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ОВОЧІВНИЦТВО
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У селі Мостище Макарівського 
району Київської області на десяти 
гектарах орендованої землі вправно 
господарює Сергій Запорожець. Дві 
третини його ділянки займають ово-
чеві культури. Орендар вирощує на 
них томати, цибулю і капусту, працює 
чітко за технологією, адже ще з юнос-
ті, навчаючись на факультеті плодо-
овочівництва, екології та захисту 
рослин Уманського національного 
університету садівництва, опанував 
основи для отримання щедрих уро-
жаїв. У подальшому фундаменталь-
ні знання аграрій примножував на 
практиці як власник плодового роз-
плідника, найманий працівник у за-
кордонних фермерів, агроном у гос-
подарствах Києво-Святошинського 
району тощо. А нині вже чотири роки 

поспіль Сергій Запорожець разом 
із напарником, таким же одноосіб-
ником, як і сам, Олександром Лит-
виненком, продовжує справу свого 
життя, вирощує якісні і екологічно 
безпечні овочі собі на втіху і людям 
на радість. Каже, що на відміну від 
плодових культур, овочеві вирощу-
вати комерційно вигідніше. Адже з 
овочів можна отримати більш швид-
кий прибуток, легше маневрувати, 
заміняючи одні гібриди іншими, 
таким чином підлаштовуючись під 
кон'юнктуру ринку, яка постійно змі-
нюється. А найкращим помічником 
фермеру у цій справі є якісне насіння, 
яке за дотримання технології забез-
печує прогнозований результат. Тому 
Сергій Запорожець дуже прискіпливо 
ставиться до питання його вибору, за 
свою практику чоловік випробував 
чи не сотню сортів та гібридів різних 
овочевих культур, а примхливі погод-
ні умови і нестабільні економічні чин-
ники навчили його розбиратися, що, 
коли і як садити. 

– Нині при виборі насіння на-
даю перевагу лише гібридам компа-
нії Bejo Zaden. З продукцією цього 
всесвітньовідомого бренду позна-
йомився близько п’ятнадцяти років 
тому, коли працював агрономом в 
одному з сільгосппідприємств Киє-
во-Святошинського району. Тоді ми 
використовували насіння кольрабі, 
броколі і солодкого перцю компа-
нії Bejo Zaden. Жодних нарікань на 
його якість у мене за весь цей час не 
було. Зазначені характеристики на-
сіння відпрацьовує, як то кажуть, на 

всі 100%. Тому й зараз, господарю-
ючи на власному наділі, всі овочеві 
культури у мене «бейовські». Скажі-
мо, якщо мова про томатні гібриди, 
то це ТОПСПОРТ F1, БЕНІТО F1, 
ТОМСК F1, ТОНОПА F1, ФЛЕТЧЕР 
F1, цибулю саджу РЕД РУМ F1, РЕД 
БУЛ F1 і ДЕРБІ F1, уподобав пізню 
капусту ТРАНСАМ F1 і ранню ТА-
ЛІС F1. Вже другий рік поспіль вона 
порадувала мене врожаєм, – каже 
Сергій Запорожець. 

ПЕРША З ПЕРШИХ – 
НАЙРАННЯ З РАННІХ

Вийшли в поле, щоб оглянути по-
сіви та оцінити врожайність вищезга-
даних гібридів. Під капусту ТАЛІС F1 
у Сергія Запорожця виділено близько 
гектара. Врожай вже майже зібрали, 
але лишилася невеличка «демонстра-
ційна» ділянка, де можна побачити 
дозрілі головки капусти з нижнім 
листям і стеблом. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Сергій Запорожець задоволений 
вибором насіння

Провідний менеджер 
ТОВ «Бейо Україна» Іван Басько, 
проводить огляд ранньої продукції 
ТАЛІС F1

ТАЛІС F1
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– Нижнє листя деінде з невелич-
кими круглими отворами. Але це не 
через шкідників, а тому, що у цьому 
році нас спіткало природне лихо. Ві-
сімнадцятого червня пройшов силь-
ний град, вибило не тільки посіви 
капусти, а і цибулі, – розповідає Сер-
гій Запорожець. – Негода настільки 
сильно пошкодила листя, що могли 
залишитися без врожаю. Плюс три-
вали сильні дощі, що підвищувало 
небезпеку від грибних захворювань. 
Профілактично застосували на ка-
пусті фунгіциди, а щоб підтримати 
рослини після граду, «підгодували» їх 
амінокислотами і гуматами по листу. 

У результаті ТАЛІС F1 не лише 
дозрів за 60 днів, як і передбачено, а 
завдяки професійним зусиллям гос-
подаря і закладеним в ньому влас-
тивостям дав пристойний урожай. 
Як зазначає Сергій Запорожець, з 0.8 
га він планує отримати щонаймен-
ше 60 тонн першокласних щільних 
головок ранньої капусти по 1,5–2 
кілограми вагою. Причому, попри 
часом надмірну кількість дощів у ни-
нішньому вегетаційному сезоні, пло-
ди ТАЛІСА F1 не розтріскалися, бо 
є стійкими до цього явища. Загалом 
рослини проявляють себе стійкими і 
до цвітушності, гібрид швидко наби-
рає вал. Як повідомив регіональний 
менеджер ТОВ «Бейо Україна» Іван 
Басько, продукцію ТАЛІС F1 можна 

отримати на п’ять днів раніше, ніж 
інших ранніх гібридів. Зокрема, за-
вдяки вищезазначеним характерис-
тикам, в яких ми пересвідчилися, 
перебуваючи на Київщині, ТАЛІС 
F1 користується попитом у багатьох 
регіонах України. До того ж він гарно 
зберігається. 

– Цьогорічні погодні умови, маю 
на увазі не тільки град і зливи, а і трав-
неві приморозки, не завадили ТАЛІС 
F1 досягти минулорічного рівня вро-
жаю, за це він мені і подобається, – 
каже Сергій Запорожець. – Очевид-
ні переваги якісної селекції даються 
взнаки. Адже через холодну весну 
строки збирання більшості овочевих 
гібридів змістилися на кілька тижнів, 
а то і місяць, а строки збирання ТА-
ЛІСА F1 – лише на тиждень. Це дає 
можливість бути першим на місцево-
му ринку ранньої капусти, відповідно 
більше заробити. 

Аграрій поділився власними на-
працюваннями у вирощуванні ТА-
ЛІС F1. Він розповів, що сіяли цей 
гібрид на початку квітня у теплиці, 
потім розсаду деякий час тримали 
на полі під навісом. Після її виса-
дження у відкритий грунт зробили 
один міжрядний обробіток – ручне 
прополювання. Саму розсаду в ка-
сетах і сходи на полі обробляють 
ЗЗР найвищої якості – виробництва 
провідних агрохімічних компаній 
світу, ніяких аналогів принципово 
не використовують. При внесенні 
інсектицидів додають прилипач, 
щоб рідина лишалася на листі, а не 
стікала з листової пластини. Удо-
брювали ТАЛІС F1 нітроамофос-
кою і селітрою. Чітко дотримуються 
регламенту обробок – завжди пра-
цюють на випередження проблем, 
бо це економічно доцільніше. Тому 
й неприємних сюрпризів ні з хво-
робами капусти, ні зі шкідниками у 
нинішньому сезоні не спостерігали. 

КОМЕРЦІЙНЕ «ВІКНО» 
РАННЬОЇ ЦИБУЛІ 

За словами Сергія Запорожця, 
цибуля технологічно складніша 
культура, ніж капуста у плані хім-
захисту і зрошення. У той же час 
завдяки відсутності потреби у руч-
ному прополюванні, яку застосову-
ють на капусті, з ділянкою у 2,5 га, 
де цьогоріч посіяний гібрид ДЕРБІ 
F1, Сергій Запорожець і Олександр 
Литвиненко впоралися власноруч, 
без допомоги найманих працівни-
ків. 

Сергій Запорожець сподівається 
вигідно продати врожай

ОВОЧІВНИЦТВО

Врожай ТАЛІС F1 чекає на покупців
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– Щоб цибулю не здолали бур’яни, 
після її пересадження з касети у від-
критий грунт використовували гер-
біциди Гоал і Тотріл. Коли бур’яни 
тільки-но прокльовується, достатньо 
20 грамів Гоала на гектар, таке дозу-
вання не травмує овочеву культуру, 
яка вже має по три листочки, нато-
мість «прибирає» небажаних сусідів. 
До речі, за сезон не рекомендується 
вносити більше 2 літрів Гоала на гек-

тар. У мене кількість Гоала не переви-
щує 250 грамів на гектар, у міру зміц-
нення рослин цибулі я збільшую дозу 
до 50 грамів на гектар, – ділиться до-
свідом Сергій Запорожець. 

За словами господаря, як того ви-
магає технологія, застосування пес-
тицидів варто вчасно припинити пе-
ред збиранням врожаю. Тому під час 
нашого візиту на цибулеве поле куль-
туру вже давно не обробляли ЗЗР. Як 
зазначив Сергій Запорожець, якщо 
вчасно здійснювати захист і піджив-
лення ДЕРБІ F1, проблем із цим гі-
бридом із боку шкідників і хвороб 
не буде. Гібрид невибагливий, тому з 
ним легко працювати. 

– До пероноспорозу ДЕРБІ F1 
стійкий, бактеріозом теж майже не 
вражається, навіть у дощове літо. У 

цьому році у дощову погоду застосо-
вував на цій ранній цибулі Пергадо, і 
не так багато використав препарату, 
як на інших гібридах. Після градобою 
«підбадьорювали» ДЕРБІ F1 аміно-
кислотами. У нашій місцевості була 
проблема з дротяником, тож працю-
вали інсектицидами. За рахунок ви-
сокого порогу стійкості ДЕРБІ F1 до 
основних хвороб і шкідників цибулі 
вдалося зекономити близько 30% ЗЗР, 

– підсумовує Сергій Запорожець. 
Розповів аграрій і про ще один ці-

кавий факт, який стосується ДЕРБІ 
F1, і чому він цьогоріч виділив цьому 
гібриду набагато більшу площу, ніж у 
попередні роки. Бо пересвідчився у 
наявності привабливих можливостей 
продажу цієї цибулі за максимально 
високою ціною. Справа в тім, що мо-
мент готовності ДЕРБІ F1 до продажу 
починається тоді, коли цибуля із пів-
денних регіонів вже майже вся реалі-
зована на ринку, а цибуля із централь-
них і північних областей України ще 
не достигла. Це «вікно» відкрите не-
довго, але якщо в нього потрапити, 
можна взяти найвищу ціну за свій 
урожай. Отже, вже з середини лип-
ня ДЕРБІ F1 готується до продажу, 
справа лише у погоді, щоб була мож-

ливість досушити цибулю в полі до 
потрібної кондиції для її подальшого 
успішного збереження. До речі, за 
словами Сергія Запорожця, як для 
ранніх гібридів ДЕРБІ F1 демонструє 
чудові показники лежкості. Навіть 
без спеціальних умов, у звичайному 
льосі, гібрид до березня не пророс-
тає. Господар поділився і нюансами 
вирощування ДЕРБІ F1. 

– Цю цибулю починаємо висівати з 
20-го лютого у касети на 160 вічок за 
допомогою спеціальної ручної сівал-
ки, що набагато пришвидшує опера-
цію. Для того, щоб цибулини виросли 
не більше семи сантиметрів у діаме-
трі, що є привабливим розміром для 
покупців, раніше зазвичай у кожне ві-
чко закладали по кілька насінин, щоб 
на грядках було менше перерослих 
овочів. Але у випадку із ДЕРБІ F1 цей 
маневр виявився необов’язковим, ци-
булини і так виходять досить вирів-
няні, схожі одна на одну. У квітні пе-
реносимо розсаду у відкритий грунт 
у борозни, зроблені трактором, між-
ряддя становлять 20–25 см. 

Як уточнив Іван Басько, вегетацій-
ний період ДЕРБІ F1 триває 90 діб. 
Цікаво, що попри погодні "вибрики" 
цьогорічного сезону, гібрид дозрів у 
строк і, вочевидь, ризикує таки по-
трапити у комерційне «вікно» про-
дажів. 

ДЕРБІ F1 

Посіви ДЕРБІ F1 28 липня 2020 року
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Коктейльні овочі, які характе-
ризуються дрібними плодами, на-
бувають популярності не тільки у 
шанувальників прикрашання кок-
тейлів, але і у любителів вирощу-
вати на своїй присадибній ділянці 
незвичні за розміром красиві ово-
чі. Серед великої кількості кок-
тейльних овочів особливе місце 
займають томати, сорт і маса пло-
ду яких не перевищує 40–60г, вони 
вважаються коктейльними. 

Томати такого розміру дуже 
зручні, тому їх можна використо-
вувати не тільки як прикраси до 
коктейлів, але і у повсякденному 
житті. Вони гарні для прикраси 
святкового столу, привабливі у 
салатах та зручні для транспорту-
вання у походах та на пікніках, їх 
обожнюють діти, вони дуже зручні 
для цільноплідного консервуван-
ня і заморожування. 

Слід також зазначити естетич-
ну красу даного різновиду томатів, 
якими можна прикрасити клумбу 
завдяки тому, що рослини мають 
багато суцвіть із великою кіль-
кістю квіток. На кожній рослині 
формується від 16 до 20 плодів, і 
нормувати їх не потрібно, тому 
як у період цвітіння, так і плодо-
ношення рослини томатів мають 
дуже привабливий вигляд. Але не 
варто недооцінювати дрібноплід-
ні томати як продовольчу культу-
ру, вважати їх маловрожайними, 
оскільки більшість сортів за умов 
правильної агротехніки можуть 
мати у закритому ґрунті врожай-
ність до 10 кг/м2.

Основні вимоги при виборі сор-
ту коктейльних томатів наступні: 
вони повинні бути рівномірно і 
насичено забарвленими, міцними, 
однорідними за формою і розмі-
ром у суцвітті і ні в якому разі не 
розтріскуватися. За типом рос-
ту коктейльні томати найчастіше 
бувають індетермінантними (ви-
сокорослими), але зустрічаються 
і детермінантні сорти, які можна 
вирощувати у відкритому ґрунті. 

ОСОБЛИВОСТОСОБЛИВОСТII  
КОКТЕЙЛЬНИХ КОКТЕЙЛЬНИХ 
ТОМАТТОМАТIIВВ

Духін Є.О.  
кандидат   
с.-г. наук

Духіна Н.Г.  
кандидат   
с.-г. наук
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Коктейльні томати вимогливі до 
тепла рослини. Насіння починає 
проростати при 13–15°С. Опти-
мальна температура для пророс-
тання насіння і появи сім'ядольних 
листочків на поверхню ґрунту 20–
25°С. Після появи сходів протягом 
2–3 тижнів на розвиток позитивно 
впливають зниження температу-
ри, особливо вночі до 8–15°С. Під 
час вегетації для росту і розвитку 
рослин оптимальною температу-
рою є 22–24°С. При температурі 
нижче 15°С призупиняється цві-
тіння, а при 10°С припиняється 
ріст рослин. Рослини томата дуже 
вимогливі до інтенсивності світла 
протягом вегетаційного періоду. 
Довжина світлового дня повинна 
бути не менше 12 год. Найбільш 
неінтенсивне накопичення вро-
жаю відбувається за 14–18– го-
динного світлового дня.

Рослини вимогливі до вологос-
ті ґрунту, але в той же час погано 
переносять близьке залягання 
ґрунтових вод. Найбільш чутливі 
до вологи рослини томата в період 
утворення зав'язі і початку дозрі-
вання плодів. При виборі способу 
поливу слід знати, що томати лю-
блять «суху голову і мокрі ноги». 
Це означає, що ідеальним для них 
є крапельне зрошення, при якому 
краплі поливу не потрапляють на 
вегетуючі рослини, а коріння буде 
знаходитися у вологому серед-
овищі. При недостатній забезпе-

ченості вологою у рослин починає 
скручуватися листя, затримується 
формування бутонів, а перші квіт-
ки і зав'язі опадають, що призво-
дить до різкого зниження врожаю. 
Проте різка зміна ґрунтової посу-
хи надмірним зволоженням при-
зводить до розтріскування плодів, 
що погіршує якість урожаю. Тому 
за вирощування коктейльних то-
матів на зрошуваних ділянках не-
обхідний регулярний полив.

У порівнянні з іншими овоче-
вими культурами томат менш ви-
могливий до ґрунту. Його можна 
розміщувати на різних за фізич-
ними властивостями ґрунтах, але 
краще на пухких, вологоємких, 
багатих на органічні речовини, се-
редньо зв’язаних із нейтральною 
до слабокислої реакцією ґрунто-
вого розчину. Томат належить до 
групи овочевих культур із серед-
нім споживанням елементів жив-
лення, однак високі врожаї його 
можна отримувати тільки при до-
статньому внесенні добрив. Міне-
ральні добрива вносять залежно 
від забезпеченості елементами 
живлення ділянки, де будуть ви-
рощуватися рослини. Орієнтовні 
дози добрив N60-80P60-90K45-60. 

У відкритий ґрунт рослини ви-
саджують, коли мине загроза вес-
няних заморозків на поверхні 
ґрунту. Для отримання ранньої 
продукції висаджують розсаду у 
віці 55–60 днів. Схема посадки 

60×40-50, але слід враховувати, 
що у сортів з великими китицями 
плоди на кінцях визрівають довше. 
Щоб усі плоди у китиці достигали 
одночасно, потрібно так розташо-
вувати кущі, щоб усім частинам 
вистачало світла. Подальша агро-
техніка для томатів традиційна, 
догляд за рослинами включає сво-
єчасні прополювання, рихлення 
міжрядь після дощу або поливу. 
Коктейльним томатам необхід-
но систематичне пасинкування 
(видалення бічних пагонів, що 

з'являються з пазух листа). Загаль-
на врожайність при цьому підви-
щується, адже пасинок відтягує на 
себе частину поживних речовин і 
ускладнює формування врожаю на 
головному стеблі. Індетермінантні 
сорти в теплиці формують в одне 
стебло, напівдетермінантні і де-
термінантні – у 2–3 стебла.

У серпні високорослі сорти при-
щипують приблизно за 40 днів 
до планованого закінчення веге-
тації. Попри малі розміри, плід у 
коктейльних томатів формується 
близько 40 днів. Тому передба-
чивши, коли буде збір останнього 
врожаю, на рослині залишають 
6–9 суцвіть і прищипують головне 
стебло, залишаючи над останнім 
суцвіттям 2 листа. 

ОВОЧІВНИЦТВО





Морква Арго / Argo
• Середньостиглий сорт типу шантане.
• Період вегетації – 110-120 днів.
• Коренеплоди конічні, яскраво-помаранчевого кольору.
• Середня маса – 250-300 гр.
• Має відмінні смакові якості та високу товарність.
• Тривале зберігання.
• Рекомендована норма висіву 1,0-1,2 млн/га.
 
Редис Адель F1/Adel F1
• Високоврожайний гібрид редису.
• Термін дозрівання – 20-25днів після появи сходів.
•  Коренеплоди, округлої форми, діаметром 3 – 4 см, щільні, вирівняні,  

не схильні до утворення пустот та розтріскування.
• Шкірка яскраво-червоного кольору, м’якоть біла, соковита.
• Середня маса коренеплоду – 30 гр.
• Рекомендована густота висіву 200-240 шт/м кВ.

Солодкий перець Боярд F1 / Boiyard F1
• Ранньостиглий гібрид перцю солодкого.
•  Технічна стиглість – 55-60 днів, біологічна – 70-75 днів  

(від висадки розсади).
• Форма плоду – усічений конус.
•  Колір в технічній стиглості – слонової кістки, біологічній –  

червоний, глянцевий.
• Товщина стінки перикарпія 6-7 мм.
• Маса плоду 120-130 гр.
•  Толерантний до фузаріозу та вертицильозу, стійкий  

до абіотичних стресів.

Солодкий перець Моноліт F1/ Monolit F1
• Середньоранній гібрид солодкого перцю.
•  Технічна стиглість 60-65 днів, до біологічної 75-80 днів,  

від висадки розсади.
• Плоди великі, конічні.
•  Колір в технічній стиглості – оливковий, в біологічній –  

насичено червоний.
• Товщина стінки перекарпія 10-12 мм.
• Маса плодів від 150 гр. до 350 гр.
• Висока стійкість до трипсів, толерантний до основних хвороб перцю.
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Процес формування врожаю по-
чинається з моменту висівання на-
сіння у ґрунт, а тому нехтувати пара-
метрами висіву (глибина загортання 
насіння, відстань між насінням у ряд-
ку та між рядками, спосіб висіву та 
посівна техніка тощо) – справа не-
припустима. Глибина загортання на-
сіння – важливий елемент технології 
вирощування будь-якої культури. 
Часто від того, на яку глибину було 
висіяно насіння, залежить подальша 
доля посівів – схожість, сила росту, 
початкова опірність несприятливим 
умовам навколишнього середовища 
тощо. Кукурудза цукрова є чи не най-
більш вибагливою до умов вирощу-
вання та агротехнології культурою. 
Втім, наразі не існує єдиної думки 
щодо оптимальної глибини висіван-
ня культури. Так, вітчизняні та за-
кордонні автори називають цифри 
від 2 до 8 см, переважна більшість 
рекомендацій – 2–4 см. Вважається, 

що більш глибоке висівання насіння 
може знизити його схожість. Та чи 
справедливим є дане твердження? 

Дослідження впливу глибини за-
гортання насіння кукурудзи цукро-
вої на його схожість було проведено 
в лабораторних умовах на посівному 
майданчику з універсальним суб-
стратом за дотримання оптимальних 
умов зволоження. У якості біологіч-
ного матеріалу було використано на-
сіння середньостиглого (80–82 дні) 
гібриду кукурудзи цукрової Джу-
льєтта (Венеція) F1 суперсолодкого 
(sh2) типу, що було люб’язно надано 
компанією МНАГОР. Насіння висі-
вали вручну на глибину 2, 4 і 6 см у 
4-разовій повторності. Схожість на-
сіння визначали на 7-й і 14-й день. 
Результати дослідження статистич-
но обраховували у програмах BioStat 
v7 та AgrpStat методом однофактор-
ного дисперсійного аналізу з розра-
хунком найменшої істотної різниці 

Фішера (leastsignificant difference) 
та критерія Тьюкі (так звана «чес-
но» достовірна різниця, honestly 
significant difference) за рівнем до-
стовірності 95% (p<0,05) для визна-
чення істотності розбіжностей між 
варіантами досліду.

