороше-
го опыления, оказалось меньше ягод, 
и около 50% плодов были оценены как 
слишком мелкие для продажи.

BeeDar позволяет фермерам и 
агрономам принимать быстрые и 
обоснованные решения о том, куда 
направлять пчел в период опыления, 
чтобы обеспечить максимальную от-
дачу от каждого вложенного доллара 
для повышения урожайности.

Применимая ко всем зависящим от 
опыления культурам, радарная техно-
логия в настоящее время использует-
ся австралийскими производителями 
голубики и малины. Ее испытания 
провели и на посевах подсолнечника 
в США. 

АВИАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕН НОГО ОПЫЛЕНИЯ
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Як не прикро, але відсутність 
розвиненої інфраструктури для 
переробки плодоовочевої про-
дукції змушує вітчизняних ви-
робників продавати ягоди та 
фрукти з малим терміном збері-
гання одразу ж після збирання 
врожаю. А це збільшує залеж-
ність від цін на ринку і, відповід-
но, тягне за собою втрату при-
бутку. Тож стає зрозумілим, що у 
виробничих реаліях сьогодення 
вже недостатньо лише виростити 
й зібрати якісну продукцію. Її, пе-
редусім, ще потрібно й зберегти, 
аби вигідно продати у моменти 
найбільшого попиту на неї. Тому, 
щоб виправдати витрати і отри-
мати суттєвий прибуток, підпри-
ємці вдаються до різноманітних 

видів збереження, одним із яких 
є заморожування.

Як відомо, у процесі заморо-
жування молекули води стають 

кристалами. При звичайному за-
морожуванні утворюються ма-
крокристали, які руйнують кліт-
кову структуру продукту, і це 

ТЕХНІКА
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Конвеєрний апарат зі спіральними швидкоморозильними камерами



погано впливає на його органо-
лептичні якості. Для того ж, щоб 
молекули води формувалися у 
мікрокристали, вдаються до про-
цесу шокового заморожування, 
коли воно відбувається швидко, 
і продукція зберігає свої смакові 
та ароматичні якості. У цьому ма-
теріалі ми й ознайомимо із сучас-
ною технікою, за допомогою якої 
відбувається шокове заморожу-
вання.

Апарати тунельного типу 
забезпечують найвищу швид-
кість заморожування і найменшу 
усушку та високу якість продук-
ції. Використання вертикально-
го потоку в морозильній камері 
ідеально підходить практично 
для будь-якої продукції, адже 
потік і тиск повітря можна ре-
гулювати залежно від виду си-
ровини. Такі апарати обладнано 
двигунами з нержавіючої сталі 
та системою збивання інею з ви-
парника, а змінний крок ламелі 
випарника дозволяє працювати 
безперервно, що забезпечує ці-
лодобове невпинне виробництво. 
Флюідизаційні тунелі призначе-
ні для заморожування продукції 
невеликого розміру (ягід, грибів, 
нарізаних фруктів та овочів) за 
рахунок їх охолодження в псевдо-
розрідженому шарі. Тунель скла-
дається з термоізольованої каме-
ри, конвеєра з перфорованими 

пластинами, випарника та напір-
них вентиляторів з інвер-
торними дви-
г у н а м и , 
що до-
зволяють 
динамічно 
регулюва-
ти швид-
кість по-
вітря. За 
р а х у н о к 
п о т у ж н и х 
вентиляторів 
створюється явище 
флюідизації (псевдорозріджен-
ня), коли потік обробленої си-
ровини рухається, як рідина, що 
кипить. Такий рух попереджує 
злипання самого продукту та 
прискорює процес заморожуван-
ня, а тому відбувається мінімаль-
на усадка та мінімальне утво-
рення льоду на його поверхні. 
Компанії-представники зазвичай 
обіцяють доставити обладнання 
вже в зібраному вигляді і змонту-
вати його за 1 день. До речі, воно 
не вимагає підготовки приміщен-
ня для монтажу, бо має самонесу-
чу раму.

Конвеєрні морозильні апара-
ти використовують для заморо-
жування не лише плодоовочевої 
продукції, а й напівфабрикатів 
із м’яса, риби, тіста. Вони поді-
ляються за типом транспорте-

ра на ті, що мають багатоярусні 
транспортери, багатозаходові 
вертикальні та спіральні. Апара-
ти конвеєрного типу підходять 
для габаритної продукції з тов-
щиною до 25 мм та довжиною й 
шириною, що не перевищують 
100 мм. Швидке заморожування 
продукції досягається за рахунок 
низької температури (від –30°С 
до –35°С) та інтенсивного руху 
повітря.

