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Цьогоріч захід об’єднав понад 
1200 учасників із 15 країн. Гостями 
виставки стали близько 71 тисяч 
відвідувачів – агрономів, спеціа-
лістів із закупівель, власників та 
топ-менеджерів агрокомпаній, фер-
мерів та усіх зацікавлених. Уперше 
на «Агро-2019» були тематично 
об’єднані павільйони виробників зі  
США, Канади та Китаю.

Організатором заходу традицій-
но виступив ТОВ «ТД «Промфі-
нінвест», генеральним спонсором  
була компанія «ТОТАЛ Україна» – 
всесвітньо відомий виробник мас-

У КИªВI ВIДБУЛАСЯ 31-а 
МIЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА 

ВИСТАВКА «АГРО-2019» 
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тильних матеріалів, що входить в 
четвірку найбільших нафтогазових 
компаній світу. Офіційним спонсо-
ром стала єдина у світі велика на-
уково-дослідницька компанія, що 
займається виключно сільським 
господарством і надає виробникам 
найбільш збалансований портфель 
продуктів: високоякісне насіння, 
інноваційні засоби захисту рос-
лин, сервіси та цифрові рішення – 
CortevaAgriscience™. Телевізійним 
партнером був «Перший діловий 
канал», поліграфічним партнером 
– компанія PRIMEPRINT, голо-
вним інтернет-партнером – портал 
Agronews.ua, учасників та гостей за-
ходу приймав готель FavorPark.

Офіційне відкриття виставки 
відбулося 4 червня о 12.00 за учас-
тю першого віце-прем’єр-міністра 
України – міністра економічного 
розвитку і торгівлі Степана Кубіва 
та в.о. міністра аграрної політики та 
продовольства України Ольги Тро-
фімцевої. 

Степан Кубів відзначив вагомий 
внесок АПК у розвиток економіки 
України та запевнив у подальшій під-
тримці сільгоспвиробників з боку 
держави. «З 2017 року уряд за ініці-
ативи Мінекономрозвитку дав старт 
унікальній програмі державної під-
тримки виробників сільгосптехніки. 
У програмі розвитку бере участь 163 
вітчизняних  підприємств сільгосп-
машинобудування, а номенклатура 
найменувань охоплює 11,4 тис. оди-
ниць сільгосптехніки. Ця програма 
дозволяє отримати часткову ком-
пенсацію вартості своєї продукції, 
відтак зробити її кінцеву вартість 
більш привабливою саме для україн-
ських фермерів», – наголосив Кубів.

Ольга Трофімцева додала, що 
Міністерство прагне створити для 
аграріїв комфортні умови, щоб вони 
працювали не лише на внутрішній 
ринок, а й виходили із своєю про-
дукцією на закордонні ринки. Вона 
розказала, що сьогодні в агросекто-
рі задіяні понад 50 тис. операторів, 
серед яких понад 40 тис. фермерів, 

при цьому 80% – це малі та серед-
ні фермери. Зараз МінАПК актив-
но працює над створенням рівно-
правних умов роботи як для малих 
ферм, так і для великих холдингів. 
«Важливо, щоб навіть маленький 
фермер з 100-200 га  відчував себе 
повноцінним гравцем на світових 
ринках. Фермер в Україні повинен 
мати можливість об’єднуватися в 
кооперативи, створювати або бути 
членом регіональних кластерів, пе-
реробляти свою продукцію та екс-
портувати її за кордон», –підкрес-
лила Трофімцева.

Виставка «АГРО-2019» – дзер-
кало розвитку галузі в Україні. Екс-
позиційні майданчики, розташовані 
на площі 3,5 га, продемонстрували 
галузі сільського господарства і век-

тор розвитку вітчизняного АПК. 
Дванадцять спеціалізованих виста-
вок об’єднала цьогорічна «АГРО».