Результатами дисперсійного ана-
лізу було встановлено, що попри сут-
тєві, на перший погляд, розбіжності 
між варіантами досліду, всі вони є 
однаковими, тобто відмінності є не-
істотними (не перевищують наймен-
шу істотну різницю та середнє Тьюкі 
для рівня достовірності 95%). Отже, 
статистика каже, що насіння куку-
рудзи цукрової однаково можна ви-
сівати як на 2, так і на 4 і 6 см. Єдине 
«але»: достовірно швидше (як пара-
доксально це не звучить) проростала 
кукурудза цукрова на варіанті висі-
вання на 6 см, аніж на 2 см (різниця в 
40% між цими варіантами перевищує 
НІР 37,4% на 0,6%, тож різниця між 

ЗАЛЕЖНIСТЬ СХОЖОСТI НАСIННЯ КУКУРУДЗИ 
ЦУКРОВО¯ ВIД ГЛИБИНИ ВИСIВАННЯ

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший 
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цими варіантами в даному випадку 
може вважатися істотною).

Проте варто відзначити наступні 
переваги та недоліки суто техноло-
гічного плану для кожного з варіан-
тів. Висівання на глибину 2 см – це 
фактично висівання насіння у по-
верхневий шар ґрунту. Це потребує 
гарної сівалки, ретельної підготовки 
ґрунту, оскільки насіння може про-
сто опинитися на поверхні поля. 
Рівномірність глибини висівання 
також буде важко підтримувати. 
До того ж, поверхневий шар ґрунту 
надто швидко пересихає (особливо 
на Півдні України), а це викликати-
ме додаткові проблеми з режимом 
зрошення на перших етапах: по-
трібно частіше зволожувати ґрунт, 
але так, щоб не розмити його та не 
вимити з посівного ложа мілко ви-
сіяне насіння кукурудзи. Крім того, 
той факт, що коренева система рос-
лини закладатиметься дуже близько 

до поверхні, не додає рослинам стій-
кості до несприятливих умов серед-
овища. Оптимальною виглядає сівба 
на глибину від 4 до 6 см, оскільки цей 
шар ґрунту зазвичай містить більше 
вологи, менше пересихає, рівномір-
ність висівання та загортання на-
сіння легше забезпечити, рослини 
нормально укорінюються, режим 
зрошення – стандартний, бо немає 
ризиків розмивання посівного шару. 
Враховуючи той факт, що достовір-
но схожість не втрачається, цей ва-
ріант глибини висівання кукурудзи 
цукрової є оптимальним. Додатково 
зауважимо: у легкий, добре острук-
турений ґрунт можна висівати на-
віть на 6 і більше см, а от у важкий 
ґрунт краще обмежитися глибиною 
4 см. Це пов’язано з особливостями 
впливу структури ґрунту на пророс-
тання та початковий ріст і розвиток 
рослин. Проте за розсадного спосо-
бу вирощування кукурудзи цукрової 
до фази 2–3 листочки культуру за-
звичай «виганяють» у касетах або у 
пластикових стаканчиках, і в цьому 
випадку, коли об’єм ґрунту є досить 
обмеженим, варто висівати насіння 
у стаканчик на глибину 2 см, таким 
чином забезпечуватиметься більш 
розвинена коренева система на час 
висадження розсади у відкритий 
ґрунт. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 1 – Схожість насіння кукурудзи 
цукрової залежно від глибини висівання 
(середня за повтореннями), %

Глибина 
висівання  

насіння, см
На 7-й день 

після висівання
На 14-й день 

після висівання

2 40,0 80,0

4 60,0 77,5

6 80,0 90,0

Найменша істотна  
різниця НІР (p<0,05) 37,4 22,2

Перші проростки

Поява першого справжнього 
листочка

СТОП ПОСУХА    –  РЕДІКС ПЕРФЕКТА  –  ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ!
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ОВОЧІВНИЦТВО

Крім звичних нам картоплі, буря-
ка, моркви, цибулі існує багато цін-
них і корисних коренеплодів, здат-
них рости і давати гарні врожаї у 
наших кліматичних умовах, а також 
збагачувати їжу цінними вітамінами 
і мінералами. Одна з таких культур, 
відома своїми лікувальними влас-
тивостями ще з часів Олександра 
Македонського – скорцонера.

Цей овоч ще називають «козелец 
іспанська», «чорна морква», «солод-
кий корінь». Шорсткий коренеплід 
циліндричної форми зазвичай за-
барвлений в чорний або коричне-
вий колір. Стебло рослини досягає 
у висоту 65 см. Вага коренеплоду 
зазвичай становить близько 150 г. 
М'якоть скорцонери білого кольору 
і досить соковита. Дуже часто коре-
неплід скорцонери порівнюють зі 
спаржею, бо вони схожі на смак.

З'явилася скорцонера у Півден-
но-Західній Азії і у Південній Євро-
пі. На сьогоднішній день ця рослина 
росте у багатьох країнах. У давнину 
скорцонеру використовували як 
протиотруту від укусів змій. Під час 
чищення коренеплодів варто над-
ягати рукавички, бо сік рослини має 
здатність забарвлювати все в черво-
ний колір.

Скорцонера – дворічна або бага-
торічна трав'яниста рослина, само-
запилюється, холодо-, посухо- і мо-
розостійка, зимує у грунті, у дикому 
вигляді росте у заростях на піщаних 
і кам'янистих степових грунтах. В 
Україні скорцонеру вирощують зде-
більшого городники-любителі. Але 
ця культура цілком заслуговує і на 
увагу професійних гравців плодо-
овочевого ринку завдяки своїм ді-
єтичним, лікувальним і поживними 
якостями.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

До складу коренеплодів скор-
цонери входить досить багато іну-
ліну, який є основними ліками для 
людей з цукровим діабетом. Ще у 
складі цієї рослини є аспарагін – 

речовина, яка позитивно познача-
ється на роботі серця і нирок.

Скорцонера знайшла широке за-
стосування у народній медицині. 
Використовується свіжий сік, від-
вари і настойки з рослини.

ПОСІВ 

Вирощують скорцонеру як одно- і 
дворічну рослину висівом насіння у 
відкритий грунт. Насіння скорцоне-
ри висівають ранньою весною, вліт-
ку і під зиму. При підзимному посіві 

насіння проростає на наступний 
рік, і коренеплід утворюється рані-
ше, ніж при весняному. При посіві 
в літньо-осінні і підзимні терміни 
для отримання товарної продукції 
з'являється небезпека стеблування 
рослин. Для того, щоб отримувати 
рівні, красиві коренеплоди, грунт 
перед посівом перекопують на 
штик лопати і збагачують перепрі-
лим перегноєм. Найкраще для цієї 
культури підходять супіщані, сугли-
нисті грунти, збагачені органікою. 
Не можна сіяти скорцонеру після 
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моркви, селери, помідорів, шпинату 
і всіх видів капусти.

При сівбі навесні скорцонера вже 
у перший рік дає коренеплоди. При 
цьому замочене насіння скорцонери 
сіють у кінці квітня, як тільки просо-
хне грунт. Використовують плівкові 
укриття. При запізненні з посівом 
коренеплоди виходять тонкими, 
з низькими харчовими якостями. 
Якщо вирощують скорцонеру як 
дворічну рослину, насіння висівають 
у липні – на початку серпня (можна 
свіжозібране). Молоді рослини до-
бре вкорінюються до осені, зимують, 
а на другий рік утворюють великі 
коренеплоди і насіння у кінці літа. 
Сівбу здійснюють вузькорядним 

способом за схемами 20–30х15–20 
см, широкорядним 45 х 15 см і стріч-
ковим дво- і чотирирядним (20 + 
50) х 20 см, (15 + 15 + 15 + 45) х 25 см. 
Норма висіву насіння 10–15 г/10 м2. 
Глибина їх загортання 2–3 см.

ДОГЛЯД

Сходи за сприятливих умов 
з'являються через 12–15 діб, а при 
підзимній сівбі – через 7 діб

Через те, що скорцонера у перші 
дні після з’явлення сходів розвива-
ється повільно, її посіви треба ре-
тельно прополювати. Щоб ґрунтова 
кірка не заважала росту коренепло-
дів, грядку розпушують або мульчу-

ють органікою. У фазі 2–3 листків 
посіви у рядах проріджують, за-
лишаючи проміжок між рослина-
ми 15–25 см, залежно від способу 
сівби та схеми розміщення рослин. 
При загущених посівах і на важких 
грунтах у перший рік життя росли-
ни утворюють квітконосні стебла, 
які варто видалити. Поливати рос-
лини починають із середини липня 
і до вересня не менше, ніж 4–5 разів 
на місяць по 20–25 л/м2 (якщо у цей 
час не випадають рясні опади). Піс-
ля поливів або сильних дощів між-
ряддя рихлять, щоб коренеплоди 
були рівними.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ  
І ЗБЕРІГАННЯ

Забирають скорцонеру, залежно 
від сорту, на 100–120 день після її 
сівби. Восени, поки стоїть тепла по-
года, коренеплоди скорцонери ви-
копують обережно, щоб не пошко-
дити, адже вони легко ламаються. 
Коренеплоди очищують від землі, 
сортують, видаляють листя скручу-
ванням, в'яжуть у пучки по 15–20 
штук, розкладають у ящики і помі-
щають у підвал на зберігання разом 
із іншими коренеплодами. Корене-
плоди можуть зимувати і у відкри-
тому грунті для ранньовесняного 
споживання. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Ревінь (рос. ревень; лат. Rheum 
L.) – багаторічна овочева рослина 
родини Гречкові (рос. Гречишные; 
лат. Polygonaceae). В Україні по-
ширені 3 види ревеню: татарський, 
чорноморський та пальчастий.

Ревінь татарський (лат. R. 
tataricum L. fil.) вирізняється 
цільними листками з майже ци-
ліндричним черешком і великою 
округло-ниркоподібною листко-
вою пластинкою з дрібними зуб-
чиками по краю. Батьківщина цьо-
го виду – Середня Азія. Рослина 
багаторічна, висотою 25–70 см. На 
території України зрідка зустріча-
ється на півдні. Має харчове зна-
чення.

Ревінь пальчастий (лат. R. 
palmatum L.) походить із Західно-
го Китаю. В Україні трапляється 
дуже рідко, має лікарське значен-
ня. Вид вирізняється жовтуватим 
забарвленням приквітника. Горі-
шок тригранний, червоний, ши-
рококрилий. Черешок шершавий 
від коротких сосочків. Корінь ве-
ретеноподібний, великий, досягає 
8–12 кг, на зламі – яскраво-жов-
тий. Рослина багаторічна, висотою 
до 2 м. 

Ревінь чорноморський (лат.R. 
rhaponticum L.) вирізняється зеле-
нуватим забарвленням приквітни-
ка; плід горішок, овальної форми, 

на верхівці і біля основи з виїмка-
ми. Нижні листки округло-яйцепо-
дібні, по краю дещо хвилясті. Ба-
гаторічна рослина висотою 1–1,5 
м. Батьківщина – Болгарія. Виро-
щується по всій території України 
як овочева рослина на городах. 
Оскільки сорти і екоформи реве-
ню, що вирощуються в Україні, на-
лежать переважно до даного виду, 
далі описуватимемо саме його. 
Батьківщиною цього виду вважа-
ється Східна Азія, звідки рослина 
потрапила до Європи близько 350 
років тому.

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Кореневище 
ревеню порівняно коротке, корені 
– м’ясисті, добре розвинені. Роз-
етка формується з великих листків 
на довгих м’ясистих і соковитих 
черешках. Стебла голі, дудчасті, 
іноді досить щільні; заввишки, за-
лежно від сорту, можуть сягати 
2–3 метрів; галузяться слабо.

Рослина перехреснозапильна, 
пилок переноситься вітром і ко-
махами. Зацвітає на другий рік ве-
гетації; тривалість цвітіння одно-
го суцвіття близько 15 діб, однієї 
квітки – 3–4 доби. Від весняного 
відростання до дозрівання насін-
ня проходить 80–100 діб. На од-
ному місці ревінь росте до 15 ро-
ків, найбільший урожай черешків 

і насіння дає на 5–6 рік. Рослина 
морозостійка, кореневища не ви-
мерзають при –30оС навіть при не-
значному сніговому покриві. 

Насіння проростає при темпе-
ратурі +2…3оС, листки відроста-
ють при +4…10оС, а їх посилений 
ріст спостерігається за температу-
ри +10…15оС. Оптимальна темпе-
ратура для росту і розвитку реве-
ню +15…18оС.

Насіннєві посіви розміщають 
на сонячних, добре освітлених ді-
лянках, а рослини, призначені для 
одержання товарної продукції, 
можна висаджувати у затінку. Ре-
вінь дуже вимогливий до вологи, 
особливо в період формування 
листків. Оптимальна вологість 
ґрунту в цей період має бути на 

ЦЕ ЦІКАВО

Насіння ревеню проростає  
при температурі +2…3оС

Поява сходів ревеню

Сходи ревеню потребують дбайливого догляду зокрема розпушування 
міжрядь і боротьби з бур’янами
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рівні 70–80% НВ. При нестачі во-
логи, особливо коли підвищується 
температура повітря, черешки і 
листки формуються дрібні, швид-
ко «устарюються», відтак значно 
зменшується урожай товарної 
продукції, погіршується її якість, 
черешки будуть дерев’янистими, 
несоковитими, волокнистими, 
отже непридатними до споживан-
ня. Рослина дуже вимоглива до 
родючості ґрунту, тому плантацію 
закладають на добре удобрених 
органікою ділянках. Оптимальне 
значення рН – 6-6,5. 

Висока температура і сухість 
повітря прискорюють появу квіт-
коносного пагона і зменшують 
період цвітіння ревеню. При висо-
кій температурі повітря у літні мі-
сяці у черешках нагромаджується 
щавлева кислота, що призводить 
до зниження якості товарної про-
дукції. 

Господарське значення. Цін-
ність ревеню полягає у тому, що 
продукція із відкритого ґрунту 
поступає у ранньовесняні строки, 

коли відчувається дефіцит у висо-
ковітамінній свіжій овочевій про-
дукції. Вирощують рослину для 
одержання соковитих черешків, 
довжина і товщина котрих зале-
жить як від сортових особливос-
тей, так і від дотримання високого 
агрофону при вирощуванні і може 
сягати максимальних значень 80 і 
4–5 см відповідно. У черешках міс-
титься велика кількість органіч-
них кислот (яблучна, янтарна, ли-
монна) – понад 2%, які надають їм 
приємний освіжаючий смак. Про-
дукція багата на вітаміни (А, В, С, 
D, РР), а також пектин, мінеральні 
речовини, клітковину. Загалом хі-
мічний склад ревеню ідентичний 
тому, що міститься у яблуках. За-
барвлення черешків буває зеленим 
або червоним (з різним ступенем 
прояву антоціану, його інтенсив-
ністю, розташуванням на самому 
черешку – біля основи, посеред-
ині, у верхній частині або ж суціль-
но по всьому черешку); забарвлен-
ня м’якоті буває біле, рожеве та 
червоне. Черешки використову-
ють у свіжому вигляді у салатах, 
окрошках, із них готують компоти, 
кисіль, квас та інші освіжаючі на-
пої, начинку для пирогів. Із череш-
ків можна варити варення, цукати. 
Деякі автори радять використову-
вати зелені черешки для отриман-
ня пюре і перших овочевих страв, 
а червоні – в кулінарії та конди-
терському виробництві, але це 

матиме радше естетичний ефект і 
не впливає (за близького відсотко-
вого вмісту і співвідношення біохі-
мічного складу продукції) на смак 
готових страв і виробів.

Ревінь використовується у на-
родній медицині, зокрема для 
лікування захворювань кишко-
во-шлункового тракту, нирок, по-
ліпшення апетиту і травлення, 
нормалізації обміну речовин в ор-

ЦЕ ЦІКАВО

Фаза бутонізації

Рослина  в період цвітіння

Рослини відростають відразу після 
танення снігу
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ганізмі, відновлення клітин печін-
ки, покращення роботи жовчного 
міхура. Є дані, що вживання реве-
ню допомагає при морській хворо-
бі. Проте при використанні реве-
ню у лікувальних цілях необхідно 
проконсультуватися з лікарем. 

Технологія вирощування на то-
варні цілі. Плантації ревеню закла-
дають на збірних полях разом з ін-
шими багаторічними рослинами. 
Ґрунт має бути структурний, добре 
удобрений, помірно зволожений, з 
глибоким гумусним горизонтом 
(до 50 см). Основний обробіток 
розпочинають відразу після зби-
рання попередника. Проводять лу-
щення дисковими лущильниками 
у двох напрямках на глибину 8–10 
см з метою подрібнення, загортан-
ня рослинних решток, підрізання 
бур’янів, що вегетують, і прово-
кування до проростання насіння 
бур’янів. Якщо поле засмічене ко-
ренепаростковими бур’янами, за-
стосовують лемішні лущильники. 

У такому випадку глибина першо-
го обробітку становить 12–14 см, 
а другого, що проводиться орієн-
товно через два тижні (залежить 
від кількості опадів у цей період, 
ступеню відростання та появи 
сходів бур’янів), – 14–16 см. 

Через 15–20 діб, залежно від по-
годних умов, проводять оранку на 
глибину до 30 см. Під оранку вно-
сять до 100 т/га перегною або ком-
посту і мінеральні добрива: супер-
фосфат і калійну сіль по 250 кг. У 
разі необхідності – при масовому 
з’явленні сходів бур’янів – прово-
дять культивацію зябу на глибину 
10–12 см. 

 Рано навесні, при настанні фі-
зичної стиглості ґрунту, ділянку 
боронують у два сліди з метою 
затримання вологи. Перед сів-
бою проводять культивацію у 
два сліди на глибину 8–10 см з 
одночасним боронуванням. Під 
передпосівну культивацію вно-
ситься 100–150 кг/га аміачної 
селітри. Доцільно передпосівний 
обробіток проводити комплек-
сними агрегатами, здатними за 
один прохід провести декілька 
операцій: розпушити ґрунт до 
дрібногрудкового стану, вирівня-
ти і ущільнити його. При цьому 
максимально зберігається волога 
у ґрунті та створюються опти-

мальні умови для сівби насіння і 
його дружного проростання. 

Ревінь розмножується насінням 
та вегетативно. Насіння можна 
висівати на постійне місце або на 
холодні грядки для вирощування 
дворічної розсади. У розсаднику 
ширина міжрядь становить 25 см. 
Перевагою розсадного способу є 
те, що легше проводити догляд за 
сіянцями, які з’являються за спри-
ятливих погодних умов приблизно 
за 14 діб після сівби. 

Якщо сівба проводиться безпо-
середньо на постійне місце, ши-
рина міжрядь становить 70 см (на 
нашу думку, проводити сівбу насін-
ня за схемою, що передбачає шири-
ну міжряддя 1,4 м, є недоцільним 
з огляду на темпи росту рослин 
у перший–другий роки вегетації, 
необхідність постійного обробітку 
такої міжрядкової смуги грунту; 
у наступні роки можна рослини з 
кожного другого рядка викорис-
тати за потреби як розсаду для за-
кладання нових плантацій). Норма 
висіву насіння 3–5 кг/га.

Догляд за рослинами у перший 
рік вегетації включає 3–4 рихлен-
ня міжрядь (до змикання рядків; 
глибину обробітку збільшують з 
5–6 см до 10–12 см), боротьбу з 
бур’янами, за необхідності – по-
ливи. При сівбі насінням перше з 

ЦЕ ЦІКАВО

Фаза цвітіння-зав’язування насіння 
(фрагмент суцвіття)

У фазах бутонізації і цвітіння значної шкоди насінникам ревеню завдає 
оленка волохата
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двох прополювань у рядках прово-
дять у фазу 3–5 справжніх листків 
з одночасним формуванням густо-
ти стояння рослин, залишаючи їх 
через 15–20 см. Восени або навес-
ні другого року вегетації доцільно 
провести повторне прорідження, 

залишивши рослини через 60 см, 
а видалені з коренями рослини 
використати як розсаду для закла-
дання нових плантацій ревеню. 

Починаючи з другого року ве-
гетації під першу весняну культи-
вацію і рихлення після збирання 
товарного урожаю необхідно вно-
сити мінеральні добрива. При не-
достачі вологи у ґрунті проводять 
полив. У загущених посівах зни-
жуються товарні якості продукції, 
не повністю проявляються мор-
фологічні і сортові ознаки рослин, 
тому, при потребі, починаючи з 
2–3 року вегетації, проводять до-
даткове проріджування. 

Для вегетативного розмно-
ження необхідно відбирати кра-
щі, найбільш розвинені, типові за 
морфолого-біометричними озна-
ками для певного сорту маточні 
рослини з 4–5-річної плантації. 
Рано навесні або восени рослини 
викопують, кореневища ділять на 
частини так, щоб кожна з них мала 
корені і одну чи дві великі брунь-
ки. Від однієї добре розвинутої 
маточної рослини можна одержа-
ти більше 10 посадкових частин. 
Висаджують їх на постійне місце 
з шириною міжрядь від 70 до 140 
см. У ряду рослини висаджують 
на відстані 1 м одна від одної. 
Після висаджування розсади і до 

повного її приживлювання ділян-
ку поливають. При висаджуванні 
рослин грунт навколо них добре 
ущільнюють, щоб навколо коренів 
не залишалися пустоти, необхідно 
дотримуватися глибини посадки: 
шар грунту над верхівкою повинен 
бути близько 2 см. 

Збирання продукції. Черешки 
придатні до збирання уже за 20–30 
діб після припинення замороз-
ків, тобто після початку активно-
го розвитку рослин, що відросли. 
Їх виламують, викручуючи біля 
основи, тоді відокремлюють лист-
кову пластинку. Товарний вигляд 
черешків зберігається 4–5 діб. Че-
рез 14–16 діб після першого зби-
рання наростають нові черешки. 
Влітку збирання не проводять че-
рез накопичення у черешках щав-
левої кислоти, що погіршує якість 
продукції.