Велику популярність серед 
конвеєрних апаратів мають спі-
ральні швидкоморозильні ка-
мери. Вони відрізняються ком-
пактністю та універсальністю. 
За рахунок регулювання руху 
транспортера та швидкості по-
вітря підбирається оптимальний 
режим заморожування для різ-
них продуктів. Серед переваг цих 
апаратів – простота та зручність 
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в експлуатації. До речі, компа-
нії-представники також обіця-
ють доставити обладнання вже 
у зібраному вигляді і змонтувати 
його за 1 день. Відзначаються й 
інші «плюси», а саме: швидке за-
морожування великих обсягів 
продукції, енергозберігаюча кон-
струкція випарника з горизон-
тальним потоком повітря, повна 
автоматична система очищення. 
Застосовані й різні захисні при-
строї: аварійна система всередині 
і зовні системи, конвеєр-контр-
оль.

Плиточні швидкоморозильні 
апарати працюють за принципом 
контактного заморожування. 
Продукт закладається між плас-
тинами апарату, всередині яких 
протікає холодоагент. За рахунок 
контакту з холодною поверхнею 
(–35…–40ºС) продукт швидко 
замерзає, формуючи рівні бло-
ки, що полегшує складування та 
транспортування продукції. Пли-
точні апарати поділяють на гори-
зонтальні та вертикальні. Гори-
зонтальні використовуються для 
заморожування продукції серед-
ніх розмірів (наприклад – фрук-
тового пюре) у невеликих блоках. 
Вертикальні використовують ще 
й для блочного м’яса, фаршу та 
дрібної риби. Продукт розміщу-
ють у блок-форми та завантажу-
ють в апарат. Завантаження та 
вивантаження здебільшого відбу-
ваються вручну.

Отже, підсумовуючи, ще раз на-
гадаємо основні переваги техно-
логії шокового заморожування:

1  Ефективність: зменшує 
втрату ваги і збільшує тер-
мін зберігання продукції.

2  Екологічність: не використо-
вується термічна або техно-
логічна обробка. Тому білкова 
структура клітини не зміню-
ється і продукти зберігають 
екологічну чистоту.

3 Продуктивність: різне облад-
нання дозволяє заморозити 
від 50 до 10 000 кг сировини за 
годину.

4 Корисність: зберігає клітинну 
структуру, всі корисні мікро-
елементи і до 85–90% вітамі-
нів.

На чому б ще хотілося заува-
жити, так це на тому, що кожен 
вид продукції вимагає індивіду-
ального підходу у виборі шоко-
вої камери, а саме: яким чином 
будуть завантажуватися і охоло-
джуватися ті чи інші продукти. 

Нижче пропонуємо деякі ре-
комендації щодо заморожування 

найпопулярніших груп харчової 
продукції.

Для об’ємних овочів та фруктів 
використовуйте візки під проти-
вні, гастроємності, системи ту-
нельного типу, а для дрібних ягід 
та нарізаної продукції підійдуть 
вже згадані нами флюідизацій-
ні апарати. Приділіть особливу 
увагу підготовці продукції до за-
морожування: переберіть та по-
збудьтеся бруду, гнилі, гілочок і 
листочків. Деякі ж продукти ре-
комендується попередньо про-
мити і обсушити. Сам процес 
охолодження перед шоковим за-
морожуванням бажано робити в 
три етапи: потужність випарову-
вача і компресора змінюється, на 
першому етапі обладнання пра-
цює на 30%, на другому – на 60%, і 
на третьому – на 100% для посту-
пового охолодження і збережен-
ня якостей продукту. 

Також зауважу, що не варто 
піддавати продукцію повторному 
заморожуванню – його структу-
ра все одно руйнується, а тому то-
варний вигляд буде втрачено. 
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У передмісті Ніжина у Чернігів-
ській області діє підприємство, яке 
спеціалізується на заморожуванні 
ягід. Його продукцію здебільшого 
експортують, але, як відзначає влас-
ник цього промислового об’єкта 
Андрій Білий, попит на заморожені 
фрукти і в Україні зростає. Якщо у 
2018 році на вітчизняному ринку вда-
лося реалізувати 10% від усього обся-
гу заморожених на підприємстві ягід, 
то у наступному році – 20%, а цього 
сезону підприємець розраховує ще 
більше продати вдома. Адже україн-
ські споживачі починають цінувати 
переваги свіжих плодів, які після роз-
морожування зберігають весь свій 
потенціал і навіть товарний вигляд на 
відміну, скажімо, від консервованої 
плодової продукції.  