На ExpoAgroTech показували но-
винки сільськогосподарської тех-
ніки як зарубіжного, так і вітчиз-
няного виробництва, обладнання 
і запасні частини.  Відбулися пре-
зентації новинок від світових брен-
дів John Deere, Massey Ferguson, 
Väderstad. Так, нова зернова сівалка 
VäderstadSpirit з інноваційною сис-
темою внесення добрив була пре-
зентована на стенді фірми «Юпітер 
9 Агросервіс». Ще одна прем’єра – 
комбайн John Deere S780 – єдиний 
в Україні агрегат із системою нала-
штування 2-го покоління, що дозво-
ляє у режимі реального часу фіксу-
вати стан зерна, регулювати функції 
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обмолоту, сепарації, швидкості ком-
байна та подачі скошеної маси.

На виставці вперше в Європі був 
продемонстрований самохідний об-
прискувач Massey Ferguson 9330, 
колеса якого можуть повторювати 
складний рельєф поля, незалежно 
один від одного. Були показані інші 
новинки від  бренду  Massey Ferguson 
– трактори 2630 і 2635А потужністю 
відповідно 65 і 75 к. с.

Широкий асортимент сільгосп-
техніки Kuhn було представлено на 
стендах компаній «Мінетех» і «Тех-
ноторг», серед яких  сівалка точного 
висіву Maxima 3 RT-Е з електрич-
ним приводом, за рахунок чого ро-
боча швидкість збільшилась до 15 
км/год без втрати точності  висіву. 

Не відставали і вітчизняні вироб-
ники техніки. Серійне виробництво 
модельного ряду тракторів «Кий» 
з початку року почалося на потуж-
ностях заводу «Ніжинсільмаш». Їх 
можна було побачити на експозиції 
компанії «Укравтозапчастина». Но-
винка від відомого українського за-
воду «Ельворті» (колишня «Червона 
Зірка») – це дискова борона Pallada 
4000, що вже пройшла польові ви-
пробування.

Сучасні аграрії приділяють ба-
гато уваги відновлювальним дже-
релам енергії. На виставці «Біопа-

ливо» можна було ознайомитися з 
обладнанням з виробництва пелет, 
сучасними енергоефективними кот-
лами та енергозберігаючими техно-
логіями.

Виставка Hi-Tech Агро була при-
свячена автоматизації в управлінні 
сільськогосподарським підприєм-
ством, практичному застосуванню 
GPS і GIS-технології.

Світовий тренд, що все більше 
поширюється і в Україні – еколо-
гічний стиль життя, піклування про 
довкілля, здорове харчування. Тому 
виставка Organic у рамках «АГРО-
2019» була присвячена органічним 

продуктам, засобам і технологіям.
Україна займає 20-те місце у світі 

та 11-те у Європі за площею земель, 
зайнятих під органічне виробни-
цтво. Темпи зростання у 5–6 разів 
перевищують світові та європейські. 
Перспективи розвитку органічного 
сектору обговорювалися на комуні-
каційній платформі «АПК 4:0 Орга-
нічні експортні орієнтири». Україн-
ським органічним виробникам варто 
зосереджуватися на внутрішньому 
ринку, розвивати інновації, перероб-
ку в країні, працювати зі спожива-
чем, нарощувати асортимент готової 
до вживання органічної продукції, 
аби іноземний споживач, імпортер 
або переробник бачив, що окрім 
стратегії з розвитку експорту орга-
нічної продукції Україна є самодос-
татньою і розвиває власний ринок. 
Адже розвиток внутрішнього ринку 
для іноземних покупців – важливий 
показник, зазначила Марія Махно-
вець, експерт органічного ринку, 
голова ГО «Український органічний 
кластер». Важливим моментом для 
розвитку внутрішнього ринку є при-
йняття у липні 2018 нового закону 
2496-VIII для регулювання органіч-
ного ринку в Україні.

Потужна ділова програма «АГРО-
2019» включала численні форуми, 
конференції та круглі столи. Участь 
у заходах взяли представники Мі-
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нагрополітики, Українського клубу 
аграрного бізнесу, НААН України, 
Державного космічного агентства 
України, аграрних компаній та під-
приємств, галузевих асоціацій та 
об’єднань.