Для забезпечення безперебій-
ного постачання продукції варто 
вирощувати декілька сортів з різ-
ним строком достигання (але на-
сінництво різних сортів необхідно 
вести з дотриманням просторо-
вої ізоляції – див. нижче), вчасно 
збирати черешки, не допускати 
їх огрубіння, виламувати квітко-
носні пагони, аби не виснажувати 
рослину. Восени виламування че-

ЦЕ ЦІКАВО

Ревінь зацвітає на другий рік 
вегетації

Рослина третього року вегетації за збиральної стиглості 
(перший збір черешків)

Бронзівка золотиста, або звичайна,  
на суцвітті
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решків не проводять, адже рослині 
потрібно «підготуватися» до зими, 
та й, звичайно, попиту на продук-
цію восени радше за все не буде 
– на той час надходить великий 
асортимент інших овочів. 

Усього за вегетаційний пері-
од з добре розвиненої плантації 
ревеню (третього–п’ятого років 
вегетації) за дбайливого догляду, 
дотримання агротехнології і регу-
лярного збирання продукції мож-
на отримати до 90 т/га товарних 
черешків, зокрема ранньої – за 
перший збір – 20–28 т/га. 

Можна отримувати черешки 
у несезонний період шляхом ви-
гонки із старих кореневищ, ви-
саджених у теплицях, у ящиках у 
кімнатних умовах, прикопаних у 
підвалах (за температури +10оС, 
достатньому зволоженні субстра-
ту, без освітлення). 

ОСОБЛИВОСТІ 
НАСІННИЦТВА РЕВЕНЮ

На насінницьких ділянках че-
решки не збирають, аби не ви-
снажувати рослини, залишені для 
отримання насіння. Догляд по-
лягає у розпушуванні міжрядь у 
ранньовесняний період, допоки є 
можливість проходження техні-
ки без шкоди для рослин і, відпо-
відно, їх травмування. При появі 
бур’янів у рядках доцільно провес-
ти ручне прополювання – також у 
ранні строки. При забур’яненні ба-
гаторічними злаковими бур’янами 
застосовують відповідні, дозволе-
ні до використання в Україні гер-
біциди (для прикладу – фюзилад, 
тарга та ін.), аби уникнути задер-
ніння ділянки. Норми внесення 
протизлакових гербіцидів зазна-
чені в інструкції до їх застосуван-
ня і залежать від виду бур’янів 
(однорічні чи багаторічні, ступеня 
забур’яненості). Але на товарних 
плантаціях, призначених для зби-
рання черешків, вносити ані гер-
біциди, ані інсектициди не можна.

У фазах бутонізації і цвітіння 
значної шкоди насінникам реве-
ню завдають шкідники, зокрема 
жуки оленка волохата і бронзівка 
золотиста, або звичайна. На неве-
ликих ділянках її можна збирати 
регулярно вручну, а на промисло-
вих використовувати дозволені в 
Україні інсектициди. Застосову-
ють інсектициди також і при ма-
совому заселенні суцвіть попели-
цями.

При дозріванні насіників стебло 
і власне насіння набувають корич-
нево-бурого забарвлення. Їх зрізу-
ють рано вранці у вологому стані, 
тоді втрати насіння будуть міні-
мальними, оскільки воно за сухої 
погоди при дозріванні обсипаєть-
ся навіть від подуву вітру, а не тіль-
ки при дотику під час збирання. 
Зрізані насінники варто дозарити 
(на мішковині, великі партії – на 
бетонованих чи асфальтованих 

майданчиках під навісами), оскіль-
ки в межах суцвіття насіння до-
стигає не рівномірно, і чим більш 
розвинена насіннєва рослина, що 
залежить від площі живлення, 
сортових особливостей, дотри-
мання агротехнологічних захо-
дів, удобрення і зволоження, тим 
яскравіше буде виражена така за-
кономірність: насіння достигати-
ме неодночасно і недружно. 

 Після дозарювання насінники 
обмолочують, насіння очищають 
від домішок. Схожість насіння ре-
веню зберігається 3–4 роки. Уро-
жай насіння може сягати 500–800 
кг/га, хоча, слід зауважити, воно 
дуже легке у співвідношенні до 
об’єму.

У первинному розмноженні 
застосовують переважно вегета-
тивне розмноження, при якому 
зберігаються сортові ознаки і од-
норідність певного сорту.

Вітчизняних сортів ревеню, 
внесених до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, немає. Отож 
вітчизняним селекціонерам необ-
хідно заповнити цю прогалину (до 
слова, селекціонерами Дослідної 

ЦЕ ЦІКАВО

При масовому заселенні суцвіть 
попелицями використовують 
дозволені в Україні інсектициди

До збирання насінників 
приступають при побурінні насіння
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станції «Маяк» Інституту ово-
чівництва і баштанництва НААН 
створено і цьогоріч готується для 
передачі до системи державного 
сортовипробування для прове-
дення науково-технічної кваліфі-
каційної експертизи новий конку-
рентоспроможний сорт ревеню з 
робочою назвою Березіль).

Як правило, і у «старих» сортів, 
наприклад, найбільш поширеного 
до недавнього часу на пострадян-
ському просторі сорту Крупноче-
решковий, і у тих, що з’являються 
нині на українському ринку зраз-
ків, насіннєве потомство є нео-
днорідним. Здебільшого сіянці 
розщеплюються за морфолого-
ідентифікаційними ознаками та 
біометричними і господарськими 
показниками, отже, вирізняють-
ся від вихідної форми. Саме з цієї 
причини на присадибних ділянках 
можна виявити множинні схожі 
екоформи, але з відмінними біль-
шою чи меншою мірою ознаками і 
характеристиками.

Переважно у нашому регіоні 
місцеві форми ревеню є спадкоєм-
цями того самого Крупночереш-
кового, насінництво якого прово-
дилося і на нашій станції, яка до 
розпаду СРСР була у підпорядку-
ванні тоді Всесоюзного науково-
дослідного інституту селекції і на-
сінництва овочевих культур.

Сорт Крупночерешковий – ста-
рожил, він був районований в 
Україні (тоді – УРСР) з 1976 року. 
Створений у ВНДІСНОК мето-
дом індивідуального клонового 
відбору з гібридної популяції від 
схрещування сортів Вікторія і Ци-
клон. Відрізняється компактною 
або середньої компактності роз-
еткою. Листок яйцеподібний, із 
загостреною відтягнутою верши-
ною, темно-зелений, глянсовий, із 
слабо– або середньопухирчастою 
поверхнею, сильно хвилястими 
краями.

Довжина листкової пластинки 
близько 48 см, ширина 45 см. Че-

решок зелений, із суцільною ви-
шневою пігментацією до ½–1/3 
довжини, вище – з крапчастістю, 
особливо інтенсивною вздовж ре-
бер, з глибоким жолобком, слабо– 
або середньоребристою поверх-
нею, ясно-зеленим м’якушем, іноді 
з рожевими крапинками. Довжина 
черешка 60 см, ширина – до 2,5 см.

Здатність до утворення генера-
тивних пагонів – значна, середня 
кількість генеративних пагонів на 
одну рослину у період вегетації 
становить 5–6 штук. 

Сорт за терміном початку від-
ростання листків скоростиглий. 
Цей сорт є вегетативним потом-
ством від однієї цінної рослини, 
вирізняється високою стабіль-
ністю і однорідністю, але його 
насіннєве потомство, за даними 
оригінатора, дає до 15 різних еко-
типових форм. Можлива поява 
домішок у результаті соматичних 
спонтанних мутацій (цінних для 
селекційної роботи! – Авт.).

ОСНОВНИМИ 
АПРОБАЦІЙНИМИ 
ОЗНАКАМИ РЕВЕНЮ Є:

• розташування листків у роз-
етці;

• форма пластинки листка при-
кореневої розетки;

• вершина пластинки листка;
• пухирчастість поверхні плас-

тинки;
• хвилястість краю листа;
• забарвлення пластинки і че-

решка листка;
• наявність і ступінь прояву ан-

тоціанової пігментації на черешку;
• ребристість черешка;
• кількість генеративних паго-

нів на одну рослину.
При проведенні апробації слід 

враховувати, що ознаки розміру 
листка (довжина і ширина лист-
кової пластинки і черешка) сильно 
варіюють залежно від віку рослин 
і умов вирощування.

При описуванні нових сортів, 
підготовлених для передачі на 
державне сортовипробування, 
слід керуватися методикою прове-
дення кваліфікаційної експертизи 
сортів на ВОС-тест (відмінність, 
однорідність, стабільність), яка 
охоплює значну кількість мор-
фологічних ознак (останнє онов-
лення на сайті УІЕСР за посилан-
ням: https://sops.gov.ua/uploads/
page/5b9240a5d2f1e.pdf), і надалі 
при апробації нових сортів необ-
хідно користувалися цією методи-
кою:

• Листкова пластинка: розмір 
(малий, середній, великий).

• Листкова пластинка: інтенсив-

Ворох потребує досушування і доведення до необхідних посівних кондицій
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ність зеленого забарвлення (слаб-
ка, помірна, сильна).

• Листкова пластинка: пухир-
частість (слабка, помірна, сильна).

• Листкова пластинка: хвиляс-
тість країв (слабка, помірна, силь-
на).

• Листкова пластинка: форма 
верхівки (гостра, тупа, округла).

• Листкова пластинка: основа 
(відкрита, закрита, обгорнута).

• Листкова пластинка: кількість 
жилок, що виходять з черешка 
(три, п’ять, сім).

• Листкова пластинка: антоціа-
нове забарвлення головної жилки 
(відсутнє, наявне).

• Черешок: положення у просто-
рі (вертикальне, напіввертикальне, 
горизонтальне).

• Черешок: за довжиною (корот-
кий, середній, довгий).

• Черешок: за шириною (вузь-
кий, середній, широкий).

• Черешок: за товщиною (тон-
кий, середній, товстий).

• Черешок: відношення ширина/
товщина (мале, середнє, довге).

• Черешок: тип поперечного пе-
рерізу (згідно методики існує 8 ти-
пів цієї ознаки).

• Черешок: основне забарвлен-
ня шкірки (зелене, червоне).

• Черешок: поширення покрив-
ного забарвлення шкірки біля 
основи (відсутнє, крапчасте, су-
цільне).

• Черешок: поширення покрив-
ного забарвлення шкірки посеред-
ині (відсутнє, крапчасте, суцільне).

• Черешок: поширення покрив-
ного забарвлення шкірки дещо 

нижче листкової пластинки (від-
сутнє, крапчасте, суцільне).

• Черешок: опушення (відсутнє, 
наявне).

• Черешок: ребристість до-
рсального боку (відсутня або дуже 
слабка, слабка, помірна, виражена, 
дуже виражена).

• Черешок: забарвлення м’якоті 
(біле, рожеве, червоне).

• Квіткові бруньки: антоціанове 
забарвлення (відсутнє, наявне).

• Суцвіття: за щільністю (не-
щільне, помірне, щільне).

• Суцвіття: кількість розгалу-
жень (мала, середня, велика).

• Квітконос: антоціанове за-
барвлення на першому вузлі (від-
сутнє, наявне).

• Квітконос: антоціанове за-
барвлення нижче першого вузла 
(відсутнє, наявне).

• Квітконос: час виявлення (ран-
ній, середній).

Основне завдання при на-
сіннництві сорту – збереження 
господарсько-ціннних ознак і 
властивостей, його генетичної од-
норідності, високої урожайності 
і стійкості до грибкових хвороб. 
Для недопущення старіння і ви-
родження маточних плантацій 

Листкова пластинка

Ранньовесняне відростання маточного куща ревеню
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ревеню необхідно через кожні 
5–7 років переносити посадки на 
нові родючі ділянки. У старіючих 
маточних рослин для садіння ви-
користовуються молодші перифе-
рійні частини кореневищ з одні-
єю або двома добре розвиненими 
бруньками. 

Основний метод, що викорис-
товується у насіннництві ревеню – 
масовий клоновий відбір. Якщо з 
часом у результаті спонтанних му-
тацій або ж інших якихось причин 
сортові якості маточних рослин і 
вирощеного з них базового насін-
ня знижуються і не відповідають 
необхідним характеристикам, не-
обхідно перейти на вирощуванння 
насінння методом індивідуального 
клонового відбору.

Масовий добір полягає у відбо-
рі з елітних (базових; тут і далі у 
дужках категорія насіння відпові-
дає прийнятим нині стандартам) 
посадок ревеню найбільш типо-
вих, таких, що відповідають опи-
су сорту, продуктивних рослин в 
супереліту (добазове) і розмно-
ження їх частинами кореневищ. 
Вегетативне потомство від ви-

ділених окремих рослин-клонів 
об’єднують і висаджують на ізо-
льованій ділянці для отримання 
насіння еліти (базового).

На ділянках, що закладені ори-
гінальним посадковим матеріа-
лом, вирізняються високою од-
норідністю, відбирають усі добре 
розвинені типові рослини з влас-
тивими сорту морфологічними 
ознаками і біометричними показ-
никами. Дозріле насіння обмоло-
чують і об’єднують в одну партію.

Найтиповіші рослини, зазда-
легідь помічені кілочками, кольо-
ровими стрічками чи іншим спо-
собом, відбирають у супереліту 
(добазові), яку використовують 
для закладання нової насінниць-
кої плантації шляхом ділення ко-
реневищ.

Вибраковуванню підлягають 
рослини нетипові, малопродук-
тивні, хворі. Їх видаляють із план-
тації до цвітіння. Кількість су-
перелітних (добазових) рослин 
відбирають з урахуванням отри-
мання достатньої кількості насін-
нєвого матеріалу для закладання 
нової плантації. Від кореневища 

однієї маточної рослини у віці 4–6 
років можна отримати (відокре-
мити) 8–12 посадкових частин. 

Насіннєва продуктивність одні-
єї рослини залежить від сортових 
особливостей, рівня агротехно-
логії, погодних умов конкретного 
року, ушкодження шкідниками і 
ураження хворобами, формування 
кількості пагонів на насіннєвому 
кущі і складає в середньому 50 г. 
При застосуванні масового кло-
нового відбору для отримання 20 
кг базового насіння необхідно за-
йняти посадками близько 600 м2. 
На такій площі при схемі 1,4 м х 1 
м розміщується 450 рослин, отри-
маних від оригінального посадко-
вого матеріалу, з урахуванням бра-
кування рослин; для отримання 
матеріалу на вказану площу необ-
хідно відібрати до 60 оригінальних 
рослин.

Метод індивідуального клоно-
вого відбору полягає у доборі у 
посадках еліти (базових) кращих 
рослин для подальшого випробу-
вання їх клонів у розсаднику ви-
пробування. При цьому клони від 
виділених рослин висаджують на 
окремих родючих ділянках.

Після досягнення господарської 
придатності потомство кожного 
клону випробовують і всебічно 
оцінюють у розсаднику випробу-
вання першого, другого і третього 
років вегетації за господарськими 
ознаками: сортності, типовості, 
продуктивності (оцінка візуаль-
на), товарним якостям черешка, 
здатності утворювати генеративні 
пагони, стійкості до хвороб (серед 
найбільш поширених на культурі 
– плямистість листя, несправжня 
борошниста роса, іржа) та іншим 
показникам. Клони оцінюють за 
здатністю до раннього відростан-
ня листків і за часом появи квіт-
коносного стебла (визначається 
період господарської придатності, 
стійкість до раннього стеблуван-
ня). У розсаднику випробовують 
клони з дрібною розеткою листків, Товарні плантації перед першим збором черешків
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тонкими черешками, нетиповими 
морфолого-ідентифікаційними 
ознаками, ті, що утворюють вели-
ку кількість квітконосних пагонів, 
хворі, з явними ознаками соматич-
них мутацій і таке інше.

Усі операції на усіх етапах насін-
ницького процесу оформляються 
відповідною документацією.

Рослини, відібрані у виділених 
клонах, у розсадниках другого і 
третього років вегетації є маточ-
ними оригінальними рослинами, 
які розмножують вегетативним 
способом. Їх об’єднують і вико-
ристовують для вирощування елі-
ти (базового насіння).

При описаному методі відбору 
для отримання 20 кг насіння еліти 
(базового) у розсаднику випро-
бування третього року вегетації 
необхідно відібрати до 20 клонів 
і 110–150 кращих рослин. Коре-
невища маточних рослин розді-
ляються на 3–4 частини і таким 
чином отримуємо посадковий ма-
теріал у кількості 400–500 штук, 
якого вистачає для висаджування 
на площі до 600 м2. Схема виса-
дження аналогічна тій, що засто-
совується за попереднього методу.

Враховуючи те, що ревінь пере-
хреснозапильна рослина, просто-
рова ізоляція повинна складати 
між посадками (плантаціями) різ-
них сортів і дикими видами/зди-
чавілими формами на відкритій 
місцевості 2 км, на захищеній – не 
менше 600 м. Посадки одного сор-
ту, але різних репродукцій також 
розташовують на відстані. Сор-
тове обстеження посадок ревеню 
проводять до цвітіння. Упродовж 
вегетації не менше 2–3 разів (до 
апробації, перед цвітінням, у міру 
виявлення домішок) проводять 
сортові прочищення. При цьому 
видаляють усі виявлені домішки 
– нетипові, такі, що відрізняють-
ся від основного сорту за формою 
куща, листків, забарвленням че-
решків, хворі, малопродуктивні і 
слабо розвинені рослини. На місце 
видалених рослин доцільно підса-
дити типові сортові екземпляри з 
відповідних розсадників.

Апробацію і відбір рослин про-
водять у фазі господарської при-
датності – у період добре розви-
неної розетки листків, на початку 
утворення поодиноких квітконос-

них пагонів. При апробації під-
тверджують проведення сортових 
прочищень, визначають дотри-
мання просторової ізоляції, пере-
віряють виконання необхідних аг-
ротехнологічних заходів.

Згідно ДСТУ 7160:2010, сортова 
чистота, або типовість для добазо-
вого насіння (ДН) ревеню має ста-
новити не менше 98%, для базово-
го (БН) – 97%, для сертифікованого 
(СН1) – 95%. Вміст інших сортів та 
різних гібридів у загальній масі 
домішок для добазового (ДН) і 
базового насіння (БН) не допуска-
ється, для сертифікованого (СН1) 
допускається максимум 1%. Вміст 
насіння: фізична чистота, %, міні-
мум має бути: для ДН – 97%, для 
БН – 95% і для СН1 – 92%; інших 
рослин, максимум: культурних – 
для ДН – не допускається, для БН 
і СН1 – 0,1%; бур’янів: для ДН – не 
допускається, для БН і СН1 – для 
БН і СН1 – максимум 0,1%. Міні-
мальна схожість насіння для ДН і 
БН повинна бути мінімум 85%, для 
СН – 80%. Максимальна вологість 
насіння за чинним стандартом для 
всіх категорій – не більше 14%. 

Черешки виламують, викручуючи 
біля основи

Товарні черешки
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Технології у кожній галузі швидко 
розвиваються, і сільськогосподар-
ська галузь не є винятком. Знання 
про нові тепличні інновації може 
допомогти вам залишатися в курсі 
кращих способів оптимізації вашо-
го тепличного бізнесу.

Для більш просунутих операцій 
автоматизація може значно підви-
щити ефективність і знизити вар-
тість робочої сили, що є найбіль-
шою проблемою для виробництва. 
Завдяки інноваціям від програмно-
го забезпечення і датчиків до робо-
тотехніки, води і освітлення теплич-
не садівництво може бути більш 
ефективним і дієвим.

Ми вас познайомимо з техно-
логічними досягненнями, які вже 
випробовуються і функціонують 

у Європі. Це саме ті технології, які 
українські виробники чекатимуть 
з нетерпінням, адже вони не тільки 
полегшать роботу у тепличній галу-
зі, а й дозволять мінімізувати витра-
ти та максимізувати прибутки.

ТЕПЛИЧНІ ІННОВАЦІЇ

Гострий датчик мікроклімату
Цей довговічний новий бездро-

товий датчик допомагає знизити 
ризик захворювання рослин у те-
плиці завдяки використанню вимі-
рювань температури і вологості для 
безперервної реєстрації точки роси, 
дефіциту тиску пара, температури і 
вологості на рівні культури. 

Виробники можуть використо-
вувати дані датчика для визначен-

ня потреб в опаленні, скорочуючи 
непотрібні витрати енергії, але не 
допускаючи надлишку вологи у 
навколишньому середовищі. До-
ступ до даних можна отримати 
за допомогою простої графічної 
панелі інструментів, яка може ви-
користовуватися для установки 
попереджень для виробників при 
виникненні певних умов.

ТЕПЛИЧНТЕПЛИЧНII  IIННОВАЦННОВАЦI¯I¯,  ,  
ПРО ЯКI ПОТРIБНО ЗНАТИ

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

Гострий датчик мікроклімату



Сервісний двигун (Роял Бринк-
ман)

Це програмне забезпечення для 
обслуговування теплиці та техніч-
ного обслуговування використовує 
цифрові інструменти, щоб зробити 
управління обладнанням більш ра-
ціональним і ефективним. Сервіс-
ний двигун замінює більш звичні 
засоби вирощування для завдань 
обслуговування і ведення записів, 
таких як електронні таблиці, записи 
календаря електронної пошти, до-
датки для обміну повідомленнями 
по телефону і голосова пошта. 

Менеджери використовують 
програму для ідентифікації всіх 

об'єктів у теплиці, які вимагають об-
слуговування і призначають завдан-
ня. Сервісний двигун дозволяє ме-
неджерам отримати швидкий огляд 
того, що необхідно зробити, а також 
того, що було досягнуто, оптимізує 
управління вмістом теплиць і надає 
сучасні і легкодоступні записи про 
технічне обслуговування.

Модуль балансу вологи (Priva)
Автоматизований модуль до-

зволяє рослинам у теплиці або у 
польових умовах отримувати саме 

ту воду, яка їм потрібна, постійно 
стежачи за випаровуванням води, 
використанням рослинної води і 
вмістом води у субстраті. Графіки і 
тривалість поливу автоматично ко-
ригуються залежності від умов на-
вколишнього середовища і потреб 
рослин. Цей процес забезпечує 
кращий розвиток коренів і допома-
гає виробникам використовувати 
мінімальну, але оптимальну кіль-
кість води і добрив для отримання 
високоякісної культури.

Бездротова система управлін-
ня SmartPAR (Lumigrow)

Бездротова платформа викорис-
товується для автоматизації зон 
освітлення і віддаленого налашту-
вання світлодіодного освітлення. 