– Після полуниці ми заморожуємо 
лісові ягоди, в основному це чорниця, 
а згодом і гриби. Люди, які працю-
ють на плантаціях ФГ «Ніжин Агро-
інвест», збирають ці лісові дари. Та-
кож приймаємо плоди від населення. 
Перевіряємо сировину на наявність 
нітратів і радіонуклідів. Якщо закор-
донним партнерам потрібна більш 
глибока перевірка, скажімо, на вміст 
пестицидів, замовляємо аналіз сиро-
вини у державній лабораторії у Чер-
нігові. Збирання і заморожування ма-
лини у нас починається приблизно з 
серпня, – каже Андрій Білий. 

Історія переробного виробництва 
почалася із заснування ФГ «Ніжин 
Агроінвест», що нині є основою сиро-
винної бази підприємства. На полях 
господарства вирощують полуницю, 
малину і обліпиху. За шість років угід-
дя збільшилися в сорок разів. Засну-
вав ФГ ніжинець Андрій Білий, який 
до 2014 року займався бізнесом. На-
томість події шестирічної давнини 
спонукали підприємця до спроб в 
аграрній сфері. 

Ділянку в один гектар, яку Андрій 
Ігорович планував використати для 
будівництва котеджного містечка, ра-
зом із родичами вирішили засадити 
малиною, оскільки ситуація 2014-го 



не сприяла початку забудови. У той 
рік чистий прибуток з гектара мали-
ни склав кілька тисяч доларів США. 
Поталанило аграрію-початківцю з 
ціною на малину і у наступному році, 
ягоду він реалізував переробникам, а 
також всім охочім на оптових ринках, 
і заробив уже 10000 у американській 
валюті, що обнадіювало і стимулюва-
ло до подальшого розвитку справи.

– У 2016 році зареєстрував фер-
мерське господарство «Ніжин Аг-
роінвест», – розповідає Андрій Бі-
лий, – під це діло розширили площі. 
Придбав в учасників АТО земельні 
ділянки у селі Яблуневе, що непода-
лік Ніжина, де був сад колишнього 
радгоспу. Разом із родичами взялися 
викорчовувати старі дерева, готували 
грунт під ягідні культури. Обзавелися 
тракторцем. Шість гектарів обліпихи 
посадили трирічними саджанцями. 
Оскільки почав розумітися на садив-
ному матеріалі, замовили його не де-
інде, а у розпліднику «Кліома Сервіс». 
Якістю задоволені, тому й досі співп-
рацюємо з цією компанією. 

За словами аграрія, зараз в обро-
бітку ФГ «Ніжин Агроінвест» 40 га 
на крапельному зрошенні. Два поля 
розташовані поряд одне від одного, 
їх розділяє лісосмуга. Завдяки тому, 
що довгий час ці землі не обро-
бляли, вдалося без великих зусиль 
сертифікувати господарство як ор-
ганічне.  Натомість минулого року 
у «Ніжин Агроінвесті» вирішили 
відмовитися від цього статусу, ціно-
ва різниця між органічною і неорга-
нічною малиною почала становити 
всього 20%. Хоча витратна частина 
для вирощування органічної ягоди 
в декілька разів вища, врожайність 
менша, і попит в Україні та і закор-
доном на органічну малину нижчий, 
зазначає Андрій Білий.  

– Ми намагаємося з кожного ме-
тра ділянки мати максимум, тому по-
садили полуницю не тільки окремим 
масивом, а у міжряддях обліпихових 
насаджень. Скажімо, молодий облі-
пиховий сад починає плодоносити 
за 3–4 роки після садіння, весь цей 

час за ним треба доглядати, інвес-
тувати в нього, а полуниця дозволяє 
зменшити фінансове навантаження, 
– каже Андрій Білий. –  Для промис-
лового вирощування обрали сорти 
полуниці  Соната, Рембрандт і Зенга 
Зенгана, останній законтрактований 
на експорт, іде виключно на заморо-
жування. Бо Зенга Зенгана довго не 
лежатиме, ледь встигаємо її з поля 
довезти до переробних потужностей, 
що знаходяться за п’ять кілометрів 
від плантації, і підготувати до замо-
рожування. Натомість який смак і 
аромат!  Якщо розморозите тарілочку 
Зенга Зенгани, полуничний запах за-
полонить усю кімнату, ягода настіль-
ки ніжна, що сама тане у роті.  