Спеціально для невеликих фер-
мерських господарств та власників 
присадибних ділянок було проведе-
но «День фермера», у рамках якого 
відбулися майстер-класи з електро-
технічного устаткування, монтажу 
огорож, різьблення по дереву. Лі-
нійка малої сільгосптехніки була до-
ступна не лише для огляду, а й для 
тест-драйву усіма охочими. 

Основою бізнес-програми ви-
ставки стала конференція «Агро 
4.0», що є складовою частиною 
«Українського експортного тиж-
ня-2019». Захід проходив у форма-
ті дискусійних панелей, семінарів 
та тренінгів, сфокусованих на еко-
номічній, соціальній, екологічній 
та інноваційній складових. Багато 
уваги було присвячено формам дер-
жавної підтримки малих та середніх 
сільгоспвиробників, садівників та 
ягідників. На форумі виступали в.о. 
міністра аграрної політики і про-
довольства Ольга Трофімцева, в.о. 
голови парламентського комітету 
з аграрної політики та земельних 
питань Олександр Бакуменко, ліде-

ри громадських організацій АПК. 
Учасники форуму наголосили на 
необхідності демонополізації рин-
ку міндобрив і забезпечення надхо-
дження в Україну імпортних міндо-
брив за світовими цінами. 

Однією із загальносвітових тен-
денцій і практик, що допоможе 
розв’язати проблему збереження 
ґрунтів, ощадливого використання 
добрив, ЗЗР, насіння та інших ре-
сурсів, є застосування точного зем-
леробства. Про це говорив заступ-
ник міністра аграрної політики та 
продовольства України Володимир 
Топчій під час панельної дискусії 
«Розвиток систем точного земле-
робства – наше майбутнє».

Про енергетичний потенціал біо-
маси йшлося на воркшопі «На шляху 
до біоекономіки замкнутого циклу 
у садівництві та виноробстві: роль 
обрізувань і видалення деревини як 
ресурсу біомаси. Результати проекту 
ЄС Horizon 2020 up_running «Стале 
використання деревної біомаси від 
обрізування та викорчовування ба-
гаторічних сільськогосподарських 
насаджень». Україна займає друге 
місце у світі за площами, на яких спа-
люються пожнивні рештки. Це нега-
тивно впливає на стан ґрунтів та по-
вітря. Між тим агробіомаса – солома, 
кукурудзиння, побічна продукція ви-

робництва соняшника – може стати 
джерелом альтернативної енергії, 
частково замінюючи природний газ. 

Саме на «АГРО-2019» була пре-
зентована дорожня карта розвитку 
ягідництва України. Це план дій 
на наступні п’ять років, який до-
зволить галузі розвиватися більш 
динамічно, а вітчизняним ягідни-
кам виходити на закордонні рин-
ки. Голова Асоціації  «Ягідництво 
України» Ірина Кухтіна відзначила, 
що обсяг ринку ягід в Україні – 140 
тис т. «Ми йдемо вірним напрям-
ком, нарощуємо продуктивність.  
Останні три роки українські вироб-
ники ягід заявили про себе на мапі 
світу. Але свою нішу ми ще не за-
йняли. Польща, Іспанія та Марокко 
– основні наші конкуренти», – по-
яснила Кухтіна.

«Більше, ніж агровиставка» – 
такий хештег цьогорічної «АГРО-
19», адже крім експозиційної та ді-
лової програм протягом чотирьох 
днів на столичному «Експоцентрі» 
було безліч цікавих заходів. На 
AgroAutoShow можна було про-
тестувати легкові та комерцій-
ні авто. Не залишився без уваги  
AgroFoodFest, де розташувалися з 
експозиціями ресторани і крафтові 
виробники продуктів харчування. 
Родзинкою цього гастрофесту ста-
ли змаганнях на відкритому вогні 
– «Мангальний БАТЛ», де визна-
чили найкращий заклад, що готує 
страви на мангалі. А скуштувати та 
придбати ексклюзивну продукцію 
(вишукані сири, продукти бджіль-
ництва, різноманітні напої, м’ясні 
та ковбасні вироби, запашну олію) 
від українських виробників або ж 
купити сувеніри ручної роботи від 
народних майстрів можна було на 
традиційному ярмарку.