Користувачі можуть створювати 
власні графіки освітлення, які ре-

гулюють спектральну потужність 
джерел світла, щоб оптимізувати 
виробництво і створювати зони, 
які дозволяють задовольнити ваші 
конкретні вимоги до висвітлення 
для різних типів культур і стадій 
зростання. Система також дозволяє 
легко відслідковувати споживання 
енергії та стан приладів і перемика-
тися назад і вперед з режиму виро-
щування у режим перегляду білого 
світла, щоб легко оглядати рослини.

Скаутський робот (Метазет 
ФормФлекс)

Роботизована система викорис-
товує сенсорну технологію, машин-
не навчання і штучний інтелект 
для виявлення хвороб, шкідливих 
комах, недоліків та інших аномалій 

рослин на ранній стадії, що дозволяє 
швидко реагувати, перш ніж вони 
стануть серйозною проблемою. 

На додаток до розпізнавання 
стресу врожаю, коли робот прохо-
дить через теплицю, датчики також 
вимірюють вологість, температуру 
навколишнього середовища, CO2, 
температуру рослини і фотосинте-
тичну радіацію навколишнього се-
редовища. 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Сервісний двигун (Роял Бринкман)

Модуль балансу вологи (Priva)

Бездротова система управління 
SmartPAR (Lumigrow)

Скаутський робот (Метазет 
ФормФлекс)
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Звичайна парша картоплі була, є і 
на найближчу перспективу буде зали-
шатися однією з серйозних проблем 
картоплярства і потребувати постій-
ного моніторингу та якісного контр-
олю щорічно. Хвороба виявляється в 
основному на бульбах картоплі у всіх 
ґрунтово-кліматичних зонах Украї-
ни. За даними Головного управління 
Департаменту фітосанітарної безпе-
ки та контролю в сфері насінництва 
та розсадництва Держпродспожив-
служби України з питань безпечнос-
ті продуктів та захисту споживачів, 
парша звичайна у минулому 2019 році 
виявлялась в усіх без винятку ґрун-
тово-кліматичних зонах з ураженням 
0,5–100% бульб. Високий рівень ура-
ження свіжозібраних бульб картоплі 
спостерігався в умовах Львівської 
(сорт Санте –75%, Королева Анна 
– 100%), Хмельницької (сорт Сан-

те – 45%, Київський світанок –100%), 
Луганської (сорт Повінь – 31%, Санте 
– 52%), Київської (сорт Обрій – 40%, 
сорти Беллароза і Повінь – 50%), Чер-
каської (сорт Рів’єра – 25%, Слов’янка 
– 49%), Волинської (сорт Санте – 29%, 
Слов’янка – 34%) областей. Ураження 
бульб у межах 15–28% мало місце в 
Тернопільській, Миколаївській, Хар-
ківській областях. В інших областях 
поширення хвороби на бульбах було 
незначним і коливалось у межах 0,5–
6,0%.

Шкідливість хвороби виявляється 
у зниженні споживчої цінності про-
довольчої картоплі, погіршенні сма-
кових властивостей, збільшенні від-
ходів при очищенні бульб, зниженні 
вмісту крохмалю на 5–30%, схожості 
насіннєвих бульб – на 10–12%, уро-
жаю – на 15–40%. Сильно уражені 
бульби втрачають масу під час збері-

гання, інтенсивно уражуються фітоф-
торозом та різними видами гнилей.

Збудниками хвороби є різні види 
актиноміцетів (променисті гриби), 
серед яких основне місце займає 
Streptomyces scabies Waks. et Hern. Роз-
множується патоген спорами.

Актиноміцети – грунтові мікро-
організми. Патогенні види їх збері-
гаються у ґрунті протягом декількох 
років. Вони дуже стійкі до посухи і не 
втрачають життєздатність після дво-
річного перебування у висушеному 
стані. Спори актиноміцетів тривалий 
час витримують низькі температу-
ри до мінус 300С. Довго витримують 
вони і зневоднення.

Променисті гриби уражують 
бульби, рідше – столони і корені. На 
бульбах хвороба проявляється у ви-
гляді неглибоких виразок округлої 
або неправильної форми діаметром 

ЯК ЗНИЗИТИ УРАЖЕННЯ БУЛЬБ 
КАРТОПЛI ЗВИЧАЙНОЮ ПАРШЕЮ

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

КАРТОПЛЯРСТВО
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від декількох міліметрів до кількох 
сантиметрів. Зливаючись, виразки 
часто утворюють на поверхні буль-
би суцільну рвану кірку. Розрізняють 
п’ять форм звичайної парші: плоску, 
опуклу, глибоку, сітчасту і опукло-
глибоку.

Плоска парша трапляється пере-
важно на молодих бульбах і уражує 
тільки шкірку або самий верхній шар 
перидерми. На бульбах утворюються 
іржаво-коричневі струпоподібні не-
значні виразки. 

Опукла парша має вигляд опуклих, 
невеликих за розміром бородавок на 
молодих бульбах. 

Глибока парша проявляється у 
вигляді вдавлених у м’якуш (до 0,5 
см) різної форми коричневих вира-
зок. Краї їх часто піднімаються над 
поверхнею бульби і оточені рваною 
кіркою. Цей тип парші у більшості ви-
падків проявляється під час збирання 
картоплі. 

Сітчаста парша характеризується 
суцільною тріщинуватістю поверхні 
бульби у вигляді неглибоких рівчач-
ків, які взаємно перетинаються у різ-
них напрямах і нагадують сітку. 

Опукло-глибока парша проявля-
ється у вигляді одночасного розвитку 
опуклої та глибокої парші на одній 
бульбі. При цьому на бородавках– на-
ростах іноді з'являються більш-менш 
глибокі виразки.

Розвивається звичайна парша зде-
більшого на сочевичках бульб, які 
збільшуються, а шкірка розривається 
у різних напрямах, утворюючи ви-
разки. Уражена перидерма бульби, як 
правило, відшаровується від здорової 
тканини смугою мертвих клітин. Ура-
жуються бульби в основному в моло-
дому віці.

Кожна з п'яти форм прояву парші 
звичайної характеризується відповід-
ною динамікою розвитку та рівнем 
шкідливості. Найбільш шкідливою 
з п'яти виявлених форм є глибока та 
опукло-глибока звичайна парша, які 
значно погіршують товарні і смакові 
якості.

Різні форми прояву на бульбах кар-
топлі парші звичайної викликаються 
як різними видами актиноміцетів, 
так і різними їх штамами. Так, у про-
менистого гриба S. scabies описано 17 
фітопатогенних штамів. Встановлено, 
що у одного і того ж штаму патоген-
ність у значній мірі залежить від зо-
внішніх умов середовища і пори року, 
а також від здатності бульб реагувати 
на зараження і розмноження гриба. 
Актиноміцети зазвичай уражують 
молоді бульби, які не встигли розви-
нути щільну шкірку. Цей період про-
довжується від моменту потовщення 
столона (зав'язування бульб) і про-
тягом наступних 10–30 днів, залеж-
но від зовнішніх факторів. Розвиток 
хвороби, тобто збільшення площі 
ураженої тканини, відбувається про-
тягом усього періоду активного росту 
бульб.

На патогенність актиноміцетів і 
частоту зараження бульб впливають 
багато факторів. Велике число зара-
жень відбувається при температурі 
ґрунту 200С, хоча температурні межі 
росту і розвитку актиноміцетів, пато-
генних для картоплі, лежать в межах 
10–400С при оптимумі 25–300С. Цим 

пояснюється факт сильного уражен-
ня бульб картоплі звичайною паршею 
у роки зі спекотним літом.

Оптимальні умови для масового 
зараження бульб створюються при 
вологості ґрунту 50–70% ППВ. Пар-
ша звичайна на піщаних і супіщаних 
ґрунтах значно пригнічується при во-
логості понад 75% і, навпаки, значно 
розвивається на ґрунтах, де вологість 
знижується нижче 70% ППВ. Слід за-
значити, що ґрунтова волога впливає 
на шкідливість парші звичайної тіль-
ки в тому випадку, коли вода знижує 
рівень аерації в перезволоженому 
ґрунті. Це залежить від механічного 
складу і структури ґрунту, насиче-
ності її органічними речовинами та 
інших чинників. Всі види збудників 
парші дуже чутливі до кислого серед-
овища. Розвиток патогенних актино-
міцетів відбувається в межах діапазо-
ну рН (мінімум 4,4; оптимум 6,3–8,3; 
максимум 10,1 ). Чим вище рН ґрун-
ту, тим більшою мірою посилюється 
ураження бульб картоплі. Однак не-
рідко відбувається сильне ураження 
бульб на ґрунтах з широким діапа-
зоном значення рН. Це пояснюється 
високою пластичністю збудника хво-
роби, різні штами якого легко при-

КАРТОПЛЯРСТВО

Звичайна плоска парша картоплі

Плоска зіркоподібна звичайна 
парша
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стосовуються до кислотності ґрунту, 
і, отже, цей фактор не може бути об-
межуючим у шкідливості хвороби. У 
той же час короткочасне підвищення 
кислотності ґрунту (наприклад, при 
внесенні кислих форм мінеральних 
добрив) пригнічує на деякий час ак-
тивність високопатогенних штамів, 
поки збудник не пристосується до 
нових умов. Всі види стрептоміцетів, 
як виявилося, є здатними змінювати 
рівень реакції середовища для їх рос-
ту і розвитку. 

Актиноміцети – типові аероби, 
тобто їм для розвитку необхідна до-
статня кількість кисню. Зменшення 
вмісту кисню в ґрунті призводить до 

придушення життєздатності акти-
номіцетів. Часто на ураження бульб 
впливає глибина залягання його в 
ґрунті. У більш глибоких шарах, куди 
проникає менше повітря, парша роз-
вивається слабкіше.

Високий вміст у ґрунті органічної 
речовини, в основному у вигляді гу-
мусу, пригнічує збудників парші зви-
чайної. Навпаки, неперегнилі рослин-
ні рештки, свіже органічне добриво 
сприяють розвитку хвороби. У вели-
кій мірі активізується життєздатність 
патогенних видів і штамів актиномі-
цетів при наявності в ґрунті вільного 
кальцію і нітритів. Навпаки, знижен-
ня шкідливості хвороби відбувається 
в тому випадку, коли в ґрунті є в до-

статній кількості марганець, бор та 
деякі інші мікроелементи. 

На полях, де вирощують інші куль-
тури, актиноміцети, специфічні для 
картоплі, придушуються іншими ви-
дами. При подальшому садінні карто-
плі концентрація їх швидко наростає. 
Інтенсивність відновлення чисель-
ності актиноміцетів, необхідних для 
сильного проявлення хвороби, знахо-
диться у прямій залежності від кіль-
кості, що залишилася їх до садіння 
картоплі. 

Джерелом інфекції парші звичай-
ної є заражений ґрунт. Гриб може 
зберігатися і на уражених насіннєвих 
бульбах картоплі. Використання для 
садіння уражених бульб збільшує ін-
тенсивність розвитку хвороби. Ве-
лике значення бульбова інфекція має 
при вирощуванні картоплі на цілин-
них та залежних ділянках, а також на 
полях, де культуру давно не вирощу-
вали.

 Є відомості про антагонізм між 
збудниками парші звичайної та ри-
зоктоніозу (чорної парші) картоплі 
при спільному ураженні ними бульб.

Між температурою ґрунту у пе-
ріод інтенсивного бульбоутворення 
і кількістю уражених бульб, а також 
ступенем розвитку хвороби спосте-
рігається позитивна кореляційна за-
лежність. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Істотне стримування поширення 
звичайної парші картоплі відбуваєть-
ся при проведенні комплексу профі-
лактичних, агротехнічних і хімічних 
заходів. Найбільш радикальним, еко-
номічно вигідним і екологічно чис-
тим є вирощування стійких сортів. 
За даними Інституту картоплярства 
НААН в умовах Полісся України від-
носно стійкими проти парші звичай-
ної є сорти: Аніка, Билина, Вимір, 
Кіммерія, Мирослава, Поліське дже-
рело, Серпанок, Слаута, Скарбниця, 
Струмок, Тирас, Щедрик, Явір. 

З агротехнічних заходів велике 
значення в обмеженні поширення 

хвороби має дотримання сівозміни. 
Монокультура картоплі сприяє на-
копиченню в ґрунті специфічних для 
картоплі видів і штамів актиноміце-
тів і інтенсивному ураженні бульб 
звичайною паршею. Навпаки, виро-
щування культур, які пригнічують ці 
види і штами, в результаті розвитку 
специфічної мікрофлори в їх ризос-
фері, яка проявляє антагоністичні 
властивості до збудників парші зви-
чайної. У зв'язку з цим на одному і 
тому ж полі картоплю можна виро-
щувати з інтервалом в 4–5 років, а як 
попередник використовувати озиме 
жито, озиму пшеницю, зернобобові 
суміші, люпин, сою, еспарцет. Зни-
жується шкідливість парші звичай-
ної і по обороту пласта багаторічних 
трав після озимих зернових культур, 

КАРТОПЛЯРСТВО
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сидератів з ріпаку, гірчиці, вики, сої, 
озимого жита. Попередні культури 
регулюють співвідношення в ґрунті 
корисної і шкідливої мікрофлори. За-
орювання сидеральних культур спри-
яє розвитку сапрофітних видів грибів 
і бактерій – антагоністів збудників 
парші звичайної, переходу нерозчин-
них сполук марганцю в розчинні, що 
негативно впливає на накопичення 
актиноміцетів.

Ураженість бульб картоплі звичай-
ної паршею в значній мірі залежить 
від внесених у ґрунт добрив. Свіжий 
гній з соломою і компости з ним при-
зводять до швидкого накопичення 
патогенних для картоплі видів акти-
номіцетів. Це стосується і свіжого 
гною з тирсою. Тому безпосередньо 
під картоплю слід вносити тільки до-
бре перепрілі органічні добрива.

Систематичне застосування ор-
ганічних добрив і сидератів зазви-
чай обумовлює збільшення гумусу 
в ґрунті, який запобігає порушенню 
ґрунтових біоценозів, сприятливих 
для рослин (в тому числі і карто-
плі). Крім того, органічні речовини 
збільшують період сапрофітної фази 
актиноміцетів і, отже, послаблюють 
ураження бульб паршею звичайною. 
Однак це стосується тільки високих 
доз органічних добрив. Навпаки, не-
великі дози гною або компосту на се-
редньозабезпечених ґрунтах, зеленої 
маси сидератів (до 25 т на 1 га) сти-
мулюють розвиток патогенних видів 
актиноміцетів, особливо на слаборо-
дючих ґрунтах.

На шкідливість парші дуже впли-
ває вміст у ґрунті елементів мінераль-
ного живлення. Залишкова кількість 
азоту, наприклад, у результаті його 
надлишкового внесення під попере-
дню культуру або безпосередньо під 
картоплю збільшує кількість хворих 
бульб і ступінь розвитку хвороби. 
У зв'язку з цим рекомендується ви-
користовувати в боротьбі з паршею 
звичайною амонійні форми азотних 
добрив або вносити в ґрунт стабілі-
затори азоту. Надлишок калійних і 
фосфорних добрив дещо послаблює 

шкідливість парші, особливо при ви-
користанні калійної солі, хлористого 
кальцію і суперфосфату.

Рекомендується також вносити 
в рядки при вадінні картоплі кислі 
форми азотних і фосфорних добрив: 
сульфат амонію (1,0–1,5 ц на 1 га) і 
суперфосфат (1 ц на 1 га). У цьому ви-
падку невелике місцеве підкислення 
ґрунту пригнічує патогенні для кар-
топлі види і штами актиноміцетів, а 
також підсилює вимивання з орного 
горизонту ґрунту кальцію, необхідно-
го для нормального росту і розвитку 
збудників парші звичайної.

Внесення в ґрунт достатньої кіль-
кості міді, марганцю, магнію, бору, ко-
бальту в дозах, згідно з даними агро-
хімічного обстеження полів, сприяє 
зниженню шкідливості парші звичай-
ної за рахунок підвищення стійкості 
бульб до захворювання. Це, з одного 
боку, пов'язано з антагонізмом іонів. 
Катіон кальцію зменшує активність 
катіонів натрію, калію, міді та інших 
елементів, підвищує стійкість бульб 
до хвороби. З іншого боку, надлишок 
кальцію активізує діяльність актино-
міцетів. Тому вапно слід використо-
вувати безпосередньо під картоплю, 
але в дозах, що не перевищують по-
ловинної норми по гідролітичній 
кислотності. При цьому треба мати 
на увазі, що в наступні 3-5 років виса-
джувати на вапнованому грунті кар-
топлю недоцільно, так як в цьому ви-
падку буде спостерігатися посилення 
шкідливості парші. Під картоплю 
можна застосовувати невеликі дози 
вапна (500–800 кг на 1 га), вносячи її 
спільно з органічними добривами або 
окремо по сходах картоплі.

Розвиток парші звичайної значною 
мірою можна знизити, якщо провес-
ти полив картоплі з моменту масово-
го зав'язування бульб і до досягнення 
ними 2–3 см у діаметрі. У цей період 
вологість ґрунту в зоні утворення 
бульб не повинна бути нижче 75–80% 
ППВ.

Передзбиральне скошування ба-
дилля сприяє швидкому дозріванню 
бульб, зміцненню покривних тканин 

і, отже, меншому зараженню їх ак-
тиноміцетами і зниженню розвитку 
хвороби.

Проти поверхневої інфекції збуд-
ників парші звичайної насіннєві 
бульби картоплі перед закладанням 
на зберігання слід обробити про-
труйниками на основі діючих речо-
вин: імазаліла, рк (Фумазаліл, 150 
мл/т), імазаліла сульфату, кс (Фунга-
зіл 100 SL (150 мл/т), флудіоксоніла, 
т.к.с. (Максим 025 FS, 0,75 л/т або 
аналогами), бензойної кислоти, рк 
(Кагатнік, 0, 2–0,4 л/т) або обробити 
насіннєві бульби перед висадкою їх в 

ґрунт протруйниками на основі дію-
чих речовин: фосфористої кислоти + 
калію фосфіта + імідаклоприда, в.р. 
(Прем'єр Голд, 1,0-1,5 л/т), пенфлуфе-
на + клотіанідіна, тн (Еместо Кван-
тум, 273,5 FS, 0,2-0,3 л /т), бензойної 
кислоти, рк (Кагатник, рк, 0,4-0,7 л/т) 
та ін. Перед протруєнням бульби 
обов'язково перебирають і доводять 
партію до посівних кондицій. Під час 
протруєння бульб в робочі суспензії 
або емульсії препаратів слід додава-
ти мікроелементи: марганець, моліб-
ден, цинк, кожен по (0,02%), борну 
кислоту (0,05%), перманганат калію 
(0,001%), а також робити витяжки з 
суперфосфату (2%) і аміачної селітри 
(2%). Норма витрати робочої рідини 
до 35 л/т.  

КАРТОПЛЯРСТВО

Опукло-глибока звичайна парша
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Обычному человеку слово «алыча» 
ни о чем не говорит. Агрономы-пло-
доводы знают ее как полудикоросту-
щую косточковую культуру, имею-
щую мелкие и в основном желтые 
плоды (розовые и красноватые тоже 
попадают, но реже). Главной ценно-
стью алычи многие годы являлось 
использование ее как сильноросло-
го и хорошо совместимого подвоя 
для сливы, персика, иногда даже для 
абрикса (отдельных сортов). Деревья 
этих культур на алыче хорошо ра-
стут на влажных и переувлажненных 
почвах, отличаются как сильнорос-
лостью, так и удивительно высокой 
урожайностью – 70–90 кг с одного 
10-летнего дерева, и это норма, а не 
редкость.

Но достижения селекции во вто-
рой половине ХХ столетия способ-
ствовали формированию нового под-
вида – алыча крупноплодная. Очень 
часто уже в конце июля или первой 
половине августа на рынках Киева и 
других городов покупателю на глаза 
попадают фрукты, мало отличимые 
от сливы: большие, округлые или 
овальные по форме, красные или 
бордово-синие по окраске. На ваш 
вопрос продавец однозначно отвеча-
ет, что это слива. На самом деле перед 
вами плоды не достаточно известной 
косточковой культуры – алычи круп-
ноплодной, представительницы вида 
диплоидных слив, родословная кото-
рых идет из Китая.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

В предвоенные и послевоенные 
годы среди селекционеров-плодово-
дов развивалось новое направление 
в работе – межвидовая (она же – от-
даленная) гибридизация косточко-
вых. Ставилась задача получить ги-
бриды абрикоса и персика, сливы и 
персика, персика и алычи, персика и 
миндаля. И причем простыми мето-
дами, без всякой там генетической 
модификации. Такие гибриды были 
получены, но к огорчению селекци-
онеров, большинство из них оказа-

лись малоплодовитыми или совсем 
не плодовитыми. И в дальнейшем 
хозяйственно-полезное значение 
межвидовые гибриды получили в ка-
честве вегетативно-размножаемых 
подвоев для вышеупомянутых куль-
тур. Это карликовый ВВА-1, средне-
рослые Весеннее пламя, Пумиселект, 
сильнорослый АП-1 ( он же Кубань 
86 ) и другие.

Но многолетний и кропотливый 
труд некоторых селекционеров все же 
был вознагражден – от скрещивания 
сливы китайской и алычи крымской 
типичной удалось получить новую 
косточковую культуру, по внешним 
параметрам напоминающую сливу – 
алычу крупноплодную. И сегодня мы 
с благодарностью вспоминаем нашу 
соотечественницу селекционера Ни-
китского ботанического сада Кости-
ну К.Ф. Из ее рук в свет пошли первые 
шикарные сорта Обильная, Десерт-
ная, Десертная ранняя и другие, а 
Обильная и на сегодня остается не-
превзойденной по крупноплодности 
и качеству плодов. 

Вторая по плодовитости и значи-
мости волна сортов уже четко на-
званной культуры – алычи гибридной 
крупноплодной – появилась в 70–80 
годах ХХ столетия в результате ра-
боты Забродиной С.Н. и Ерёмина Г.В. 
на Крымской опытно-селекционной 
станции ВИР Краснодарского края. 
А в более северных широтах Украи-
ны детальным совершенствованием 
и изучением сортов занимались Та-

раненко Л.И (г.Артемовск Донецкой 
обл.) и Павлюк В.В. (Киевская обл.). 