Як повідомив Андрій Білий, у між-
ряддях малини теж росте полуниця, 
але на підприємстві воліють відмови-
тися від цієї практики, бо планують 
запровадити механізоване збирання 
малини. Для цієї мети поступово змі-
нюють сортовий склад, замість сортів 
Полка і Зева висаджують сорт Хери-
тейдж, більш придатний для збиран-
ня ягід комбайном.  

– Знайти людей для ручного зби-
рання ягід – непередбачувана справа, 
до того ж більш витратна, ніж збиран-
ня малини комбайном. Хоча у цьому 
році через карантинні обмеження ро-
бочу силу було легше знайти, але яка 
ситуація буде у наступному сезоні, 
невідомо. Я починав з того, що влас-
норуч збирав ягоди на своїй плантації 

і знаю напевне: якщо з четвертої ран-
ку почати, то до сутінок можна як мі-
німум зібрати 70–80 кг малини, тому 
у нас і встановлена така добова норма 
на одну людину. Але далеко не всі на-
ймані працівники можуть її викону-
вати. Скажімо, місцевим мешканцям 
заважає близькість до дому, багато 
інших факторів, свої клопоти тощо. 
Набагато ефективніше наймати лю-
дей, які приїздять на збирання ягід із 
інших регіонів. Вони більш мотивова-
ні і налаштовані на заробіток. Ниніш-
нього сезону за збирання полуниці 
ми платили 6–8 гривень за кілограм, 
зібрати її добову норму набагато про-
стіше, бо полуниця важча за малину. 

Як розповів Андрій Білий, при-
близно половину врожаю полуниці 
заморозили, стільки ж відправили на 
свіжий ринок. І це тому, що цьогоріч-
на ціна на ягоду дорівнювала західно-
європейській. А от у минулому році 
фермерське господарство забезпечу-
вало свіжою полуницею лише ніжин-
ців, бо підрахували, що більший зиск 
буде від експорту заморожених ягід. 

– У нас законтрактованою є тіль-
ки Зенга Зенгана, з ягодами полуниці 
інших сортів вирішуємо згідно ціно-
утворення на ринку. Якщо розуміє-
мо, що заморожувати і експортувати 
буде вигідніше, перестаємо відванта-
жувати на свіжий ринок. Бо, скажімо, 
у Німеччині ціна свіжої полуниці що-
року тримається на рівні 4–5 євро за 
кілограм, у Польщі – 2–3 євро за кі-

ЯГОДИ

липень 202064

Андрій Білий на своїй  
обліпіхово-полуничній плантації 



65липень 2020

ЯГОДИ

лограм, відповідно там і закупівельна 
ціна заморожених ягід вища, ніж в 
Україні, тому на експорті можна заро-
бити більше. А у нас поки не тільки на 
заморожені ягоди, а і на свіжу малину 
з нашою націнкою попит слабенький. 
Очевидно, дається взнаки те, що ма-
лину вирощують чи не на кожному 
селянському подвір’ї, вона менш тру-
домістка і вибаглива, ніж полуниця, і 
конкурувати по ціні з «бабусями», які 
майже нічого не вкладають у вирощу-
вання врожаю, дуже тяжко, – ділить-
ся досвідом Андрій Білий.      

Важко українським підприємцям 
конкурувати і на закордонних рин-
ках. Багато чинників, які не сприяють 
подорожі вітчизняної ягоди до плато-
спроможного споживача. По-перше, 
кредитні ставки і дотації дозволяють 
фермерам Європейського Союзу ви-
робляти більше, якісніше і почасти 
дешевше, ніж можуть собі дозволити 
українці, по-друге, на ринках ЄС міц-
нішають ягідні пропозиції від аграрі-
їв із північноафриканських країн, де 
збирають по кілька врожаїв полуниці 
на рік. Як зазначив Андрій Білий, не 
зіграв на руку українським експорте-
рам і минулорічний курс гривні. Дех-
то з з українських експортерів взагалі 
відмовився від справи. Адже валютні 
контракти довелося виконувати, а 
видатки на виробництво у гривнево-
му еквіваленті лишилися на попере-
дньому рівні. От і вийшло, що зміц-
нення національної грошової одиниці 
відносно євро «з'їло» левову частку 
прибутку вітчизняних експортерів, 
бо фактично гривень за товар вони 
отримали менше. 