Вкотре «АГРО-2019»  продемон-
струвала високий стандарт органі-
зації масштабних аграрних подій і 
стала професійним майданчиком, 
що об’єднав аграріїв з усіх куточків 
України і світу. Тож чекаємо на зу-
стріч наступного року!
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У Науково-дослідному інституті 
зрошуваного садівництва Таврій-
ського державного агротехноло-
гічного Університету імені Дмитра 
Моторного 14–15 червня за участі 
фахівців Мелітопольської дослід-
ної станції садівництва імені М.Ф. 
Сидоренка Інституту садівництва 
НААН, ТОВ «Агро-Фенікс» і ТОВ 
«Мелітопольська черешня» відбула-
ся ІІІ Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Черешневий 
сад – новітнє у теорії та практиці», 
у роботі якої взяли участь провідні 
вчені та виробники черешні і вишні 
України. На пленарному засідан-
ні учасників конференції привітав 
ректор ТДАТУ В.М. Кюрчев. Він 

О.Г. КАРАЄВ, директор Інституту зрошуваного  
садівництва ТДАТУ,  д-р. техн. наук, 
Л.М. ТОЛСТОЛІК, зав. відділу селекції та  
сортовивчення МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

ЧЕРЕШНЕВИЙ САД –  
НОВIТНª У ТЕОРI¯ ТА ПРАКТИЦI
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відзначив, що черешня стала брен-
дом міста Мелітополь, а сорти мелі-
топольської селекції набагато смач-
ніші, ніж подібні закордонні. 

Під час заходу було розгляну-
то питання сертифікації плодової 
продукції, компенсаційних ви-
плат у садівництві, автоматизації 
сучасних систем зрошування для 
багаторічних насаджень. Учасники 
конференції з цікавістю слухали 
доповіді О.А. Кіщак про сучасні 
тенденції створення інтенсивних 
насаджень черешні, С.А. Васюти 
про фітовірусологічний стан ма-
точних насаджень кісточкових 
культур, Л.М. Толстолік  про сор-
ти черешні і дюків для сучасних 
насаджень. 

Зокрема, Олена Анатоліївна 
Кіщак зазначила, що сучасні рин-
кові вимоги призвели до зміни 
підходів до інтенсифікації тех-
нологій вирощування черешні. 
Торговельні мережі відносять до 
преміального сегменту плоди з 
діаметром вище 28 мм, а світовий 
досвід свідчить, що на карликових 
підщепах типу Гізели 5 вже з 6-го 
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року спостерігається дрібнішання 
плодів і втрата їх ринкової при-
вабливості. Тому у нових наса-
дженнях все активніше викорис-
товують середньо- та сильнорослі 
підщепи, які забезпечують високу 
товарність продукції протягом 
тривалого періоду експлуатації 
насаджень. У провідних країнах-
виробниках черешні такі сорти, 
як Бінг і 0900 Зіраат (відомий в 

Європі як Наполеон), що станов-
лять основу експортного сорти-
менту, вирощують переважно на 
сильно- та середньорослих підще-
пах із формуванням округлих або 
площинних крон. Подібні сорти 
черешні української селекції не 
слід вирощувати у суперщільних 
насадженнях – яблуневих анало-
гах, а доцільно використовувати 
округлу малогабаритну крону і 

оптимальну щільність відповідно 
до біологічних вимог конкретних 
сорто-підщепних комбінувань. 

У таких насадженнях роль сорту 
стає надзвичайно важливою. Про 
принципи добору сортів черешні і 
дюків для сучасних садів і  найпо-
пулярніші сорти учасники конфе-
ренції дізналися із доповіді Л.М. 
Толстолік.