ДО УРОЖАЯ – ВСЕГО 
ДВА ГОДА, И МОРОЗ 
ПОЧТИ НИПОЧЁМ 

К всеобщему нашему изумлению, 
по своим биологическим и хозяй-
ственно-полезным признакам алыча 
крупноплодная оказалась ближай-
шей «сестрой» персика. В отличие от 
«королевы» сада — яблони ее дере-
вья даже на сильнорослых подвоях 
(сеянцах дикорастущей алычи) дают 
первый урожай уже на З-й год после 
посадки, а массово плодоносят на 

САДІВНИЦТВО

СОРТ, ГРУППА СПЕЛОСТИ ЦВЕТ И МАССА ПЛОДА ВКУС УРОЖАЙНОСТЬ

РАННИЕ
Июньская роза красный, средняя кисло-сладкий высокая

РАННЕ-СРЕДНИЕ
Кубанская комета красно-синий, средняя сладко-кислый очень высокая
Дынная красно-синий, большая кисловато-сладкий средняя

СРЕДНИЕ

Арбузная желто-красный и красно-
синий, большая кисловато-сладкий средняя

Гек желтый, средняя кисло-сладкий очень высокая
ПОЗДНИЕ

Обильная темно-синие, очень большие кисло-сладкий средняя
Генерал темно-синие, очень большие сладко-кислый средняя

ОЧЕНЬ ПОЗДНИЕ

Подарок друзьям темно-синие и черные, 
большие сладко-кислый очень высокая

Желтая поздняя желтый, средняя сладко-кислый очень высокая

Три культуры в начале августа
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4–5-й (в яблоне — соответственно 
4–5-й и 6–7-й годы). Предопределяет 
такую скороспелость, как и у персика, 
массовое формирование генератив-
ных (цветочных) почек на сильных 
одногодичных побегах. Достаточное 
количество влаги и тепла практи-
чески на всей территории Украины 
благоприятствует формированию 
за одно лето побегов 2–З-х волн ро-
ста. То есть, аналогично персиково-
му, алычовое дерево за два–три года 
полностью формируется и дает пол-
ноценные урожаи.

 В случае сильных морозов (ниже 
минус 28–300) и подмерзания алыча 
способна быстро восстановить крону 
и начать плодоносить. А вот для от-
растания подмерзших ветвей семеч-
ковых пород (яблони и груши) нужно 
3–4 года. Поэтому подмерзшие зи-
мой деревья алычи можно «омоло-
дить» и получать плоды еще 7–8 лет, 
а насаждения яблони приходится вы-
корчевывать.

 По силе роста алыча аналогична 
персику: на сильнорослом подвое де-
ревья имеют, как правило, до 2,5–4,5 
м высоты и диаметр кроны около 
2–4 м. Это значительно меньше, чем 
у яблони, груши, черешни и абрикоса, 
выращенных на семенных подвоях. 
Так что место для алычи всегда най-
дется. Срок жизни этих компактных 
и высокоурожайных деревьев при-
мерно такой, как у яблонь, привитых 
на слаборослых подвоях (типа М-26, 
М-9), то есть не менее 16–18 лет, но 
может продолжаться до тех пор, пока 
вам именно эти плоды не надоедят.

СОЗРЕВАНИЕ РАННЕЕ 
И ВКУС СПЕЦИФИЧЕН, 
НО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗНООБРАЗНОЕ

Главной специфичностью алычи 
является более высокое, по сравне-
нию с привычными для нас плодо-
выми культурами, содержание нату-
ральных органичеких кислот. Сорвав 
ее впрозелень с дерева, много не ску-

шаешь. Но умные люди не зря гово-
рят – добавить сахара можно к чему 
угодно, а вот натуральных кислот в 
кулинарии … ну очень мало. Исходя 
из этого во многих странах, и осо-
бенно на Кавказе, получили популяр-
ность «ткемали», алычовые соусы как 
обалденно вкусная приправа к мясу 
и рыбе. Ну а если вы занимаетесь до-
машними заготовками, то зачем при 
консервировании «бухать» туда не-
природный уксус, если на дно банки 
можно положить 7 – 9 плодов алычи!? 
Вкус будет стабильным и аромат мяг-
ким.

Срок потребительской спелости 
(при условии Киевской обл.) – вто-
рая половина июля и первая августа, 
отдельные сорта – в конце августа, 
совпадая с «помидорный сезоном». 
Вид использования – свежими, пере-
работка на компоты (в основном) и 
соусы.

ЛУЧШИЕ СОРТА – 
ИЗВЕСТНЫЕ И НОВЫЕ

После более чем 25 лет работы с 
разными по урожайности, зимостой-
кости, вкусовым качествам и цвету 
плодов сортами алычи приходишь к 
выводу, что не нужно руководство-
ваться только термином «новые» со-
рта, оптимальным является термин 
«лучшие» сорта. Как говорится, не 
всякий новый друг дороже старых 
двух. Для формирования оптималь-
ного конвейера поступления плодов 
алычи хороших вкусовых качеств, 
разного цвета и оптимальной про-
дуктивности в период с 15 июля по 
25 августа рекомендуем сорта: ран-
ний красноплодный Июльская роза, 

раннесредний Дынная, среднеспе-
лые Арбузная и желтоплодный Гек, 
позднеспелые, наиболее крупные и 
темноокрашенные Обильная и Гене-
рал. А на завершение сезона – Пода-
рок друзьям и Желтая поздняя. Поч-
ти всем им присуще очень важное 
свойство – отделяемость косточки от 
мякоти. Можно выращивать и более 
поздние сорта, но не нужно – дальше 
мы и наши дети хотим плодов вкус-
нющих абрикосов и персика, а также 
шикарной сливы.

Представленное ниже описание 
сортов приведено согласно данным 
их сортоизучения на Киевщине, в Ис-
титуте садоводства.

ИЮЛЬСКАЯ РОЗА (синоним – 
КОМЕТА РАННЯЯ). Получен как 
сеянец от свободного опыления со-
рта Кубанская комета.

На кухне ценен как первооткрыва-
тель сезона потребления алычи (13–
20 июля, на неделю раньше Кубанской 
кометы), поскольку черешня и вишня 
уже отходят, а абрикос не везде уда-

САДІВНИЦТВО

АРБУЗНАЯ

ДЫННАЯ
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ется. Сугубо столово-десертный сорт 
– плоды крупные (32–42г), привлека-
тельные – темно-красные, яйцевид-
ной или овальной формы, сочные, 
хорошего кисло-сладкого вкуса с от-
деляющейся косточкой. Последнее 
свойство открывает возможность из-
готовления сока с мякотью; для варе-
нья плоды жидковаты.

В саду деревья скороплодные, 
округлые и среднерослые, густые, 
хорошо формируются благодаря 
большим (55-60°) углам отхождения 
ветвей от ствола; цветет в ранние 
сроки и как самобесплодный сорт, 
нуждается в хороших опылителях; 
урожайность высокая: с шестилетних 
деревьев – по 30–40 кг плодов, кото-
рые при перезревании начинают осы-
паться.

ДЫННАЯ. Один из новых сортов 
российской селекции, и по призна-
нию автора – Г.В. Ерёмина – наиболее 
удачный. Название сорта подтверж-
дается четко уловимым в спелых пло-
дах ароматом дыни.

На кухне ценен необычно высо-
кими как для алычи вкусовыми каче-
ствами плодов, поступающих сразу 
по созревании Июльской розы (22–
30 июля, одновременно с Кубанской 
кометой). Сугубо десертный сорт 
– плоды крупные и очень крупные 
(35–45г) , привлекательные, вначале 
желто-красные, при полном созрева-
нии темно-красные с интенсивным 
розовым налетом, округлой формы, 
сочные, отличного кисловато-сладко-
го вкуса с отделяющейся косточкой. 
Последнее свойство открывает воз-
можность изготовления сока с мяко-
тью и компотов; для варенья плоды 
жидковаты, да и рука не поднимется 
варить такую вкуснятину.

В саду деревья скороплодные, 
округлые и среднерослые, средней 
густоты, хорошо формируются бла-
годаря большим (55–50°) углам от-
хождения ветвей от ствола; цветет в 
ранние сроки и как самобесплодный 
сорт нуждается в хороших опылите-
лях; но урожайность в большинстве 

лет умеренная: с шестилетних дере-
вьев – 25–35 кг плодов, которые при 
перезревании начинают осыпаться. 
Учитывая склонность к осыпанию 
шикарных, но начинающих перезре-
вать плодов, уборку нужно прово-
дить в 3–4 приема. Из чисто внешних 
неприятных признаков – ощутимо 
поражается дырчатой пятнистостью 
листьев, с которой достаточно легко 
бороться. 

ГЕК. Один из немногих желто-
плодных и ну очень урожайных каж-
дый год сортов.

На кухне ценится за светлую окра-
ску плодов прежде всего теми, кто 
склонен к аллергии на красные плоды 
любых косточковых. Имеет средний 
срок их поступления (4–10 августа, 
позже на неделю Кубанской кометы и 
на 3–4 дня после Дынной). Черешня и 
вишня уже отошли, а абрикос уступа-
ет Геку по зимостойкости, и соответ-
ственно не везде удается. Сорт уни-
версального использования – плоды 
крупные (32–37г), привлекательной 
светло-желтой окраски и овальной 
формы; средне-сочные, хорошего 
кисло-сладкого вкуса (при полном 
созревании кислота мало ощутима) 
с полуотделяющейся косточкой. 
Последнее свойство открывает воз-
можность изготовления светлоокра-
шенного сока с мякотью; для варенья 
плоды жидковаты, но незаменимы 
для приготовления соусов и разно-

образных закусок (как к мясу, та и 
крепким напиткам).

В саду деревья достаточно сильно-
рослые, но скороплодные, округлые и 
среднезагущены, хорошо формиру-
ются благодаря редким толстым вет-
вям и большим ( 55-65°) углам отхож-
дения их от ствола. Цветет в средние 
сроки и, обладая таким ценным свой-
ством как частичная самоплодность, 
не особо нуждается в опылителях. 
Благодаря этому урожайность очень 
высокая и регулярная, с шестилетних 
деревьев по 40–55 кг и более плодов, 
которые при перезревании мало осы-
паются. Для хорошей отделяемости 
косточки необходимы регулярные 
поливы деревьев при созревании 
плодов. Возможна полная уборка 
плодов за 2 приема (внутри кроны 
– попозже). Не имеет существенных 
поражений болезнями и вредителя-
ми, хотя в особо теплое лето воспри-
имчив к сливовой плодожорке.

АРБУЗНАЯ. Один из новых со-
ртов российской селекции. Название 
сорта подтверждается четко улови-
мым в спелых плодах ароматом ар-
буза.

На кухне ценен как среднеспелый 
очень крупноплодный и вкусный 
представитель алычовых. В основ-
ном столово-десертный сорт: плоды 
крупные (35 – 45 г), привлекательной 
яйцевидной и овальной формы, вна-

САДІВНИЦТВО
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чале розово-красные, а при полном 
созревании – темно-красные и почти 
синие, сочные, очень хорошего кисло-
вато-сладкого вкуса с отделяющейся 
косточкой. Хороши также для изго-
товления сока с мякотью; компотов 
целыми плодами или без косточки 
(вместе с персиками и сливами). Для 
варенья плоды жидковаты, но вот для 
персико-алычового варенья отлично 
подходят.

В саду деревья выше средней силы 
роста с редкой, красивой и припод-
нятой кроной; относительно легко 
формируются благодаря достаточно 
большим ( 45-60°) углам отхождения 
ветвей от ствола. Цветет обильно в 
раннесредние сроки, но как самобес-
плодный сорт нуждается в хороших 
опылителях. Скороплодные и уро-
жайные – с шестилетних деревьев 
дают 30–40 кг плодов. Учитывая 
склонность к осыпанию вкусных, но 
начинающих перезревать плодов, 
уборку нужно проводить в 2– 3 при-
ема. 

ОБИЛЬНАЯ. Уже достаточно из-
вестный, один из первых и лучших 
украинских сортов алычи гибридной, 
выведен в Никитском ботаническом 
саду в 1945 г. В районировании нахо-
дится с 1969 г.

На кухне ценен как необычно 
крупноплодный и напоминающий 
сливу сорт с высокими как для алы-
чи вкусовыми качествами плодов, 
поступающих после созревания Гека 
и Арбузной – 8– 12 августа. Десерт-
ный и универсальный сорт: плоды 
крупные и очень крупные (38–55 г), 
привлекательные, вначале красные, 

при полном созревании темно-синие 
с интенсивным розовым налетом, 
плоско-округлой формы. Мякоть 
плотная, сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса с отделяющейся ко-
сточкой. Как и Арбузная, хороши для 
изготовления сока с мякотью и ком-
потов целыми плодами или без ко-
сточки (вместе с персиками, сливами, 
ранними яблоками и грушами ). Для 
односортного варенья плоды жидко-
ваты, но вот для персико-алычового 
варенья-ассорти отлично подходят. 
И что мало известно – очень хорошо 
подходят для консервирования по-
мидоров (с целью исключения уксуса 
добавляем 10–15 плодов алычи).

В саду деревья во многом похожи 
на деревья Дынной, скороплодные, 
округлые и среднерослые, средней 
густоты. Отлично формируются по 
типу веретена благодаря большим 
(55–65°) углам отхождения ветвей 
от ствола. Цветет в средние сроки и 
как самобесплодный сорт нуждается 
в хороших опылителях. Но урожай-
ность в большинстве лет нерегуляр-
ная или умеренная (что связано с не-
достаточно высокой зимостойкостью 
генеративних почек) – с шестилетних 
деревьев – по 25–30 кг плодов, ко-
торые при перезревании начинают 
осыпаться. Учитывая склонность к 
осыпанию шикарных, но начинаю-
щих перезревать плодов, уборку нуж-
но проводить в 2–3 приема. Из чисто 
внешне видимых неприятных при-
знаков – ощутимо поражается дырча-
той пятнистостью листьев, а в особо 
теплое лето восприимчив к сливовой 
плодожорке. В общем ценный, очень 

крупноплодный, но среднезимостой-
кий сорт.

ГЕНЕРАЛ. Новый сорт украин-
ской селекции, совместная разработ-
ка Артемовской опытной станции 
питомниководства и Института са-
доводства (г. Киев).

На кухне ценен как позднеспе-
лый (10–15 августа) необычно круп-
ноплодный сорт, равнозначный по 
величине сортам Обильная и Гло-
бус, напоминающий сливу. Десерт-
ный и универсальный сорт – плоды 
крупные и очень крупные (38– 55 г), 
внешне похожи на плоды Обильной, 
но широкоовальной формы. Привле-
кательные, вначале красные, при пол-
ном созревании темно-синие и чер-
ные с интенсивным светлым налетом. 
Мякоть плотная, сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса с неотделяю-
щейся косточкой. Как и Обильная, 
хороши для изготовления сока с мя-
котью и компотов целыми плодами 
(вместе с персиками, сливами, ран-
ними яблоками и грушами). Для чи-
сто алычового варенья плоды жидко-
ваты, но вот для персико-алычового 
отлично подходят. Хороши также для 
консервирования персиков, слив и 
помидоров (с целью исключения ли-
монной кислоты и уксуса добавляем 
10–15 плодов алычи). 

В саду деревья, в отличие от 
Обильной, имеют узко-пирамидаль-
ную крону средней густоты, что по-
зволяет сажать их через 2–2,5 м даже 
на сеянцевых подвоях, но вовремя 
проводить ограничение высоты на 
уровне 3–3,5 м. Цветет в средние 

ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ ЖЕЛТАЯ ПОЗДНЯЯ
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сроки и как самобесплодный сорт 
нуждается в хороших опылителях. 
Как и у Обильной, урожайность в 
большинстве лет нерегулярная или 
умеренная (что объяснимо самобес-
плодностью и недостаточно высокой 
зимостойкостью генеративних по-
чек): с шестилетних деревьев – по 30–
35 кг плодов, которые при перезрева-
нии практически не осыпаются. Но, 
учитывая довольно продолжитель-
ный период созревания, уборку пло-
дов лучше проводить в 2–3 приема. В 
слабой степени поражается дырчатой 
пятнистостью листьев, с которой лег-
ко бороться, но чувствителен к «шар-
ке» сливы. Главный же недостаток со-
рта Генерал – чрезмерная сила роста 
деревьев на сеянцах алычи, т.е. нужно 
прививать на слаборослый подвой.

ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ. Очень 
поздний сорт российской селекции, 
полученный от гибридизации сливы 
китайской скороплодной с алычой 
Пионерка.

В саду деревья средней силы ро-
ста, в молодом возрасте интенсивно 
растут. Высота пятилетних деревьев 
2,5, диаметр кроны 3,2 м, диаметр 
штамба 7,2 см. Крона плоскостно-
округлая, средней густоты. Скелет-
ные ветви отходят от штамба под 
большим (50–60°) углом. Побеги 
толстые, длинные, прямые или сла-
боизогнутые, красно-коричневые, 
в мелких светлых чечевичках. Сорт 
скороплодный. Плодоношение на-
чинается на четвертый год после по-
садки однолеток. Урожайность очень 

высокая: уже с шести–семилетних 
деревьев – по 45–60 кг высококаче-
ственных плодов, существенно боль-
ше, чем у Кубанской кометы. Зимо-
стойкость древесины и генеративных 
почек высокая, на уровне сорта Ку-
банская комета и выше, чем у Обиль-
ной. Засухоустойчивость средняя. 
Листья практически не поражаются 
клястероспориозом, а плоды – гриб-
ными болезнями и вредителями. Не-
достатки сорта: чрезмерное форми-
рование завязи.

На кухне ценится за поздние 
плотные и темно-синие плоды уни-
версального использования. Они 
большие, средний вес 28, максималь-
ный – 36 г, округло-овальные. Пло-
доножка средней длины и толщины. 
Кожица средней толщины, бордово-
красная, в многочисленных хорошо 
заметных белых крапинках, с плодов 
снимается плохо. Мякоть желтая, 
плотная, в меру сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса (дегустацион-
ная оценка 4,2 балла). Время созре-
вания плодов позднее, на 12–16 дней 
позже, чем у Кубанской кометы, в 
Киевской области приходится на 
8–14 августа. Основное направле-
ние использования – изготовление 
высококачественных компотов, дже-
мов и повидла, особенно при купа-
жировании с яблоками.

ЖЕЛТАЯ ПОЗДНЯЯ. В саду 
цветет относительно поздно, но 
достаточно самоплодная. В саду 
«впритык» подходит к началу мас-
сового сливового сезона. Деревья 
среднерослые, ежегодно очень уро-
жайные. Однако при формировании 
и обрезке «непростые» – слишком 
загущиваются. Форма плодов окру-
глая, цвет светло-желтый; но главная 
ценность – богатый биохимический 
состав. Основное «неудобство» – 
плохое отставание косточки от мя-
коти. На кухне – одна из лучших и 
универсальных.

Это сорт, на котором рациональ-
но остановить алычовый конвейер. 
Сортам алычи поздней далее конку-
рировать по вкусу с хорошей сливой 

сложно, да и прибыльность понижа-
ется с падением спроса.

О БИОЛОГИИ И 
СПЕЦИФИКЕ АЛЫЧИ В 
СЛОЖНОМ СЕЗОНЕ 2020

По своим биологическим особен-
ностям алыча является относительно 
неприхотливой, но рано цветущей 
культурой – сразу за абрикосом – 
и существенно раньше привычной 
нам сливы. Также она имеет очень 
плотную «упаковку» плодов – они 
размещены густо и соприкасаются. 
Поэтому технологу или просто хозя-
ину сада нужно предусмотреть сво-
евременную защиту деревьев от мо-
нилиоза (обеих стадий): опрыснуть 
как перед цветением, так и по завязи 
«величиной в фасоль». Именно такая 
защита и позволила в «кошмарном» 
сезоне 2020 года получить хорошую 
завязь и вид на урожай. Май был за-
сушливым, июнь «заливным», а даль-
ше «что и как попало». К счастью, в 
отличие от сливы домашней, алычу 
«не кошмарят» друг за другом три 
злостных вредителя: сливовый пиль-
щик, толстоножка и плодожорка. 
Очевидно, завышенная кислотность 
плодов и им не очень нравится. Но 
против плодожорки опрыснуть все– 
таки нужно – в отдельные годы она и 
здесь вредоносная. В целом, цветение 
алычи в 2020 г. было позже на 7–10 
дней, а созревание плодов в обыч-
ные сроки (учитывая обилие тепла в 
июне и июле), урожай выше среднего 
(местами сказались весенние замо-
розки), величина плодов шикарная, 
а вкус довольно типичным (культура 
все-таки любит влагу).

И о главном продукте из алычи – 
соусе: он получается любого цвета: 
желтого, розового, красного (типа 
томатного) и очень насыщенного 
темно-красного. Вкус по кислотно-
сти и сладости тоже легко баланси-
руется благодаря небольшим добав-
кам других плодов, любимой зелени и 
в разумных дозах – специй. 

САДІВНИЦТВО

Плоды АРБУЗНОЙ
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В Європі за останні десять ро-
ків змінився сортовий склад у ви-
робництві слив. Традиційні сорти 
активно поступаються своїм міс-
цем. На зміну їм приходять сорти 
німецької селекції серії ТОП. Од-
нією з причин популярності цих 
сортів є їх резистентність до віру-
су Шарки. Для цілої низки звичай-
них сортів сливи вже на 5-8 рік ві-
рус спричиняє серйозні проблеми 
та негативно впливає як на якість 
врожаю, так і на його кількість, 
істотно знижуючи прибутковість 
саду. 

Серед сортів, що входять до 
серії ТОП, Топенд Плюс® є най-
більш популярним і не дарма:

•  Стійкість до вірусу Шарки. В Єв-
ропі за останні 10 років в жод-
ному саду не знаходили шкоди 
на врожаї, спричиненої вірусом 
Шарки. 

•  Врожай достигає в середині ве-
ресня, зберігається в холодиль-
нику 2 місяці

•  Розмір плоду понад 60мм, Брікс 
(цукор) – понад 20%, надзвичай-
но гарний смак

•  Врожайність – 30-40 т/га, висока 
ціна реалізації

•  Надзвичайно висока рентабель-
ність вирощування в Європі.

Нещодавно цей елітний сорт сли-
ви внесено в Реєстр сортів Укра-

їни, тому український виробник 
отримав можливість офіційно 
придбати та вирощувати ліцензій-
ні, чистосортні саджанці сорту То-
пенд Плюс®, використовуючи всі 
його переваги. 
Оригінальні саджанці цього сорту 
Ви можете придбати тільки у пло-
дорозсаднику ДП «Голланд Плант 
Україна», який володіє виключним 
правом на виробництво та продаж 
саджанців цього сорту в Україні. . 
Саме тому, Ви гарантовано отри-
маєте високоякісний, ліцензійний 
садивний матеріал саме цього сор-
ту, що гарантує безпеку вирощу-
вання. 