– Минулорічні валютні «сюрпри-
зи» боляче вдарили по нашій ініціати-
ві створення сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу «Дари 
Чернігівщини», який ми плануємо 
розвивати за польським прикладом, 
за участі великої кількості дрібних 
фермерських господарств сімейного 
типу, – продовжує розповідь Андрій 
Білий. – Минулого року ми планува-
ли створити спільну з ними партію 
малини для заморожування. Для цьо-

го домовилися і з покупцями з Чехії 
на поставку ягід малини у 100 тонн за 
ціною 1.80 євро за кг. Натомість цей 
контракт довелося виконувати лише 
за рахунок плантації «Ніжин Агро-
інвест», бо завдяки курсовій різниці 
2019 року ми не тільки не заробили 
на малині, а і понесли збитки у роз-
мірі 10 гривень на кожному кілогра-
мі відправленого чехам. Тому роблю 
висновок, що непередбачувана еко-
номічна ситуація в нашій країні не 
тільки гальмує розвиток вітчизняно-
го експорту, а і кооперації.

До слова, економічна нестабіль-
ність у державі шкодить розвитку і 
переробної галузі. Яскравою ілюстра-
цією слугує кількість  підприємств, 
таких, як у Ніжині, із заморожуван-
ня плодів, у масштабах України. Їх  
хіба що кілька десятків. Натомість у 
Польщі – близько півтисячі. От і за-
хопився Андрій Білий ідею розвитку 
агробізнесу за західноєвропейським 
зразком, подорожуючи і вивчаючи 
досвід закордонних колег, де пере-
робна промисловість є наріжним 
каменем добробуту суспільства. Але 
швидко переконався, що застосувати 
цей досвід в українських реаліях на-
багато важче, ніж здавалося спочатку.

– Усвідомлюючи труднощі і ризи-
ки, довгий час не планував будувати 
завод. Відправляли ягоди для заморо-
жування на підприємства у Черкась-
кій і Кіровоградській областях, але 
якість готової продукції не влашто-
вувала клієнтів з ЄС. Тому перейшли 
на іншу схему співпраці. Збудували 
цех  доробки сировини, а на інших 
підприємствах її заморожували. У 
2018 році в Кам'янці-Подільському 
придбали автоматизовані лінії  укра-
їнського виробництва – барботажні 
і щіткові мийки, автоматичний доза-
тор, інспекційні столи, а морозильне 
обладнання для складу і шокової за-
морозки  замовили у німецької ком-
панії «Піццер». Таким чином забезпе-
чили собі повний технологічний цикл 
виробництва заморожених плодів. 
Всього інвестували у підприємство 
37 мільйонів гривень, 2.4 мільйони 

гривень нам компенсували з держав-
ної програми підтримки зберігання 
та переробки сільськогосподарської 
продукції. Завдяки модернізації ни-
нішня потужність підприємства ста-
новить 8 тонн готової продукції на 
добу, склад вміщає 400 тонн. Зали-
шається тепер забезпечити надійну 
сировинну базу, тому є великі споді-
вання, що СОК «Дари Чернігівщини» 
теж стане успішним проектом,  – під-
сумовує Андрій Білий. 

Попри випробування, яких за-
знає підприємець чи не щодня, він 
налаштований оптимістично. Адже 
переконаний, якщо будувати бізнес 
не лише заради прибутку, а перш 
за все для того щоб створювати 
корисні речі, працювати на розви-
ток і перспективу – така модель є 
найбільш стресостійкою, і, врешті-
решт, буде домінуючою. Не дарем-
но такі ж цінності сповідують най-
успішніші підприємці і комерційні 
компанії світу.  

Склад готової продукції і його 
завідуючий Богдан Гирянський



Пандемія COVID-19 змусила 
індустрію заморожених продуктів 
подолати нові проблеми і скорис-
татися новими можливостями. 
Змінилися купівельні звички спо-
живачів, їх сприйняття замороже-
них продуктів, зріс попит на тех-
нологічні лінії «без дотику рук». У 
міжсезоння заморожені продукти 
добре заповнюють  прогалини сві-
жого асортименту овочів та фрук-
тів, а у зв’язку із пандемією деякі 
споживачі  навіть сезонні фрукти 
купують у замороженому вигляді.

Попит на морозильні примі-
щення в Європі різко зріс після 
того, як індустрія готельно-рес-
торанного бізнесу та ринки свіжої 
продукції закрилися, у результаті 
чого їх постачальники стали шука-

ти нових покупців або десь збері-
гати непродані продукти.

Фермери, виробники і роздріб-
ні продавці говорять, що майже 
неможливо знайти комерційний 
холодильник і морозильник. Брак 
змушує скорочувати виробництво, 
адже втрачаються тисячі тонн 
продукції, яку раптом більше ніку-
ди подіти. Тому технології заморо-
жування овочів і фруктів стали на 
вагу золота. 