С.А Васюта повідомила про ство-
рення в Інституті садівництва ІС 
НААН бази вихідного садивного 
матеріалу плодових і ягідних куль-
тур, вільного від шкодочинної ві-
русної інфекції, за технологіями, що 
відповідають міжнародним вимо-
гам. Ця база передбачає удоскона-
лення експрес-методів діагностики 
вірусних інфекцій, способів оздо-
ровлення інфікованих плодових 
і ягідних культур, прискореного 
розмноження виділених базових 
клонів, створення сертифікованих 
маточних насаджень плодових і 
ягідних культур та розробку умов їх 
утримання.

Учасники конференції відвідали 
сади ТОВ «Мелітопольська черешня» 
і ТОВ «Агро-Фенікс», які використо-
вують сучасні технології вирощуван-
ня черешні, де, зокрема, побачили у 
роботі машину для обробітку ґрунту 
комбінованим способом, коли між-
ряддя задерніле, а пристовбурна сму-
га і міжстовбурна пасмуга утримуєть-
ся під «чорним паром». Цей спосіб 
сприяє економії вологи і є найбільш 
доцільним для застосування у півден-
ному степу. Макетний зразок маши-
ни був розроблений фахівцями НВК 
«Роста» і кафедри сільськогосподар-
ських машин ТДАТУ.

Селекціонери Мелітопольської 
дослідної станції садівництва іме-
ні М.Ф.  Сидоренка організували 
дегустацію, на якій учасники кон-
ференції оцінювали привабливість 
зовнішнього вигляду і смакові 
якості плодів 22 сортів, елітних і 
відбірних форм черешні меліто-
польської селекції та іноземних 
сортів середнього і середньопіз-

СОБЫТИЯ
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нього строку достигання, а також 
чотирьох вишне-черешневих гібри-
дів (дюків). Дегустатори оцінювали 
зразки за номерами, не знаючи їх 
назв, що робило вибір максималь-
но об’єктивним. За результатами 
дегустації серед сортів найкращими 
визнані мелітопольські  – Темпорі-
оні і Талісман та чеський Техлован, 
які (за 5-бальною шкалою) отрима-
ли оцінки зовнішнього вигляду від-

повідно 4,5, 4,2, 4,1 бала, смаку – 4,2, 
3,9, 3,4 бала. До речі, сорти Талісман 
і Техлован як кращі відзначаються 
дегустаторами вже втретє. Високі 
оцінки отримали також елітні фор-
ми Ефектна, Пламєнна, Дарунок 
ювіляру та дві відбірні форми. А 
найбільші симпатії садоводів ви-
кликала елітна форма Дивна з се-
редньою оцінкою зовнішнього ви-
гляду 4,7 бала, смаку – 4,3 бала.

Дещо менше за зовнішнім ви-
глядом і смаком сподобалися 
учасникам конференції плоди 
сортів Аншлаг, Зодіак, Меліто-
польська чорна, Октавія і Лапінс, 
які були оцінені приблизно одна-
ково: за зовнішнім виглядом від 
3,8 до 3,5 бала, за смаком – від 3,8 
до 3,3 бала. Показово, що плоди 
іноземних сортів у «сліпій» дегус-
тації не мали ніяких переваг перед 
плодами сортів мелітопольської 
селекції, попри те, що відбирали-
ся вони з молодих насаджень, на 
відміну від мелітопольських, на-
садження яких мають вік від 20 до 
38 років.

Серед вишне-черешневих гі-
бридів найкращим визнаний сорт 
Встрєча (вид – 4,6 бала, смак – 4,4 
бала), добрі оцінки мали сорти 
Ожиданіє і Сіянець Туровцевої, 
(вид – 4,4 бала, смак – 3,9 бала). А 
от плоди сорту Шалунья цього року 
дегустаторів не вразили (вид – 4,3 
бала, смак – 3,5 бала).