Наші саджанці – Ваш успіх!

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОЖЛИВIСТЬ:  
СУПЕРСЛИВА ТОПЕНД ПЛЮС

®
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ЧОМУ САМЕ РЕЗИСТЕНТНІ СОРТИ?

Cаджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна», 
надають можливість суттєво підвищити рентабельність саду. Витрати на засоби захисту 

рослин можна істотно зменшити, що значно знижує собівартість продукції. Ці сорти завдяки 
своїй резистентності дають можливість досягти хороших результатів також і початківцям 
садівникам, які ще не мають значного досвіду роботи з плодовими деревами.

Iмунні сорти є основою органічного садівництва, частка якого в Європі вже досягає 10-15% 
і постійно зростає. Таким чином, садівник отримує можливість задовольнити зростаючий 

попит споживачів на здоровий продукт з меншою кількістю залишкових хімічних речовин, 
при цьому істотно підвищивши рентабельність свого виробництва.

Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна», 
створюють безпечну основу для закладки високоякісного, прибуткового саду.

Дерево середньоросле, гілки 
спрямовані стрімко вгору. 
Плантацію можна планувати з 
густою посадкою (5х2). Сорт рано 
вступає в плодоношення і потенціал 
врожайності надзвичайно високий.

Топенд Плюс® самозапильний. 
Плоди великі, покриті восковим 
нальотом. Смак слив відмінний, з 
високим вмістом цукру і хорошим 
співвідношенням фруктових 
кислот. (Brix 20%, загальна кислота 
9,5%). Форма слив традиційна. 
М'якуш плоду світло-жовтого 
кольору, соковитий. Кісточка легко 
відходить від м'якушу. Вага одного 
плоду в середньому становить 65 
грам. Термін дозрівання – кінець 
вересня. Урожай добре зберігається 
4-6 тижнів. Використовують як для 
споживання в свіжому вигляді, так і 
для виробництва варення і паленки, 
а також в’ялення. 

САДІВНИЦТВО

ДП "ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА"
Розсадник плодових та енергетичних культур

Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с.Тарнівці, вулю Концівська,17

www.hopu.com.ua
office@hopu.com.ua

+38(050)3726123; +38(050)3725574
Координатор проекту: +38(050)3721729
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Плодово-ягідний розплідник 
«Подільська розкіш» знають чи не всі 
мешканці Кам'янець-Подільського 
району, що на Хмельниччині. Адже 
саджанці і ягоди звідти вже не один 
десяток років радують містян і се-
лян своєю якістю. До речі, багато 
садівників професіоналів і аматорів 

з різних регіонів України особисто 
знайомі з власником «Подільської 
розкоші» В’ячеславом Станіславо-
вичем Францішком, який є люди-
ною щирою, охоче ділиться влас-
ними глибоким знанням справи. 
Адже із численних дзвінків, які він 
приймає щодня, левова частина за-
питань від абонентів стосується не 
придбання посадкового матеріалу, 
а агротехнічного боку садівничої 
справи.    

Садові угіддя В’ячеслава Франціш-
ка складаються з двох ділянок. Одна 
з них у 20 соток знаходиться у перед-
місті Кам'янця-Подільського, друга 
– півгектарна – розташована за двад-
цять кілометрів від першої, на хуторі 
Корчівка. На обох ділянках буяє роз-
маїття-розкіш плодово-ягідних куль-

тур, що дивує і захоплює відвідувачів. 
Є в господарці і японські сорти ма-
лини, і тібетські та китайські годжі, 
мигдаль, фініки, інжир, різні види та 
сорти глоду чи не з усіх континен-
тів, є ріжкове дерево, плоди якого за 
смаком схожі на шоколадні цукерки, 
хурма, мушмула, колекції азимини і 
актинідії, і це далеко не весь перелік 
ботанічних цікавинок, які урізнома-
нітнили місцеву флору. До слова, у 
розпліднику зібрана колекція і рідкіс-
них вітчизняних сортів плодово-ягід-
них культур з усієї України. Натомість 
В’ячеслав Станіславович щороку 
продовжує поповнювати свій сад но-
вими сортами, бо, як сам каже, це за-
хоплення – як невиліковна хвороба: 
якщо вже почав, важко зупинитися. 
До речі саме недуг, не уявний, а справ-

САДІВНИЦТВО

ЦIЛЮЩА ШОВКОВИЧНА КОЛЕКЦIЯ 
I ЯБЛУКА ДЛЯ ЛIНИВИХ

В’ячеслав 
Францішко 
з врожаєм 
ожини сорту 
Блек Бат Б'юті 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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жній, став однією з вагомих причин 
для того, щоб присвятити себе садів-
ництву, таким чином, не тільки подо-
вжити життя, а і справу предків. 

– Під час проходження військової 
служби перехворів інфекційною хво-
робою з важкими ускладненнями для 
серця. Відбулося відмирання волокон 
серцевого м’язу. Повернувшись до-
дому, почував себе дуже кепсько, на 
рівні древнього старця, хоча мені тоді 
виповнився 21,  – пригадує В’ячеслав 
Станіславович. – Далі тривали роки 
пошуку зцілення. І як завжди, усі 
складні рішення вирішуються дуже 
просто: все, що нам так необхідно, за-
вжди поруч. Повернувся до садівни-
цтва, заходився знаходити та селити 
в своєму садку малопоширені плодо-
ві та ягідні культури. Повернув у сад і 
ягоду свого дитинства — шовковицю. 
Почав щодня споживати не менше 50 
грамів на добу її плодів і обліпиху, це 
виявилося найкращим лікуванням 
при моєму недугу. За двадцять років 
після встановлення діагнозу обсте-
жився. Оезультати приголомшили 
лікарів. Вони не вірили написаному 
в картці хворого. Адже рубці зникли 
разом із усіма ознаками хвороби. І 
моїй відповіді, що лікувався лише 
плодами та ягодами, теж не повіри-
ли. Натомість на той час я вже мав 
досить велику колекцію садових рос-

лин, з головою захопився садівни-
цтвом, і шовковиця зайняла чільне 
місце в моєму житті.   

Також чоловік розповів, що на-
вчався порядкувати в саду чи не з пе-
люшок. Адже є садівником у третьо-
му поколінні – рідні по материнській і 
батьківській лініях мали великі садові 
ділянки, де в основному культивува-
ли яблуню на високорослих підще-
пах. З урожаїв яблук і заробляли ці 
родини. А В’ячеслав Францішко ще 
восьмирічним хлопчиком вмів само-
стійно прищеплювати саджанці,  зби-
рав яблука, починаючи з нижніх гілок 
і до самих верхівок дерев, хоч то була 
досить небезпечна і непроста робота. 

– Шовковична колекція у мене чи 
не найбільша у світі, пишаюся нею, 
– каже В’ячеслав Францішко. – Кож-
ного року колекція поповнюється. Є 
дерева, які коштують по 1000 доларів 
США за саджанець і більше. Садив-
ний матеріал знаходжу у таких же за-
хоплених цією культурою людей по 
всьому світу. Надсилають мені живці, 
буває, саджанці чи насіння. Основою 
моєї колекції стали сорти Бабаєвої 
Галини Іванівни, української селек-
ціонерки з м. Мерефа. До речі, саме 
з виведених нею сортів шовковиці й 
почалася моя колекція. Потім поса-
див сорти з Турції, США, Англії, При-
балтики, Китаю і навіть з Австралії та 
Нової Зеландії. Останні підростають 
у горщиках. У теплу пору року – про-
сто неба, а на зиму ховаю їх у льосі, 
бо культура південна, теплолюбна, не 
витримує наших морозів, її треба по-
ступово адаптувати. 

До речі, новозеландський сорт 
шовковиці Веллінгтон дуже добре 
адаптувався до наших умов у відкри-
тому ґрунті та дає найсмачніші плоди. 
По наших мірках, за розміром вони 
невеликі – приблизно 3 см завдовж-
ки і 1 см завтовшки, але за смаковими 
властивостями рівних їм немає, вва-
жає господар. На ділянці прижили-
ся три китайські сорти — Хезе, Біле 
перо королівського голуба та Велика 
Десятка, плоди яких не мають на-
сіння. Натомість вони якнайкраще 
підходять для сушіння. Є у колекції 

САДІВНИЦТВО

Дозріває Анатолійська чорна

Плоди Анатолійської білої
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сорти Анатолійська чорна і Анато-
лійська біла, є американський сорт 
Іллінойс, який має розтягнутий пері-
од плодоношення, тобто до кінця літа 
забезпечує свого господаря свіжими 
плодами. Є продуктивні західноєвро-
пейські сорти, але за крупноплідністю 
і врожайністю вони поступаються ві-
тчизняним сортам, які виводили для 
радянської шовкопрядної промисло-
вості на теренах Української РСР.  

– Усі дерева у шовковичному саду 
віком до 30 років, я їх формую до роз-
мірів два метри заввишки і два метри 
у діаметрі, для цього застосовую по-
двійне обрізування, – продовжує роз-
повідь В’ячеслав Францішко. – Щоб 
успішно обрізати і тримати дерева у 
потрібній вам формі, варто вивчити 
біологію рослини. Скажімо, обрізу-
вання шовковиці триває ранньої вес-
ни і продовжується  лише літом. Тоді 
шовковиця працюватиме не нарос-
тання деревини, а на плодоношення, 
2х2 метри – найбільш зручний розмір 
дерева для збирання врожаю.

В’ячеслав Станіславович зазна-

чив, що нині відчувається зростання 
попиту на саджанці шовковиці. Осо-
бливо цікавить наших співвітчизни-
ків садивний матеріал виду Morus 
macroura, плоди якого можуть до-
сягати 25 см у довжину в природних 
умовах батьківщини цих дерев – у Па-
кистані, в Україні ж довжина плодів 
сягає поки що не більше 12 см. Сорти 
шовковиці виду Morus macroura у пів-
денних країнах ремонтантні, дерева 
плодоносять цілий рік, до них лише 
застосовується обрізування. У саду 
«Подільської розкоші» плоди Morus 
macroura червоного кольору, а вза-
галі вони трапляються з білим, чор-
ним і навіть рожевим забарвленням. 
До речі, їх смак дещо відрізняється 
від звичного для нас шовковичного, 
відчувається більше цукру. Ще одна 
особливість – у наших умовах у пло-
дах немає насіння, тобто рослина стає 
партенокарпічною. 

Розповів В’ячеслав Францішко і 
про ще один різновид шовковиці, 
який доповнює його колекцію і на-
буває шаленої популярності на укра-
їнському ринку. Мова про кудранію, 
або шовковицю китайську. Зовні вона 
схожа на полуницю, за що її й назива-
ють «полуничним деревом». Сортові 
екземпляри цієї рослини починають 
активно культивувати садівники-ама-
тори в Україні, хоча у дикорослому 
вигляді курданія вже пів віку росте на 
території державного підприємства 

«Дослідне господарство «Новокахов-
ське». 

Як зауважив В’ячеслав Станіславо-
вич, реалізація садивного матеріалу 
не є його основним прибутком. На-
багато більший дохід приносять пло-
ди і ягоди, продані на свіжому ринку. 
Зокрема, малина, полуниця і ожина. 
До речі, саме до ожини, за словами 
садівника, він і привчав мешканців 
Кам'янця-Подільського ще з серед-
ини 80-х років минулого століття, 
коли про існування цієї чудової ягоди 
в Україні взагалі мало хто знав. 

– Ожину ми разом із дружиною 
щороку на зиму укриваємо. Бо якщо 
цього не робити, вона таки рано чи 
пізно вимерзне на корені. Для цього 
винайшли свій метод, який дозволяє 
укривати не кожну рослину окремо, а 
цілі її ряди, що набагато пришвидшує 
процес. Таким чином можемо сотні 
кущів за день накрити, – ділиться до-
свідом В’ячеслав Францішко. – Окрім 
ожини, користуються певним попи-
том у покупців і плоди ожиномалини, 
хоча на ожину охочих значно більше, 
адже плоди солодші і містять більше 
антиоксидантів, ніж плоди ожинома-
лини. 

Досвідчений садівник розповів, 
що ожиномалинові гібриди набули 
розповсюдження в Україні наприкін-
ці 90-х років минулого століття. Од-
ним із перших був виведений Іваном 
Мічуріним сорт Техас, який відомий 

САДІВНИЦТВО

Сорт яблуні Сірена з 
червоном'якотними плодами 

Ожина сорту Честер
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селекціонер зробив на основі ягоди 
Логана – першого в історії ожинома-
линового гібрида, що з’явився при-
родним шляхом. Але Техас має над-
звичайно густі і гострі колючки, тому 
не набув широкого застосування. 
Серед закордонних сортів, які почали 
поступово «оселятися» в ягідниках 
українців, В’ячеслав Станіславович 
відзначив Маріонберрі – до ниніш-
ньої пори актуальний сорт. І хоча 
йому вже понад сто років, Маріон-
беррі цінують за надзвичайні смакові 
властивості. У США сотні гектарів 
засаджені саме цим гібридом. Пізні-
ше на ринку з’явилися дуже ранній 
сорт Тейберрі і його безколючковий 
клон – Букінгемська Тейберрі  та над-
звичайно смачний сорт із вишнево-
суничним присмаком – Бойзенберрі, 
а також Старк Джамбо, ягоди якого 
у родині Францішко стали найулю-
бленішими ласощами. Із селекційних 
новинок ожиномалини господар на-
звав Дорман Ред – гібрид, виведений 
у США, що має надзвичайно красиві 
ягоди рубінового забарвлення, які 
довгий час зберігають свою свіжість. 
Завдяки зовнішній красі ягоди До-
рман Ред використовують для при-
краси кондитерських виробів. Плюс 
плодоложе у Дорман Ред при зриван-
ні ягоди відривається, як у малини, 
а у інших вищезгаданих сортах ожи-
номалинових гібридів – як у ожини, 
тобто лишається з ягодою. На думку 
В’ячеслава Станіславовича, також 
вартий уваги західноєвропейські сорт 

Глен Ко, стебла якого сягають шести 
метрів завдовжки, при цьому сорт 
холодостійкий, не колючий і висо-
коврожайний. Але у нього є суттєвий 
недолік: його дуже важко розмножи-
ти, бо він погано вкорінюється. Як і 
ще одна західноєвропейська новин-
ка – сорт Молінг Пассіон, довжина 
плодового суцвіття до одного метра. 
Очевидно такі їх властивості були за-
кладені селекціонерами, щоб легше 
було контролювати розповсюдження 
садивного матеріалу, робить висно-
вок садівник. 

Розповів господар і про ще один 
цікавий напрям у своїй садівничій 
практиці – про червоном'якотні яблу-
ні, якими зацікавився порівняно не-
давно.  

– Можна сказати, що це яблуні 
для лінивих, – розповідає В’ячеслав 
Станіславович. – Бо вони дуже стійкі 
до хвороб. Справа в червоному за-
барвленні листя. Антоціани, які в них 
містяться, заважають поширюватися 
грибковим захворюванням і не по зу-
бах плодожерці. Зі свого досвіду ска-
жу: щоб знайти хробака у яблуку, треба 
їх кілька десятків перебрати. Бо саме 
в ту пору, коли плодожерка відкладає 
яйця, ці яблука мають максимальну 
кислотність. Але червоном'якотні 
яблука не йдуть зразу з дерева до 
столу, їм треба хоча б тиждень по-
лежати, щоб вони стали солодшими. 
Приблизно за тиждень відбувається 
процес ферментації, і плід стає над-
звичайно смачним і ароматним. Ще 

одна особливість червоном'якотних 
яблунь  –  це спурові сорти, тобто 
плодова брунька закладена на моло-
дому однорічному прирості.  Також 
червоном'якотні сорти вирізняються 
самоплідністю, через це вони не за-
лежать від запилюючих комах, а від-
так і погодних умов навесні.  Все, що 
цвіте, воно і зав’язується, єдиний не-
долік у такій ситуації, треба унормо-
вувати врожай, проріджувати крону. 
Червоном'якотні яблуні люблять во-
логі вибалки і низини, там вони пока-
зують найвищу врожайність. До речі, 
як і шовковиця, плодоносять вони 
щороку, тобто без періодичності. 

Я от слідкую за новинами Окленд-
ського університету (США), де ви-
вчають плодові культури на вміст у 
їх плодах мінералів, вітамінів, анто-
ціанів тощо. То там підрахували, що 
червоном'якотні яблука у сотні разів 
корисніші для здоров’я людини, ніж 
звичайні. Зокрема, і завдяки високо-
му вмісту заліза у них. Тож не дивно, 
що ці сорти стають дедалі популярні-
шими як в ЄС, так і у Північній Аме-
риці. Мало того, у США вже пішли 
далі, там вивели близько 20 сортів 
червоном'якотних груш. 

САДІВНИЦТВО

В’ячеслав Францішко і обліпиха 
сорту Либідь

Сорт яблук виведений В. Францішком з 
умовною назвою «Казка»
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Ежевика и малина, часто 
называемые термином «ежеви-
ка», представляют собой раз-
нообразную группу видов и ги-
бридов в роду Rubus в семействе 
Rosaceae. Они являются членами 
семейства розоцветных, тесно 
связанных с клубникой в подсе-
мействе розоидных. Rubus. Это 
один из самых разнообразных 
родов цветущих растений в 
мире, состоящий из 12 подро-
дов, некоторые из которых 
насчитывают сотни видов. Rubus 
подроды, такие как tayberry, 
loganberries, boysenberry, черная 
малина и желтая малина – это 
лишь некоторые из них. Что отли-
чает ежевику от ее малиновых 
родственников, так это то, что 
при сборе ягоды стебель (либо 
тор) остается вместе с фруктом. 
У малины тор остается на расте-
нии, оставляя полую сердцевину 
в плодах малины.

МАЛИНА

Малина бывает четырех цветов: 
красная, черная, желтая и фиоле-
товая. Некоторые сорта могут пе-
реносить зимние температуры до 
–30°C, а большинство выносливы 
до –10°C. Красная и желтая малина 
относятся к одним и тем же видам и 
являются наиболее выносливыми.

ЕЖЕВИКА

Ежевика может быть либо вися-
чего, либо вертикального типа. Оба 
эти типа могут быть колючими или 
без шипов. Большинство висячих 
сортов ежевики холодостойки до 
–12°C, а некоторые сорта способны 
выдерживать низкие температуры 
вплоть до –25°C. Большинство 
сортов ежевики достигают зрелос-
ти в течение трех лет и остаются 
продуктивными до 12 лет. Из-за 
болезней и накопления вредителей 

рекомендуется проводить пересад-
ку каждые 10 лет.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
УЧАСТКА

Ежевика и малина имеют сходные 
требования к почве и могут расти 
в широком диапазоне типов почв, 
но лучше всего подходят для хоро-
шо дренированной, плодородной 
почвы со слабокислым рН от 5,6 до 
7,0. Избегайте посадки в местах с 

МАЛИНА  ЕЖЕВИКА

ЯГОДИ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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плохим дренажем, так как ежевика, 
особенно малина, подвержена кор-
невой гнили. Место посадки выше, 
чем окружающая территория, мо-
жет обеспечить лучшую циркуля-
цию воздуха и дренаж воды, что 
уменьшит болезни и проблемы с 
насекомыми. Избегайте плантаций, 
на которых томаты, картофель, пе-
рец или баклажаны были высажены 
в течение последних пяти лет, по-
скольку они могут вызывать такие 
заболевания, как увядание.

ОРОШЕНИЕ

Малина требует полива от цве-
тения до урожая, чтобы обеспечить 
хорошее качество ягод. Избегайте 
чрезмерного полива, так как мали-
на очень восприимчива к корне-
вой гнили, вызванной тяжелыми 
влажными почвами. Можно исполь-
зовать верхнее орошение, но оно 
может способствовать развитию 
заболеваний. Лучшее применение 
– прямое нанесение воды на корне-
вую систему с помощью капельных 

или струйных систем. Количество 
воды, необходимое на одно расте-
ние или плантацию, зависит от типа 
почвы, количества осадков и клима-
тических условий. 

По сравнению с другими 
фруктовыми культурами ежевика 
не требует много воды. Необходимо 
следить за тем, чтобы почва была 
влажной, но не переувлажненной, 
особенно на более низких почвах. 

Молодые растения требуют на-
ибольшего внимания, чтобы их кор-
ни не высохли и не заболели. Около 
20 – 30 мм воды требуется в неделю 
в течение летних месяцев, когда зре-
лое растение растет и плодоносит.

УДОБРЕНИЕ

Многолетние растения обладают 
способностью хранить питательные 
вещества от одного сезона к следу-
ющему. Это приводит к тому, что 
внутреннее состояние питательных 
веществ растений иногда несколько 
иное, чем можно было бы ожидать. 

Вот несколько основных реко-
мендаций, которым можно следо-
вать:

• Ежегодное применение азота 
необходимо для поддержания хоро-
ших урожаев. Количество азота за-
висит от возраста растения. В об-
щем, если растения отстают от 
желтоватых листьев, добавляют 
азот. Уменьшите азот, если обна-
ружен чрезмерный рост и плохой 
набор плодов.

• Следует использовать полную 
и сбалансированную программу 
удобрений.

• Выберите удобрение с низким 
содержанием хлоридов, к которому 
малина особенно чувствительна. 
Избегайте источников хлорида ка-
лия.

• Медленно высвобождаемые удо-
брения или хорошо прогнивший на-
воз можно вносить ежегодно ран-
ней весной.

• Для оптимального роста рас-
тений и плодоношения рекомен-
дуется провести тестирование 
почвы и воды с последующим тес-
тированием образцов листьев во 
время роста растений.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Ежевику поражают многие вре-
дители и болезни, хотя лишь немно-
гие из них являются серьезными 
в Украине. Правильный выбор 
участка, подготовка почвы и выбор 
растений являются важными ша-
гами в предотвращении проблем. 
У ежевики, принадлежащей к тому 
же роду, что и малина, те же забо-
левания, включая антракноз, что 
может привести к неравномерному 
созреванию ягоды, а также может 
замедлить течение сока. Для этих 
двух культур так же используют 
одни и те же средства защиты. К 
распространенным заболеваниям 
относятся корневая гниль, пятнис-
тость листьев и плесень. Вредители 
– птицы, паутинные клещи, тля.