COVID-19 скорегував і вимоги 
споживачів до обраної продукції. 
Адже технології, що мінімізують 
втручання у процес виробництва 
людського фактора, зараз найпо-
пулярніші. Серед таких – метод 
індивідуального швидкого замо-
рожування, або IQF.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
IQF

Коли IQF заморожує ягоди, 
процес починається з миття про-
дуктів і нарізання їх кубиками, 
якщо це необхідно. Наступним 
етапом є попереднє охолодження, 
за яким розпочинається фактич-
не заморожування IQF. Однак не 
всі дотримуються цього процесу. 
Продуктивність багатьох вироб-
ників не дозволяє попередньо охо-
лоджувати продукт до фактично-
го процесу заморожування. Тому 
вони часто використовують свій 
морозильник як охолоджувач. Це 
погане рішення, є можливість за-

ПЕРЕРОБКА

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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ощадити 30% енергії, яка викорис-
товується при охолодженні про-
дукту поза морозильною камерою. 

У той же час добре охолодже-
ний продукт дає безліч переваг. З 
одного боку, ємність морозильної 
камери збільшується приблизно 
на десять відсотків. Іншим факто-
ром є збільшення часу, який буде 
потрачено, перш ніж продукт роз-
морозиться, він фактично буде по-
двоєний. Якість замороженої про-
дукції також значно краще.

ЗАМОРОЖУВАННЯ 
МАЛИНИ, ЛОХИНИ І 
ПОЛУНИЦІ

IQF врівноважує повітряний 
потік і швидкість, створюючи 
найкращий рух по морозильній 
камері. На початку процесу за-
морожування малина все ще до-
сить волога і м’яка. Таким чином, 
псевдозрідження, що циркулює 
по морозильній камері, потріб-
не для підтримання подолу і на-
лежного заморожування поверхні 
продукту. Ягоди набувають лам-
кості, оскільки вони стають холод-
нішими, тому потрібне зниження 
швидкості повітря. Спочатку від-
бувається барботажне псевдозрі-
дження, а в кінці псевдозрідження 
в нерухомому шарі морозильної 
камери. Поєднання процедури 

заморожування з нульовим па-
дінням на виході з морозильної 
камери гарантує мінімальне по-
шкодження продукту.

Під час процесу заморожуван-
ня вирощеної лохини в IQF треба 
врахувати певні фактори. Щойно 
зірвана лохина вкрай чутлива до 
поверхневої води, яка в свою чергу 
може знищити продукт. Це озна-
чає, що оптимальним способом 
обробки цих ягід є охолодження 
їх до п’яти градусів за Цельсієм і 
їх ефективне зневоднення за до-
помогою шейкера осушення /роз-
поділу з повітряним ножем. Цир-
куляція псевдозрідження також 
сприяє поліруванню поверхні і 
видаленню кольорів, які в іншому 
випадку можуть стати проблемою.

Полуниця, призначена для замо-
рожування в IQF, зазвичай замо-
рожується відразу після збиран-
ня врожаю. Це зберігає вітаміни, 
мінерали та антиоксиданти. Крім 
того, заморожування за допомо-
гою морозильника IQF забезпечує 
низьке зневоднення і запобігає 
утворенню грудок, зберігаючи за-
пах, текстуру і смак полуниці.

ПЕРЕВАГИ IQF
ПРИРОДНИЙ ЗОВНІШНІЙ  
ВИГЛЯД

Оптимальний потік повітря у 
морозильної камери IQF забез-

печує дбайливе поводження з 
продуктами на всіх етапах проце-
су заморожування, навіть із над-
звичайно чутливими. Кінцевим 
результатом є продукт преміум-
класу з природним зовнішнім ви-
глядом.

ВИСОКА  
ПРИБУТКОВІСТЬ

Складна і оптимальна аероди-
наміка, яка може бути досягнута 
у тунелі IQF, зменшує зневоднен-
ня продуктів IQF і запобігає утво-
ренню снігу в морозильній камері. 
Зниження зневоднення продукту 
призводить до підвищення рен-
табельності. Крім того, продукти 
будуть зберігати свій природний 
об’єм, форму і колір, щоб бути 
проданими за преміальною ціною.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Технологія швидкого заморожу-

вання дає 20–30% економії енергії, 
бо вимагає менше охолодження.

НАДІЙНА БЕЗПЕКА  
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Тунельний морозильник IQF 
являє собою легкодоступний мо-
ноблок із закругленими кутами і 
похилими поверхнями, забезпечує 
надійну безпеку харчових продук-
тів у поєднанні з ефективною сис-
темою очищення на місці. 