Учасники конференції подяку-
вали її організаторам за можли-
вість ознайомитися з передовим 
досвідом у садівництві, спілкуван-
ня з науковцями і фахівцями-садо-
водами.
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Мир томатов становится все 
разнообразнее. Год от года на сцену 
выходят максимально скороспе-
лые, устойчивые к комплексу бо-
лезней и вредителей, отличающи-
еся настоящим десертным вкусом 
сорта и гибриды. Это не удивитель-
но, ведь рынок диктует свои усло-
вия, а производители, в свою оче-
редь, воплощают в жизнь желания 
потребителей. 

Компания «Сингента» идет в ногу 
со временем и адаптируется к тре-
бованиям рынка, поэтому линейка 
гибридов томатов компании напол-
нена разнообразием и может удов-
летворить любого гурмана. Однако 
чтобы определить для себя лучший 
гибрид для выращивания, с ним не-

ОВОЩЕВОДСТВО

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

СЕЛЕКЦИЯ,  
КОТОРАЯ  
ВЫВОДИТ В ЛИДЕРЫ

Андрей Сербинов, менеджер закрытого грунта компании «Сингента»
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обходимо познакомиться лично, по-
щупать плод, попробовать на вкус и 
увидеть вегетацию растения в поле-
вых условиях.

Всем желающим фермерам ком-
пания «Сингента» предоставила 
такую возможность. Для этого в 
«тепличной столице Украины», в 
селе Водяное Запорожской области, 
был открыт Опытно-демонстраци-
онный центр, где кроме демонстра-
ционных участков защищенного 
грунта представлены также опыты 
селекционеров по изучению новых 
гибридов. 

«В Демонстрационном центре 
мы не показываем гибриды, кото-
рые давно всем известны и пользу-
ются популярностью среди многих 

фермеров. Мы демонстрируем аб-
солютно новые гибриды томатов 
компании «Сингента», которые 
только недавно получили реги-
страцию в Украине или в ближай-
шее время выйдут на коммерческий 
рынок», – говорит менеджер за-
крытого грунта компании «Син-
гента» Андрей Сербинов, который 
представил новые продукты. 

На протяжении трех дней все 
желающие могли ознакомиться с 
томатными новинками для закры-
того грунта, увидеть колоссальную 
работу сотрудников компании над 
внедрением новых перспективных 
гибридов на украинский рынок, по-
общаться со специалистами и полу-
чить квалифицированную консуль-
тацию.

НОВИНКИ

Сегодня компания «Сингента» 
имеет самый большой выбор гиб-
ридов среди полудетерминантных 
томатов. Несмотря на это, селекцио-
неры компании продолжают совер-
шенствовать и обновлять линейку 
гибридов новыми перспективными 
продуктами. Это, например, полу-
детерминантный гибрид томата для 
выращивания в закрытом грунте 
Капонет F1.

Это ранний высокопродуктив-
ный гибрид, который в будущем 
способен заменить всем известный 
Гравитет F1. Основным его отличи-
ем от Гравитета F1 является стан-
дартность плода на протяжении 
всего сезона выращивания. Пло-
ды со средним весом за сезон на 
уровне 180 граммов абсолютно все 
выровненные, имеют прекрасный 
товарный вид и изумительные вку-
совые качества. Растение управ-
ляемо, хорошо растет, не вершку-
ется, позволяет закладывать до 10 
кистей. Особенностью томата есть 
то, что 30% урожая образовывают 
«носик». 

Андрей Сербинов характеризи-
рует гибрид коротко: «Капонет F1 

– это стандартность, равномер-
ность, цвет и ранний урожай».

Знакомьтесь и с ультраранним 
высокопродуктивным гибридом 
для зимне-весеннего цикла Девонет 
F1. Этот гибрид уже запускается в 
продажу и является самым ранним 
из всех гибридов томатов закрыто-
го грунта, которые представлены на 
украинском рынке. «Томат вступа-
ет в плодоношение на 50–52-й день 
после высадки рассады, имеет круп-
ные плоды больше 200–220 граммов 
на протяжении всего сезона. Расте-
ние средней силы роста, формирует 
до 9 кистей, имеет устойчивость к  
бурой пятнистости» – рассказы-
вает Андрей Сербинов.   