СБОР И ХРАНЕНИЕ

Ежевика и малина – это 
деликатные ягоды, которые в 
основном собирают вручную. 
Чтобы улучшить качество и срок 
хранения ягод, необходимо как 
можно быстрее их охладить до 
температуры от 2 до 6°C после сбора 
урожая. Ягоды можно хранить в хо-
лодильнике в течение пары дней. 

ЯГОДИ
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Изобилие сочной малины ле-
том и осенью – сезонное удоволь-
ствие, которое нельзя пропустить. 
Эти ягоды восхитительны, когда 
их собирают спелыми и теплыми с 
куста, и они по-настоящему пере-
дают вкус солнца на язык. Малина 
требует небольшого количества 
подготовки к посадке и минималь-
ного ухода, однако необходимо 
знать ключевые нюансы, которые 
помогут избежать ошибок и поте-
ри урожая.

Через пробы и ошибки в 
выращивании малины прошел са-
довод из Черниговской области 
Богдан Демирский, который пять 
лет назад заложил свою малинную 
плантацию. «В 2015 году был хайп 
на посадку малины – «миллион с 
гектара», с этого и началось малин-
ное дело. Я подготовил землю, в 
колхозном саду нарезал акации для 
шпалеры и установил. Во всемир-
ной паутине искал информацию о 
правильной посадке, удобрениях и 

обработках. Там же читал о сортах 
малины», –вспоминает садовод.

Весной 2016 года Богдан Нико-
лаевич высадил саженцы малины 
19 сортов. Каждого сорта брал 
по 80 шт. на ряд 24 метра длиной. 
Выбирал разные сорта для пробы. 
Саженцы покупал у многих про-
давцов, искал в Интернете, брал у 
частников. В питомниках было до-
рого или не было нужного сорта.

Из разнообразия летних сортов 
выбор пал на: Гусар, Глен Эмпл, 
Глен Файн, Туламин, Лячка, Фе-
номен, Октавия, Жёлтый Гигант и 
Шапка Гугуце. На данный момент 
фермер отказался от Октавии, ее 
недостатком стало позднее со-
зревание и подверженность кор-
невому раку. Также пришлось 
выкорчевать Шапку Гугуце, сорт 
отличается мелкой ягодой и низ-
кой урожайностью. 

Ремонтантные сорта малины 
также присутствовали в ассорти-
менте. «Я начинал выращивать 

11 сортов ремонтантной малины: 
Полка, Зева, Зюгана, Эрика, Геракл, 
Химбо Топ, Амира, Харитейдж, 
Полана, Джоан Джей, Порана 
Роса. На сегодня оставил Зюгану 
и Порану Росу (жёлтая). С Полкой 
я попал в переплёт, повёлся на 
дешёвые саженцы. Купил 1000 шт., 
из которых прижилось 300. А че-
рез 3 года и вовсе пришлось от 
неё избавиться. Саженцы были 
заражены корневым раком, яго-
да рассыпалась. Дешёвая рыбка – 
плохая юшка», – рассказывает Бог-
дан Николаевич.

Сорта, которые сейчас растут в 
саду у фермера, предназначены для 
свежего рынка. На переработку в 
основном берут ремонтантные сор-
та. Летние сорта расходятся на до-
машние заготовки и заморозки. Ко-
нец лета, начало осени малина уже 
не пользуется большим спросом, 
поэтому её продают на заморозку. 
И тут цену диктуют «холодильни-
ки». Какую захотят, такую и ставят. 

ЯГОДИ

МИЛЛИОН С ГЕКТАРА — МИЛЛИОН С ГЕКТАРА — 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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Если нет своих морозильных мощ-
ностей, заработать тяжело.

Летние сорта больше подходят 
для Черниговской области, и ягоду 
разбирают лучше. «На третий год 
после посадки я собрал с 6 рядов по 
24 метра 1200 кг ягоды. В пересчёте 
на гектар урожайность около 20-ти 
тонн. Правда, в последующие годы 
не собрал ничего. Сказалось от-
сутствие обработок от грибковых 
заболеваний. Инфекционный фон 
за три года перерос в эпидемию. 
Пришлось удалить такие сорта, как 
Глены и Туламин. Лячка и Феномен 
на подходе. Единственный сорт 
остался в живых – Гусар. Ягода у 
него не огромная, но её очень мно-
го», – делится садовод.

По словам Богдана Демирского, 
ремонтантные сорта в Чернигов-
ской области выращивать риско-
ванно. Часто в сентябре бывают 
заморозки, которые заканчивают 
ягодный сезон. В прошлом году за-
морозок был 19 сентября. Фермер 
успел собрать около 6-ти кг.

УХОД

Малина довольно легко 
выращивается. Просто на разных 
грунтах применяется разная агро-
техника. К примеру, на песчаных 

грунтах надо чаще поливать и 
больше кормить, капельный полив 
– обязательное условие. В связи с 
изменениями климата желательна 
установка затеняющей противо-
градовой сетки. Идеальный вари-
ант – выращивать в туннелях, но 
это не всем по карману. 

«Морозов малина не боится. 
Единственное, что в сухую осень 
необходимо сделать – хороший 
влагозарядный полив. Болезни 
также не страшны, если проводить 
своевременные обработки. Ветер 
может натворить немало бед. Не 
только ягода трётся о стебли и лис-
тья, но может лечь вся плантация. 
В ягодных группах уже поднимают 
вопрос посадки ветрозащитных 
полос. Высаживают тополь, пав-
лонию, энергетическую вербу. 
Результаты увидим через несколь-
ко лет», – делится опытом Богдан.

На своей малинной плантации 
фермер не применяет минеральные 
удобрения. Мульчирует растения 
соломой, она разлагается и кормит 
землю, а также не даёт расти бу-
рьяну и сохраняет влагу. На фоне 
дефицита воды это немаловажно. 
Уже 4-й год в селе Подлесное Чер-
ниговской области, где находится 
хозяйство, пересыхают колодцы.

На новых посадках садовод про-

водит обработки фунгицидами и 
акарицидами до цветения и после 
сбора ягоды. По ягоде фунгицида-
ми не работает, серая гниль, конеч-
но, забирает свою дань, но здоро-
вье важнее.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Ягодный бизнес на монокультуре 
в Украине, по словам Богдана Ни-
колаевича, не выгоден. Необходи-
мо выращивать несколько культур, 
чтобы хоть на одной можно было за-
работать. Для примера, ремонтант-
ная малина, в одно время её посади-
ли большое количество, чуть ли не в 
каждом дворе. В итоге цена упала до 
8 гривен за кг при продаже с поля. 
Люди решили, что такой бизнес 
невыгоден и выкорчевали насажде-
ния. Естественно, цена в прошлом 
году рванула к невиданным высотам 
в 100 гривен за килограмм. Та же си-
туация с клубникой. Разрыв цен от 
15 гривен до 80 с поля. На очереди 
голубика по 40 гривен с поля, пред-
рекает фермер.

Свою ягоду Богдан Демирский 
реализует в собственном селе, ра-
йонном центре Козелец и в Чер-
нигове. За время выращивания 
малины у фермера появились 
постоянные клиенты. Но заработок 
год на год не приходится, один раз 
можно собрать «миллион с гекта-
ра», а остальные годы работать в 
убыток. 

ЯГОДИ

Богдан Демирский – садовод
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
 В мире существует не только 

красная, желтая и черная малина, 
но и фиолетовая. Ее создали, скре-
стив красную и черную малину. 
Впервые науке такие возможности 
стали известны после женевского 
эксперимента, который провели в 
1896 году. Но со временем наш-
ли фиолетовую малину, которая 
появилась естественным путем, в 
Северной Америке, где красная и 
черная малина росли рядом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Если пчелы собирают нектар малины, можно быть уверенным, что урожай будет 
хорошим: они его увеличивают на 60–100%.

ИСТОРИЯ
Исследователи полагают, что дикая малина «родилась» в Азии, 

а затем постепенно распространилась по всему Средиземноморью, 
Сибири, Европе, Северной Америке. Колючие кустарники соверши-
ли настоящее кругосветное путешествие и обосновались по всему 
миру не без помощи благодарного человека.

Трудно сказать, кто первым начал культивировать малину, но древ-
ние греки точно знали в этом толк уже в 3 веке до н.э. Малина была 
обнаружена на горе Иде в Греции, в связи с чем получила научное на-
звание ideus. Интересно, что первоначально ее использовали только как 
лекарственное растение: настойка из цветков применялась греками и 
римлянами против укусов змей и скорпионов.

Эстафету переняли римляне, которые завезли полезную ягоду и на 
Британские острова. Ухоженные малинники процветали на туманном 
Альбионе ещё с 13 века. В эпоху Возрождения многие Европейские 
страны открыли для себя вкус «культурной» малины, а к концу 18 века 
ягода-путешественница отправилась покорять Северную Америку.

В Украине первое упоминание о малине датируется XI веком. Но 
широкое распространение она получила в XVII веке, это было время 
подъема садоводства. Особенно славились своими садами монастыри, 
боярские вотчины.

4

ОСНОВНЫЕ  
ИМПОРТЕРЫ: 
Сербия, Польша,  
Марокко, Испания, 
Украина, США, Мексика, 
Великобритания, Канада, 
 Азербайджан.

6

7

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

БОЖЕСТВЕННАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЯГОДАЯГОДА
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В Украине малина выращивается на площади 
около 5 тыс. га, ежегодно собирается до 70 тыс. т 
ягоды, однако потенциал малины значительно больше. Уровень по-
требления ягоды в Украине пока вчетверо меньше среднеевропейско-
го, а спрос на ягоду на международном рынке растет.

Два года назад экспорт из Украины замороженной малины вырос 
в 1,6 раза (по данным аналитиков Украинской плодоовощной ассоци-
ации), при этом 80% этих ягод было поставлено в Польшу. Украина 
стала третьим поставщиком малины в Европе и четвертым в мире. 

Впрочем, при условии инвестиций в качественную заморозку и фор-
мирование бренда украинская малина может быть очень конкурен-
тоспособной на мировом рынке, особенно в органическом сегменте.

На высокой горе 
Олимп спокойно жили 
боги, укрытые от взоров 

смертных пушистыми об-
лаками. Маленький Зевс с 
удовольствием играл в сво-

ей колыбели, но если ему 
что-то не нравилось, 
так кричал, что в го-
рах возникало громкое 
эхо. Звук был настоль-

ко сильным, что жители 
Олимпа не слышали друг друга. 

Тогда одна добрая нимфа пошла в 
колючие заросли дикой малины, что-
бы насобирать ягод и преподнести 
их малышу. У Иды, дочери властелина 
Крита, была надежда, что младенец, 
отведав лакомство, перестанет кри-
чать. Ягодки она сорвала, но при этом 
поцарапалась. Ее прекрасные белые 
одежды обагрились кровью вместе с 
ягодами, которые нимфа прижимала 
к груди. С тех пор малина, согласно 
истории, стала красной.

МАЛИНА В УКРАИНЕ

8

3

5

ПОЧЕМУ МАЛИНА 
КРАСНАЯ? СТАРАЯ 
ЛЕГЕНДА О СЛАДКОЙ 
ЯГОДКЕ 

1

2

1. Азия
2. Греция
3. Европа
4. Британия
5. Россия
6. США
7. Канада
8. Африка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
МАЛИНЫ:

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

БОЖЕСТВЕННАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЯГОДАЯГОДА



На малине в Украине отмечено бо-
лее 230 видов вредителей, из которых 
хозяйственно ощутимый вред причи-
няют около 50 видов.

Основные вредители малины 
представлены несколькими 
специализированными видами (ма-
линная побеговая тля, малинный 
жук, малинная стеблевая галлица) 
и многоядными видами – малинно-
земляничным долгоносиком, почво-
обитающими вредителями и клеща-
ми. Отмечается вредоносность таких 
широко распространенных в Украине 
многоядных вредителей, как личинки 
хрущей и кравчик, особенно в первые 
годы после посадки малины.

Вредители малины в зависимости 
от строения их ротового аппарата, 
особенностей питания и образа жиз-
ни повреждают различные органы 
растения – корневую систему, побеги 
и ветви, почки, листья, бутоны, цветы 
и плоды. Обычно питание каждого 
вида приурочено к определенным ор-
ганам растения, но может изменять-
ся на различных стадиях индивиду-

ального развития.
У малинного жука зимуют 

взрослые особи и личинки в почве 
на глубине 5–10 см, реже до 25 см. В 
первой половине мая жуки выходят 
из зимовки и питаются пыльцой 
и нектаром на цветках сорняков, 
плодовых и ягодных культур. В кон-
це мая, в период появления бутонов 
на малине, жуки перелетают на по-
садки и докармливаются молодыми 
листьями и бутонами. К началу цве-
тения малины самки откладывают 
беловатые яйца поодиночке между 
тычинками цветков и на верхушки 
завязей, реже на нижнюю сторону 
молодых листьев. Всего самка может 
отложить до 40 яиц.

Отродившиеся светло-желтые, 
с коричневыми поперечными по-
лосками на спине личинки проника-
ют в плод и питаются внутри него, 
выгрызая ходы в цветоложе и по-
вреждая ягоды, в результате чего они 
мельчают, приобретают уродливую 
форму, вянут и опадают. В начале ав-
густа личинки уходят в почву на оку-

кливание; часть из них превращается 
в жуков, а часть остается зимовать до 
осени следующего года.

У малинной почковой моли вре-
дят гусеницы ярко-красные, длиной 
около 2 мм, с коричнево-черной го-
ловой, которые зимуют в небольших 
белых паутинных коконах под отстав-
шей корой старых пеньков малины, 
растительными остатками. Весной 
выходят из мест зимовки, вгрызаются 
в набухающие и распускающиеся по-
чки, из-за чего они не распускаются и 
погибают. Также могут внедряться и 
в побеги. Окукливаются внутри по-
чки или побега в конце мая. В начале 
цветения вылетают бабочки, которые 
откладывают по одному яйцу внутрь 
цветков. Отродившиеся гусеницы 
питаются некоторое время плодоло-
жем, не причиняя ощутимого вреда, 
а в начале созревания ягод уходят на 
зимовку.

Побеговая малинная тля кроме 
малины вредит ежевике и розам. Зи-
муют мелкие черные яйца на побегах 
около почек. Ранней весной отрожда-
ются личинки, которые питаются со-
ком молодых листьев. Вскоре появ-
ляются самки, отрождающие живых 
личинок. Образуются целые колонии 
тлей на концах побегов и соцветиях, в 
результате чего листья скручиваются, 
побеги искривляются и недоразвива-
ются. На заселенных побегах цветки 
засыхают.

Малину повреждает также и лис-
товая тля, которая не образует боль-
ших колоний, а живет поодиноч-
ке или небольшими группами под 
скрученными листьями.

Тли, помимо того, что причиняют 
прямой ущерб растениям, опасны 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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КТО ВРЕДИТ  
МАЛИНЕ

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук

Личинка малинного жука



тем, что переносят возбудителей 
вирусных болезней.

Побеговая малинная галлица по-
вреждает малину и ежевику. Взрослое 
насекомое длиной до 2 мм, с темной 
грудью и головой, светлым брюш-
ком. Личинки сначала прозрачные, 
беловатые, затем оранжево-красные, 
длиной до 3 мм. Живут колониями 
под корой, повреждают камбий. В 
местах питания образуются темные 
пятна, доходящие до древесины. 
Во время созревания ягод сильно 
поврежденные побеги засыхают.

Зимуют личинки в верхнем 
слое почвы вблизи основания сте-
блей. Весной вылетают взрослые 

насекомые. Самки откладывают яйца 
под кору побегов, в места механичес-
ких повреждений, главным образом у 
основания куста и черешков нижних 
листьев. За сезон развивается не-
сколько поколений галлицы.

Увеличение объемов освоенных 
земель дачниками в последние годы 
стало причиной роста численности 
многоядного вредителя кравчика– 
головача. Особенно приусадебные 
и дачные участки, которые грани-
чат с природным поселением крав-
чика, ежегодно несут значительные 
убытки из-за массовой миграции 
вредителя с природних биотопов на 
участки, где выращивают малину. 
Для поселения кравчик предпочи-
тает сухие черноземы или глинисто-
черноземные почвы, но встречается и 
на песчаных почвах. 

Зимуют жуки в почве на глубине 
40–55 см. Весной, как только сошел 
снег и земля полностью оттаяла, 
жуки выходят на поверхность. Сразу 
же начинают питаться различными 
травянистыми растениями и обу-
страивают временное жилье – роют 
в земле норы с круглым отверстием 
и диаметром около 10 мм, достигаю-
щие в глубину 40–100 см и даже более 
под углом 25–35 градусов, преимуще-
ственно на твердых целинных участ-
ках, склонах, возле дорог и в других 
непахотных местах. Заселение участ-
ков жуками кравчика определяется 
ранней весной по кучкам свежей зем-
ли около норок.

Срезая почки, всходы, молодые 
побеги, кравчики сильно вредят по-
садкам.

МЕРЫ БОРЬБЫ

В борьбе с внутристеблевым вре-
дителем галлицей важное значение 
имеет вырезка и сжигание отпло-
доносивших и усыхающих побегов. 

Эту роботу необходимо проводить 
осенью или рано весной. Удалять и 
сжигать усыхающие стебли и побеги 
с привядшими верхушками нужно 
также в период цветения и созрева-
ния ягод. Также почву весной следует 
перекапывать на глубину до 10 см.

Для снижения численности ма-
линного жука почву вокруг кус-
тов, где зимует вредитель, осе-

нью перекапывают. Жуков во 
время бутонизации стряхивают в 
раскрытый зонтик, широкие ворон-
ки с подвязанным внизу мешочком 
и уничтожают. Можно собирать 
поврежденные ягоды в корзины, 
обшитые тканью, и уничтожать 
выползающих личинок.

Растительные остатки надо унич-
тожать, старые побеги вырезать, не 
оставляя пеньков.

Химические обработки применя-
ются при высокой численности вре-
дителей. В фенофазе выдвижения 
бутонов, до начала цветения, осно-

вное опрыскивание проводится Ак-
телликом 500 ЕС, КЭ (0,6 л/га) против 
малинного жука, тли, многоядных 
листогрызущих вредителей.

После сбора урожая в очагах мас-
сового размножения вредителей во 
время вегетации малины при необхо-
димости опрыскивают дополнитель-
но Актелликом 500 ЕС, КЭ (0,6 л/га).

Против кравчика необходимо 
на границе участка, огорода и нео-
бработанного участка выкопать по 
периметру участка канавку глуби-
ной 20-30 см и шириной 10–15 см 
с ровными стенками, чтобы жук не 
мог выбраться из нее. Необходимо 
собирать жуков вручную, особенно в 
теплую солнечную погоду, что приво-
дит к гибели личинок кравчика. По-
стоянно проводить рыхление почвы, 
таким образом засыпая вход кравчи-
ку в собственную нору.

Проводить глубокую осеннюю пе-
рекопку почвы после уборки урожая. 
При постоянном, глубоком рыхлении 
почвы происходит разрушение нор 
кравчика и через 2–3 года он уходит 
из малинника.  

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Побеговая галлица

Малинный жук

Малинная почковая моль
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ЗАХИСТ РОСЛИН

НАДЗВИЧАЙНО 
ШКIДЛИВI  
ХВОРОБИ  
ПЕРСИКА

М.Й. ПІКОВСЬКИЙ, 
к.б.н., НУБіП 
України

КУЧЕРЯВІСТЬ ЛИСТКІВ 
ПЕРСИКА

Хвороба є однією з найбільш 
розповсюджених і шкідли-
вих. Її викликає гриб Taphrina 
deformans Tul. Захворювання 
проявляється на листках і паго-
нах на початку вегетації рослин. 
Відразу ж після розпускання 
листя можна спостерігати симп-
томи кучерявості. Зокрема, ура-
жені листки, на відміну від здо-
рових, набувають жовтого або 
червонувато-рожевого забарв-
лення, деформуються і стають 
немов би гофрованими. За роз-
міром вони значно більші, ніж 
здорові. Особливо сильно роз-
ростаються листки, які знахо-
дяться у нижній частині ураже-
ного однорічного пагону. Через 
деякий час після появи перших 
ознак хвороби з нижнього боку 
ураженої листкової пластинки 
утворюється білий воскоподіб-
ний наліт, що являє собою спо-
роношення патогену. Надалі таке 
листя буріє і обпадає, що при-
зводить до викривлення пагонів 
і їх засихання. Втрата рослиною 
великої кількості листкового 
апарату зумовлює призупинення 
розвитку плодів. Це стосується 
також і самих дерев. Негативна 
післядія захворювання проявля-
ється й надалі, у зимовий період, 
коли уражені пагони гинуть уже 
за перших заморозків.

Інтенсивному розвитку хво-
роби сприяє сира та прохолодна 
погода навесні.

Джерелами інфекції є сум-
коспори гриба, що зимують між 
лусочками бруньок, у ранках на 
гілках і пагонах. Патоген може 
зберігатися також у вигляді гриб-
ниці в уражених пагонах. Навесні 
за настання теплої та вологої по-
годи спори проростають і заража-
ють рослини у період розпускання 
бруньок. Листя старше двотижне-
вого віку не інфікується. 
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КЛЯСТЕРОСПОРІОЗ

Хвороба поширена скрізь, 
де вирощують персик. Збуд-
ником захворювання є гриб 
Wilsonimyces carpophilus Adasck 
(Clasterosporium carpophilum 
Aderh.). Патоген уражує усі над-
земні органи рослини (брунь-
ки, квітки, зав’язі плодів, плоди, 
листки, пагони та гілки).

Часто хвороба проявляється на 
листках. На початку її розвитку 
виникають крапкові плями, на-
далі у вигляді округлих, спочатку 
червонувато-фіолетових, черво-
но-бурих плям, які пізніше ста-
ють світло-коричневими з більш 
темною облямівкою. Діаметр не-
кротичних ділянок становить 2–5 
мм. Через 7–14 днів після появи 
ознак хвороби уражені тканини 
випадають, утворюючи отвори, 
які можуть зливатися. Навколо 
отворів залишається облямівка. 
Сильно уражені листки частково 
або повністю засихають і обпада-
ють. Як наслідок, можливий вто-
ринний (осінній) ріст пагонів, що 
зумовлює невизрівання деревини 
та зниження її стійкості проти 
абіотичних факторів у зимовий 
період.