ПЕРЕРОБКА
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Сушіння – це спосіб консерву-
вання, заснований на видаленні з 
плодів води, внаслідок чого у них 
підвищується концентрація роз-
чинних речовин, при якій мікро-
організми не псують продукцію і не 
можуть розвиватись. Український 
ринок сушених плодів зберігає дуже 
високі темпи росту, що пов’язано із 
зростанням споживчої потреби Для 
виробництва сухофруктів в Україні 

необхідний підбір такого сортимен-
ту плодів та ягід, який забезпечив би 
рівномірне надходження для виго-
товлення високоякісного продукції.

Після сушіння плоди зменшують-
ся у вазі приблизно у 7–10 разів, що 
набагато полегшує їх транспорту-
вання та зберігання. При правиль-
ному сушінні поживних речовин 
втрачається дуже мало. 

Сушіння буває сонячне, або 
природне і штучне. Природне су-
шіння застосовується у місцях, 
де у другій половині літа та впро-
довж осені зберігається сонячна 
тепла суха погода. За таких умов 
сушіння є ресурсоекономним спо-
собом зберігання, який може бути 
доступним багатьом садівничим 
господарствам. Необхідно мати 
спеціальне сушильне обладнання, 
а також знати, які сорти плодових 
культур найбільш придатні для су-
шіння.

При неправильному зберіганні 
сухофрукти пошкоджуються різни-

ми шкідниками і грибками, внаслі-
док чого втрачають якість і можуть 
зовсім зіпсуватись. Оптимальна 
температура зберігання сухофрук-
тів є +10 С, а відносна вологість по-
вітря – 60–65%. При більш високій 
температурі і відносній вологості 
повітря продукція псується. Іноді на 
сушених плодах кісточкових куль-
тур з’являється сірий наліт цукру. 
Для їх усунення плоди занурюють 
на 1–2 хвилини у кип’ячу воду, а по-
тім прогрівають у сушарці при тем-
пературі 75–80% впродовж 20–30 
хвилин. 

Виробництво сухофруктів є 
ефективним для подовження термі-
ну споживання плодів та ягід. Однак 
далеко не всі сорти, які використо-
вуються у промисловому і аматор-
ському садівництві, придатні для 
виготовлення цього якісного про-
дукту. Виникає нагальна необхід-
ність підбору відповідних сортів у 
садівництві для забезпечення сиро-
виною промислового виробництва.

КРАЩ² СОРТИ ДЛЯ СУШ²ННЯ

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат   
с.-г. наук
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При підборі сортів яблук для су-
шіння важливо враховувати такі ви-
моги до сировини: щільний м’якуш, 
високий цукрово-кислотний індекс, 
солодкий смак. Як правило, сухоф-
рукти високої якості отримують із 
сортів літнього та осіннього строку 
достигання. Зимові сорти для су-
шіння використовують тільки не-
кондиційної фракції, які у результаті 
ураження шкідниками, хворобами 
або механічного пошкодження не 
можуть довго зберігатись свіжими. 
Як із перестиглих плодів, так і з не-
достиглих сухофрукти виходять 
низької якості. 

За даними вітчизняних дослід-
ників, кращими сортами яблук для 
сушіння є: Донешта, Слава пере-
можцям, Боровинка, Антонівка зви-
чайна, Вільямс Прайд, Катя, Мюр-
рей, Редфрі, Ромус-1, Білоруське 
солодке.

Кращими сортами груш для 
сушіння є ті, що мають високі сма-
кові властивості, зокрема: Лісо-
ва красуня, Улюблениця Клаппа, 
Конференція, Вільямс, Бере Боск. 
Проте у процесі сушіння консис-
тенція і значною мірою смакові 
якості груш погіршуються, тому 
для отримання сушеного продукту 
з груш необхідно враховувати сор-
тові особливості вибраного сорту, 
що планується для сушіння. Для 
сушні вищого сорту доброякісні 
крупні плоди очищають від шкірки 
і видаляють насінні камери, роз-
різують по довжині надвоє або на 
чотири частини і обкурюють сір-
чистим газом. Збирають груші для 
сушіння в основному стиглими, але 
ще твердими. Останнє особливо 
стосується сортів із маслянистим 
соковитим м’якушем, таких, напри-
клад, як Лісова красуня, Улюблени-
ця Клаппа. Вихід готової продукції 
при сушінні становить при вико-
ристанні неочищених цілих плодів 
18–20%, а очищених від шкірки і 
розрізаних на половинки – 12–14%. 