Плоды Девонет F1 округлой, при-
плюснутой формы, немного ребри-
стые, имеют привлекательный насы-
щенный цвет с блеском и высокую 
урожайность. Прекрасно хранятся 
и транспортируются на далекие рас-
стояния.

Завершил линейку новинок полу-
детерминантных гибридов томатов 
Меланет F1. Компания «Сингента», 
как и все другие компании, пыта-
лись вывести томат с так называе-
мым «носиком». Меланет F1 – это 
именно тот гибрид, который фор-
мирует обожаемую всеми потреби-
телями выпуклость. 

ОВОЩЕВОДСТВО
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По срокам созревания его можно 
сравнить в Капонет F1 – от 52 до 55 
дней после высадки рассады. Рас-
тение легко управляемо, вяжет до 
10 кистей стандартными томатами 
массой 160–170 граммов. Образо-
вание «носа» происходит даже при 
использовании шмелей. 

Отличительная особенность то-
мата Меланет F1 – это ранний массо-
вый сбор урожая, высокая устойчи-
вость к заболеваниям, возможность 
регулирования массы плода. Реко-
мендуемая густота посадки – от 3,4 
до 3,6 шт./м2, томат не требует вы-
соких норм азотного питания при 
росте нагрузки. Для формирования 
большей массы плода рекоменду-
ется не увеличивать густоту более  
3,3 шт./м2. Этот ультратвердый  ран-
ний носатый томат будет  в продаже 
с октября этого года. 

ВЫСОКОРОСЛЫЕ 
ГИБРИДЫ

Андрей Сербинов представил 
линейку новинок высокорослых ги-
бридов, которые постепенно выхо-
дят на украинский рынок. 

Высокорослый ранний гибрид 
Барибин F1 начинает отдачу спелых 
плодов на 55-й день после высадки 
рассады. Растение компактное, с 
короткими междоузлиями, однако 
сильное и не требует дополнитель-
ных действий для поддержания 
вегетативного роста. Хорошо завя-
зывает и наливает плоды даже до 
12–14 кисти. Плоды стандартные 
весом максимум 180–200 граммов, 
с глубоким темно-красным цветом, 
выровненные по форме и размеру, 
очень плотные, транспортабельные. 
Для того, чтобы плоды были макси-
мально выровненными, желательно 
оставлять по 5 томатов на кисти, 
тогда они будут одинаковыми.

Презентуем самый «твердый» 
из розовых высокорослых томатов 
Ладженда F1. «Наши розовоплод-
ные томаты, возможно, не сильны 
в раннем созревании, но они сильны 

в  качестве, что и демонстрирует 
Ладженда F1, – обращает внимание 
Андрей Сербинов. – Для дости-
жения максимальной прибыли мы 
рекомендуем выращивать этот 
розовоплодный гибрид во втором 
севообороте. Растение компакт-
ное, с короткими междоузлиями, 
листовая масса прикрывает плоды  
(весом 180–200 г) от палящего солн-
ца. Болезнями почти не поража-
ется; плоды не растрескиваются, 
благодаря чему могут долго висеть 
на растении для формирования 
максимально насыщенного вкуса и 
розовой окраски».

Основное преимущество гибри-
да Ладженда F1 – формирование 
качественного урожая при высоких 
температурах. Он формирует полно-
ценные кисти и активный листовой 
аппарат, растение имеет стабильное 
развитие.

Завершающий гибрид новинок 
высокорослых ранних томатов – 
Мамстон F1. Во время посещения 
Опытно-демонстрационного цен-
тра фермеры, которые уже пробо-
вали выращивать этот томат, при-
думали ему слоган: «Мамстон F1 на 
рынке забирают первым».