Інтенсивне поширення інфекції 
та розвиток захворювання відбу-
вається за умов помірно теплої та 
дощової погоди. Інкубаційний пе-
ріод хвороби може становити 2–3 
доби. 

Джерелом інфекції є грибниця 
і конідії патогена, які зимують під 
камеддю у місцях уражень. Навес-
ні за наявності атмосферних опа-
дів камедь розмивається, конідії 
гриба вивільняються і з краплин-
ками дощу потрапляють на здоро-
ві органи рослин, проростають та 
інфікують їх.

ПЛОДОВА ГНИЛЬ 

Збудником хвороби є гриб 
Monilinia laxa Honey (Monilia 
cinerea Bonord). Вона проявляєть-
ся під час формування та дости-
гання плодів.

Початкові симптоми хвороби 
на плодах характеризуються по-
явою невеликої темної плями, яка 
швидко розростається і охоплює 
весь плід. На поверхні плоду фор-
муються попелясто-сірі подушеч-
ки, що являють собою спороно-
шення патогена. Уражені плоди 
загнивають, зморщуються, заси-
хають і муміфікуються. Вони об-

падають, а частина їх залишається 
на дереві до весни. 

Зараження плоду відбувається 
у місці пошкодження шкірки, яке 
часто викликають шкідники. Вод-
ночас інфікування може відбути-
ся і при тісному контакті хворих 
та здорових плодів. Поранення 
плодів, викликані градом, також 
сприяють їх ураженню плодовою 
гниллю. 

Гниль плодів також може 
прогресувати у період їх тран-
спортування або зберігання. Це 
відбувається за умов високої во-
логості повітря. При цьому по-
верхня плодів покривається ряс-
ним міцелієм, який поширюється 
на сусідні плоди, що контактують 
із хворими. Виникають осередки 
загнивання плодів. 

Джерелом інфекції є грибни-
ця патогена в уражених пагонах, 
гілках і муміфікованих плодах. 
Інколи можуть перезимовувати й 
конідії. 

ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ 
ХВОРОБ

Вирощування стійких сортів. 
Для зменшення інфекційного ма-
теріалу збудників слід вирізати та 

Симптоми кучерявості листків персика

ЗАХИСТ РОСЛИН
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утилізувати уражені пагони восе-
ни і рано навесні до розпускання 
бруньок, збирати та знищувати 
уражені листки, а також хворі му-

міфіковані плоди. Своєчасно про-
водити комплекс заходів, що по-
кращують загальний стан рослин 
(удобрення, поливи, обробіток 
ґрунту і ін.) і підвищують їх стій-
кість проти біотичних чинників. 
Контроль шкідників, які сприя-
ють розвитку плодової гнилі. Об-
прискування дерев рекомендова-
ними фунгіцидами: Косайд 2000, 
в.г. (міді гідроксид, 538 г/кг), 4,0–
6,0 кг/га у фазу «набрякання бру-
ньок», 2–3 кг/га – у фазу розпус-
кання бруньок «мишачі вушка»); 

Делан, в.г. (дитіанон, 700 г/кг), 1,0 
кг/га (кучерявість листя, клясте-
роспоріоз, парша); Бордо Ізагро 
20, з.п. (сульфат міді, 740–770 г/
кг), 5,0 кг/га (кучерявість листя); 
Скор 250 ЕС, к.е. (дифенокона-
зол, 250 г/л), 0,2 л/га (кучерявість 
листя, парша, борошниста роса); 
Страж, к.с., (ципродиніл, 500 г/л), 
0,4 л/га (моніліоз, кучерявість 
листя, клястероспоріоз); Луна 
Сенсейшен 500 SC, к.с. (триф-
локсістробін, 250 г/л + флуопі-
рам, 250 г/л), 0,25–0,35 л/га (ку-
черявість листя, плодова гниль); 
Малвін 80, в.г. (каптан, 800 г/кг), 
1,8–2,5 кг/га (клястероспоріоз, 
моніліоз, кучерявість); Самшит, 
к.с. (крезоксим-метил, 100 г/л + 
дифеноконазол, 200 г/л), 0,2–0,3 
л/га (кучерявість листя); Фитал, 
РК (алюмінію фосфіт, 570 г/л + 
фосфориста кислота, 80 г/л), 2,0 
л/га (клястероспоріоз, кучеря-
вість листя); Хорус 75 WG, в.г. 
(ципродиніл, 750 г/кг), 0,2–0,3 кг/
га (моніліоз, кучерявість листя, 
клястероспоріоз); Світч 62,5 WG, 
в.г. (ципродиніл, 375 г/ка + флуді-
оксоніл, 250 г/кг), 0,75–1,0 кг/га 
(гнилі плодів). Використовують й 
інші дозволені препарати. Під час 
застосування фунгіцидів слід до-
тримуватися рекомендацій щодо 
строків їх внесення, норм, крат-
ності обприскувань і терміну очі-
кування. 

Проявлення клястероспоріозу 
на листках

ЗАХИСТ РОСЛИН

Проявлення клястероспоріозу 
на листках
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Харчова і смакова цінність 
плодоовочевої сировини визна-
чається переважно її внутрішньо-
клітинною рідкою фазою – соком. 
У рідкій фазі клітинного соку міс-
тяться хімічні речовини, багаті 
на цукор, органічні кислоти та їх 
солі, дубильні речовини і вітамі-
ни. Гармонійне поєднання цих ре-
човин і зумовлює високі смакові 
та дієтичні якості самого соку. У 
виробництві застосовують облад-
нання для добування соків із пло-
дів, а також для їх освітлення та 

деаерації. Використовують дро-
барки, преси періодичної і без-
перервної дії, стікачі, обладнання 
для освітлення та деаерації соків.

Добре, що на ринку нашої країни 
представлений величезний асор-
тимент соків, при цьому 95% із них 
– вітчизняного виробництва. До 
речі, трендом останніх років стали 
соки саме прямого віджимання , 
оскільки вони, згідно із особливос-
тями технології, гарантують спо-
живачам свіжість продукту та від-
сутність шкідливих домішок. 

Яке ж устаткування використо-
вується для виробництва соків? 
Зазвичай така технологічна лінія 
складається з системи водопідго-
товки (в її комплект входить кіль-
ка спеціальних фільтрів для очи-
щення води), насосів та фільтрів, 
баків для змішування і різних до-
бавок, гомогенізатора, пастери-
затора, теплообмінника, бака для 
асептичного зберігання, апарата 
для розливання готової продукції 
по упаковках, промивального об-
ладнання, апарата для виведення 

ББIIЗНЕС НА СОКАХ: ЗНЕС НА СОКАХ: 
ОБЛАДНАННЯ I ТЕХНОЛОГIЯ

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ПЕРЕРОБКА
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пакетів та їх запечатування у тару. 
Слід зазначити, що вагома еко-
номія витрат відбувається, коли 
процес управління обладнанням є 
комп’ютеризованим. 

Для виробництва відновленого 
соку потрібна така сировина: сік-
концентрат, вода, цукор та різні 
добавки (якщо передбачені ГОС-
Тами і ТУ, наприклад – збагачен-
ня соків вітамінами). Концентро-
ваний сік зазвичай виготовляють 
у країні, де росте фрукт, шляхом 
випарювання з нього води. Отри-
ману масу там упаковують у тару 
і потім експортують. Вже на місці 
концентрат відновлюють до скла-
ду свіжого соку, додаючи воду і 
необхідні корисні мікроелементи. 
Тут слід зазначити, що окрім нату-
ральних соків ще існують соков-
місні напої та нектари. Сировину 
для їх виготовлення використову-
ють одну й ту ж, але частка сухого 
концентрату буде різною. віднов-
лений на 100% сік своїм складом 
відповідає свіжовичавленому, а 
ось у нектарі рівень води може 
складати близько 75 % від загаль-
ного обсягу. Найменшу ж частину 
соку містять у собі соковмісні на-
пої (до 10 %), у них також містить-

ся високий відсоток хімічних до-
бавок та підсилювачів смаку.

На сьогодні основна маса всіх 
соків продається в упаковках 
TETRAPAK. Вона є практичні-
шою, ніж тара зі скла, і до того 
ж використання такої упаковки 
дозволяє зберегти деякі вітамі-
ни, які можуть зруйнуватися під 
сонячним світлом, яке прони-
кає через скло. Отже, виробнику 
необхідно заздалегідь подбати і 
про картон, з якого робитиметь-
ся тара. Зазвичай одна виробни-
ча лінія за одну годину виробляє 
близько двох тонн готової про-
дукції.

Для прикладу розглянемо тех-
нологію виготовлення яблучного 
соку.

Як відомо, яблука є найпопу-
лярнішими фруктами, які вико-
ристовуються для виробництва 
консервів. Ці консерви найрізно-
манітніші: компоти, соки, пови-
дла, нектари і т.д. На виробництво 
натуральних консервів із низьким 
рівнем вмісту калорій і привабли-
вою упаковкою зараз орієнтуєть-
ся сучасне харчування в усьому 
світі. Згідно з цим регламентом 
бувають:

• яблучний сік прямого віджи-
мання (соки, одержувані зі свіжих 
або збережених свіжими яблук за 
допомогою механічної обробки);

• свіжовичавлений яблучний сік 
(отримують прямим віджиман-
ням, не консервують, виготовля-
ють у присутності споживача зі 
свіжих або збережених свіжими 
яблук);

• концентрований яблучний 
сік (виготовляються методом 
фізичного видалення води з соку, 
щоб збільшити кількість сухих 
розчинних речовин у два і більше 
разів);

• дифузійний яблучний сік 
(отримують за допомогою води 
за рахунок вилучення екстра-
ктивних речовин зі свіжих або 

ПЕРЕРОБКА

Розливна машина для виробництва фруктових соків
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висушених яблук, з яких немож-
ливо отримати сік механічною 
обробкою). До речі, яблучний сік, 
отриманий таким шляхом, спо-
чатку концентрують, а вже по-
тім відновлюють.

Перед початком процесу си-
ровину ретельно інспектують 
(видаляють плоди, вражені шкід-
никами, гнилі та з іншими недо-
пустимими пошкодженнями), 
миють. Відомо, що основним ме-
тодом впливу на рослинну ткани-
ну є механічне подрібнення, але 
тут не слід «перестаратися»: дуже 
дрібне подрібнення може зроби-
ти тканину суцільною масою, у 
якій не буде каналів, які необхід-
ні для витікання соку. Методами 
пресування, центрифугування 
або ж дифузією витягують з мез-
ги сік. Але основним способом 
отримання соку з плодів є пре-
сування. Сік добувається за ра-
хунок тиску на мезгу. Зазначимо, 
що руйнування тиском рослин-
ної тканини, розчавлювання біо-
мембрани, структури клітин не 
є функцією пресування. Його 
основна функція – вичавлювання 
соку з клітин, пошкоджених при 
попередній обробці. Пресування 
не застосовується для того, щоб 
виділити сік з клітин, а застосо-
вується для виділення соку (рід-
кої фази мезги), який випливає 
перед пресуванням із зруйнова-
них клітин. Попередня обробка 
сировини є важливою, бо голо-
вним чином впливає на високий 
вихід соку з плодів.

Щоб домогтися більш приєм-
ного смаку, соки піддають купа-
жуванню (змішуванню). Можна 
змішувати соки двох різних видів, 
соки одного виду яблук або соки 
яблук, що містять різну кількість 
цукру і кислоти.

Окремо зазначимо про пасте-
ризацію соків. Багато у кого ви-
никає питання: чому у натураль-
них соків такий тривалий термін 
зберігання? Справа у тому, що 

перед тим, як потрапити у пакет, 
сік піддається короткочасній те-
пловій обробці – пастеризації. 
Взагалі ж сучасна система розли-
ву фруктового соку об'єднує два 
процеси – пастеризацію і постій-
не змішування в одному блоці. 
Спочатку концентрат фруктового 
соку нагрівається парою до за-
вданої температури пастеризації і 
утримується гарячим деякий час, 
а потім змішується зі стерильною 
холодною водою у необхідному 
співвідношенні (для повного від-
новлення концентрованого соку) 
і одночасно охолоджується. Пе-
ред тим, як подати його на асеп-
тичний розлив, сік витримують у 
холодних стерильних танках для 
повного відновлення продукту 
(буферизація). Тут слід зауважи-
ти, що асептичний холодний роз-
лив є високотемпературною об-
робкою концентрату з подальшим 
різким його охолодженням і тому 
вимагає високих енерговитрат: 
і на термообробку концентрату, 
і на стерилізацію й підготовку 
охолодженої води. Завдячуючи 
такому процесу, продукт може 
зберігатися без втрати своїх влас-
тивостей рік і навіть більше.

Ще раз хочемо зазначити і при-
вернути увагу малого бізнесу: на 
сьогодні виробництво консер-
вів – дуже зручна і прибуткова 
справа. І справді, за рахунок дуже 

простих технологій, дешевизни 
(тобто справа не вимагає вагомих 
капіталовкладень і великих площ 
для виробництва), легкої орга-
нізації виробництва та легкого 
у технічному плані виробничого 
обладнання ця сфера приваблює 
представників малого бізнесу. 
Виробництво ж якісного товару 
є головним критерієм для успіш-
ного росту і розвитку бізнесу. 
Проблемою бізнесу в цій галузі 
може бути тільки те, що для ви-
робництва великих обсягів соків 
знадобиться величезна кількість 
сировини (плодів). 

Розвивати малий бізнес з виго-
товлення натуральних соків мож-
на й розширюючи асортимент: го-
тувати сік з овочів або виробляти 
сушені овочі, адже вони містять 
такі вітаміни, яких ніде немає – 
ані у фруктах, ані в ягодах.

Відзначимо, що у міксах різних 
соків знаходиться більше вітамі-
нів та корисних речовин і вони 
з успіхом можуть доповнювати 
один одного. З цього робимо ви-
сновок, що суміші соків більш ко-
рисні.

Отже, справа з виготовлення 
соків і дійсно виглядає привабли-
вою, адже у цілому український 
ринок соків ще перебуває у про-
цесі становлення, а тому незапо-
внених ніш ще достатньо.  

Мобільний завод з переробки фруктів на сік



Якщо у інтернет-пошукачі ввести 
слово «пекмез», стрічка наповнить-
ся певною кількістю пропозицій 
від продавців цього корисного для 
здоров’я людини продукту. Що-
правда, здебільшого турецького 
виробництва. Пропонують пекмез 
з винограду, черешні, шовковиці і 
навіть із плодів ріжкового дерева, 
адже страву можна приготувати 
мало не з будь-якої плодоовочевої 
сировини, точніше, з фруктового 
або овочевого соку. 

Цікаво, що підприємець з Хер-
сонщини Олександр Володимиро-
вич Долинко відродив стародавній 
місцевий промисел виготовлення 
бекмесу з соку кавунів. Чоловік 
швидко опановував технологію, 
адже вона не є складною, плюс бек-
мес готувала його бабуся. А щодо са-

мої назви продукту – «бекмес», це 
слов'яномовна інтерпретація слова 
«пекмез», адже землі сучасної Хер-
сонщини довгий час були у сфері 
впливу турецької культури, а отже, 
східних гастрономічних уподобань.      

– Добре пам’ятаю, як моя бабу-
ся варила бекмес. У процесі брала 
участь вся родина. На завершення 
літнього сезону діставали велику 
жаровню, приблизно 1.5 х 2 метри 
за розміром, у приміщенні або про-
сто неба підігрівали, а потім «то-
мили» у ній кавуновий сік. Тоді, у 
50-х роках минулого століття, ні 
дороги, ні магазину у моєму рідно-
му селі  Новофедорівка, що непо-

далік загальновідомого курортного 
села Залізний Порт, не було, тому 
цукор був у великому дефіциті. Тож 
люди і запасалися солоденьким 
прадідівськими методами, варили 
густий сироп із наявної і найдо-
ступнішої місцевої сировини – ка-
вунів, до того ж це не тільки смач-
нющий продукт, а й оздоровчий, а 
для когось і цілющий засіб, – каже 
Олександр Долинко. – Так, я нео-
дноразово бачив, як до нашого ре-
гіону приїздять люди, працюють на 
баштанах, щоб безкоштовно їсти 
кавуни, таким чином вони лікують 
ниркові хвороби. А що таке бек-
мес? Це і є стовідсотковий кавун, з 

ЗИМОВИЙ КАВУН
ПО-ХЕРСОНСЬКИ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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тією лише різницею, що він зимо-
вий. Адже класичний рецепт цього 
продукту не передбачає додавання 
жодних спецій чи інших інгредієн-
тів, окрім соку кавунів.  

Олександр Володимирович роз-
повів, що масивні жаровні для за-
готівлі бекмесу у Новофедорівці 
передавали від родини до родини, 
бо це був своєрідний ритуал, тра-
диційна робота з року в рік, як от 
тепер консервація овочевого вро-
жаю. Деревини у їх місцевості не 
було, тож вогнище під жаровнею 
розпалювали кизяками або кураєм, 
процес «варіння» тривав від 10–15 
годин, на маленькому вогні з соку 
випаровувалася волога, натомість 
у жаровні лишалася густа ріди-
на, причому її густоту можна було 
регулювати часом використання 
термічного впливу на сік: довше 
«томиш» – густіший продукт отри-
муєш. У результаті бекмес слугу-
вав природним замінником цукру, 
з ним робили пиріжки, ватрушки, 
додавали до чаю. Як наголошує  
Олександр Долинко, бекмес мо-
жуть споживати люди, які страж-
дають від зайвої ваги і на діабет, бо 
продукт містить лише фруктозу.  

Олександр Володимирович є ке-
рівником проекту «Зелені хутори 
Таврії», що являє собою об’єкт зе-
леного туризму – ремісниче село 
у Голопристанському районі Хер-
сонської області. Тож ідея урізно-
манітнити меню для туристів за 

рахунок традиційної регіональної 
страви – бекмесу з кавуна – йому 
прийшла не випадково. За словами 
підприємця, ця страва викликала 
лише позитивні емоції у всіх гос-
тей ремісничого села, а їх щосезону 
прибуває у «Зелені хутори Таврії» 
близько тридцяти тисяч. Це спо-
нукало Олександра Долинка до 
продовження маркетингових до-
сліджень. Він спробував продавати 
двістіграмові баночки бекмесу по 
п’ятдесят гривень за штуку і ви-
значив, що попит на продукт є до-
сить високим. Адже кому з турис-

тів не кортить придбати сувенір 
на пам'ять, який є ще й смаколи-
ком. Ідеєю зацікавилися і у облас-
ній держадміністрації. Херсонські 
чиновники почали брати з собою 
бекмес із кавуна як дегустаційні 
екземпляри на різноманітні ви-
ставки, які проходили у Туреччині, 
прибалтійських країнах та Грузії. 
Як стверджує Олександр Долинко, 
бекмес його виробництва вже ску-
штували й у владних кабінетах на-
шої країни. Це й не дивно, бо про-
дукт цілком може претендувати 
на статус «візитівки херсонського 
краю». Ресторатори Голопристан-
ського району, яким О. Долинко 
дав на пробу бекмес, вигадали різ-
номанітні варіації додавання його у 
страви. Одна з них – кавун підсма-
жений на бекмесі – стала гастроно-
мічною родзинкою минулорічного 
курортного сезону.  

– Приблизно з семисот кілогра-
мів кавуна виходить 18 кг бекмесу, 
все інше випаровується або у ви-
гляді шкірки згодовується коням. У 
нашому районі знайшов майже без-
коштовну сировину. Один фермер 
вирощує на замовлення італійців 

Олександр 
Долинко 

вчить готувати 
бекмес 

українську 
телеведучу 
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кавуни на насіння, з якого роблять 
олію. Таким чином, м’якуш кавуна 
фермеру не потрібен. Раніше він 
його викидав, а тепер я забираю у 
нього кавуни і повертаю йому лише 
насіння, що вигідно і фермеру. Мої 
робітники витискають з м’якуша 
сік, а потім піддаємо його термічній 
обробці протягом світлового дня на 
жаровнях. Рідина не стільки кипить, 
скільки томиться. Потім закатуємо 
вироблений бекмес у трилітрові бу-
тилі, які зберігаємо у льосі. Таким 
чином бекмес без спеціальних умов 
може і три роки зберігатися, осо-
бисто перевіряв. Помилитися мож-
на лише при стерилізації посуду. 
Якщо тара виявиться непідготов-
леною належним чином, продукт 
це покаже буквально у перший же 
тиждень зберігання, – ділиться до-
свідом підприємець. 

Він зазначив, що обладнання для 
виготовлення бекмесу потрібне 
нескладне. Мова про жаровні, на-
гріваючий їх елемент, пристрій для 
стерилізації посуду. Олександр Во-
лодимирович звів приміщення, де 
цьогоріч планує виготовити першу 
тонну бекмесу. Планує встановити 
сонячні батареї і підстанцію на п’ять 
кіловат, щоб нагрівати жаровні за 
допомогою електрики, адже тверде 
паливо у регіоні є досить обмеже-
ним ресурсом.    

– З кавунового соку можна вари-
ти і повидло, і варення, але у нас ін-
ший принцип – робити продукт без 

додавання цукру. Мабуть, єдине, що 
ми у майбутньому спробуємо дода-
вати до бекмесу, це домашню смета-
ну або вершки, як робили наші пра-
щури. На жаль, рецепт не зберігся, 
тож доведеться експериментувати. 
Переконаний, що не зайвими у ка-
вуновому бекмесі будуть  м’ята чи 
горіхи, але остаточно зважитися на 
це – завдання на майбутнє. Сьогод-
ні ж є бажання задовольнити попит 
на цей продукт у нашому курортно-
му регіоні, – каже Олександр Воло-
димирович. 

За його словами, конкуренції 

він не боїться. Якщо у Голоприс-
танському районі навіть десятки 
підприємців одночасно почнуть 
виготовляти бекмес із кавунів, ро-
боти всім вистачить, бо забезпечи-
ти продуктом мільйони туристів, 
які щороку відвідують Херсонщи-
ну, – завдання не з легких. Отже, є 
можливість не тільки не конкуру-
вати, а створити асоціацію вироб-
ників бекмесу з таким прицілом, 
щоб у майбутньому формувати ве-
ликі партії цього чудового продук-
ту і відправляти його на експорт, 
переконаний ентузіаст. 

Підготовка сировини  
для  приготування страви

Готова продукція
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