Слива для сушіння. Високої 
якості сушений продукт зі сливи 
одержують при використанні пло-
дів таких сортів: Пам'ять матері, 
Кантата, Трудівниця Млієва, Ори-
гінальна, Добра, Пам'ять Костіної, 
Ренклод Альтана, Тулеу грас. Най-
більш придатними для сушіння 
є ті плоди, що мають м’ясистий 
м’якуш та дрібну кісточку, що до-
бре відділяється. Масова часка 
вологи у чорносливі не повинна 

перевищувати 25%. Особливо ці-
нуються сорти сливи для даного 
виду переробки з групи угорки. У 
меншій мірі використовують рен-
клоди та терносливи. Плоди уго-
рок придатні для сушіння у спо-
живчій стиглості, ренклоди – на 
початку споживчої стиглості, коли 
їх плоди вже набули смаку, за-
барвлення, аромату, але ще тверді. 
Тривалість сушіння чорносливу 
– 36–75 годин залежно від сорту 
та розмірів плоду, а також від на-
явності кісточки. Вихід готової 
продукції становить 24,4–26% до 
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свіжої сировини залежно від сорту 
(таблиця 1).

Сушіння абрикосів. Для сушін-
ня збирають абрикоси після того, як 
вони набудуть властивих їм смако-
вих якостей, але є ще твердуватими. 
Сушать абрикоси цілими або розрі-
заними на половинки. При сушінні 
цілими бланшують гарячим 0,5% 
розчином соди до з’явлення тріщин. 
Після цього їх промивають у чистій 
воді, розкладають на сита і впро-
довж однієї години обкурюють сір-
чистим газом. Сушіння абрикосів 
з кісточками триває близько 24–32 
години, а без кісточок – 12–16 го-
дин. Висушені плоди мають оран-
жевий колір м’якушу, приємний 

аромат. Високу якість сухофруктів 
із абрикосів можна отримати з сор-
тів: Краснощокий, Ананасний, Кол-
госпний, Ювілейний, Парнас.

При підборі сортів вишні до 
сушіння необхідно враховувати на-
ступні вимоги: плоди повинні мати 
високий вміст сухих речовин та ін-
тенсивно червоне забарвлення. До 
кращих сортів вишні для сушіння 
належать: Пам'ять Артеменка, По-
дбельська, Жадана, Оптимістка, 
Альфа. Для даного способу пере-
робки вишні збирають у повній сти-
глості. Перед сушінням плоди опо-
ліскують водою, тривалість власне 
сушіння – 18–22 години. Вологість 
висушених вишень не повинна пе-

ревищувати 20%. Вихід сушених ви-
шень становить близько 20%. 

Для сушіння чорної смородини 
і малини кращими сортами є круп-
ноплідні сорти з високим вмістом 
речовин у ягодах. Якщо ягоди ма-
ють на собі пил, то їх перед сушін-
ням миють, а чорну смородину ще 
й бланшують у киплячій воді впро-
довж 1–2 хв. Сушать ягоди малини 
та чорної смородини 8–12 годин. 
Вихід готової продукції при воло-
гості становить 12–15%. Найбільш 
придатними сортами для сушіння 
смородини чорної є: Ювілейна Ко-
паня, Аспірантська, Муза, Говтва, 
Пам'ять Правика; малини – Глен 
Емпл, Полана, Кіржач, Бенефіс. 
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Таблиця 1. Якісні показники чорносливу (дані Дослідної станції 
помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН  
(Є.П. Постоленко, В.В. Ласкавий, 2016).

Сорт 

Дегустаційна оцінка, бали
Вихід 

продукту, 
%

До 
сушіння 

(контроль)

Після 
сушіння

Тривалість зберігання 
місяці

3 6

Ранньо- та середньостиглі сорти та гібридні форми

Ода (контроль) 4,6 4,6 4,5 4,5 24,6

Ненька 4,7 4,6 4,6 4,5 24,4

Пам'ять матері 4,7 4,8 4,8 4,7 25,2

Кантата 4,6 4,7 4,7 4,7 26,0

№ 7842 4,5 4,5 4,5 4,4 24,5

Пізньостиглі сорти та гібридні форми

Волошка 
(контроль) 4,5 4,6 4,6 4,5 25,1

Трудівниця 
Млієва 4,6 4,7 4,7 4,6 25,3

Оригінальна 4,7 4,9 4,9 4,8 25,6

Добра 
(№12456) 4,7 4,8 4,8 4,8 25,8

КРАСНОЩОКИЙ

ЖАДАНА

ПАМ'ЯТЬ МАТЕРІ