Это розовоплодный гибрид но-
вого поколения, который сочета-
ет в себе раннеспелость, высокую 
производительность и качество 

продукции. При выводе этого ги-
брида селекционеры компании 
«Сингента» учли большинство 
пожеланий производителей и не-
достатки аналогичных гибридов 
данного сегмента, что в конечном 
итоге поставило томат Мамстон 
F1 на ступень выше подобных ему 
гибридов. Способность сочетать 
в себе раннеспелость и высокую 
общую производительность явля-
ется одной из его основных пре-
имуществ, а яркий розовый цвет 
плодов, твердость и транспорта-
бельность позволяют ему быть вне 
конкуренции. Подтверждаю: пло-
ды Мамстон F1 имеют замечатель-
ный вкус.

Кроме коммерческих гибридов в 
Опытно-демонстрационном центре 
испытываются номерные образцы 
растений, которые в будущем могут 
составить достойную конкуренцию 
существующим популярным гибри-
дам. Приоткрывая завесу, могу с 
уверенностью сказать, что испыту-
емые томаты «черри» имеют безу-
пречный вкус, их можно есть прямо 
с грозди, как виноград. Также в бли-
жайшем будущем в линейке компа-
нии «Сингента» может появиться 
новый розовый полудетерминант-
ный томат. Следите за обновлением 
ассортимента, новинки достойны 
вашего внимания.
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Серед рослин родини гарбузо-
вих диня за поширеністю займає 
друге місце після кавуна. Проте 
господарсько-біологічні власти-
вості дають їй право зайняти зна-
чно більші посівні площі у різних 
регіонах України.

Диню вирощують майже у всіх 
природно-кліматичних зонах 
України, навіть на Поліссі, у не-
традиційній для неї зоні, яка на 
сьогодні завдяки застосуванню 
деяких елементів технології стає 
придатною для виробництва ко-
рисних плодів.  Основне ж ви-
робництво дині зосереджене у 
господарствах двох зон – Степу і 
Лісостепу.

Для отримання сталого врожаю 
високоякісних плодів дині необ-
хідно враховувати всі біологічні 
особливості та потреби цієї куль-
тури, сортимент, а також дотриму-
ватись технології її вирощування. 
Рекомендуються ранньостиглі сор-
ти ІОБ НААН та його мережі Дні-
пропетровської дослідної станції: 
ранньостиглі Криничанка, Тітов-
ка, Чайка, Забавка; середньостиглі: 
Берегиня, Інея, Злата, Тіна.

З метою отримання врожаю 
якісних плодів дині, у тому числі 
у ранні строки, що є актуальним 
для областей із низькою сумою 
ефективних температур, диню ви-
рощують у захищеному ґрунті або 

у відкритому з використанням 
ранньостиглих сортів і гібридів, із  
застосуванням розсадного спосо-
бу або тимчасового укриття і гряд.

Для вирощування дині у захи-
щеному ґрунті придатні як скляні, 
так і плівкові теплиці весняно-літ-
ньої культурозміни.

Рослини дині у теплицю мож-
на висаджувати розсадою, а мож-
на висівати пророслим насінням 
із подальшим накриттям ґрунту 
плівкою з метою його прогрівання 
та отримання дружних сходів. 

Висаджування, або висівання 
дині у теплиці проводять за схе-
мою 160×50 або 70×70 см. Виса-
джують по 1 рослині, висівають 

ОСОБЛИВОСТI ВИРОЩУВАННЯ  
ДИНI У ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТI

О. В. СЕРГІЄНКО, 
завідувач 
лабораторії селекції 
пасльонових 
і гарбузових 
культур Інституту 
овочівництва і 
баштанництва 
НААН, кандидат 
с.-г. наук, 
старший науковий 
співробітник 
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по 2 насінини у гніздо (лунку) на 
відстані одна від однієї 5–6 см. По-
ливи необхідно проводити теплою 
водою.

Після появи сходів плівку зні-
мають. Розпочинають догляд за 
рослинами. Коли рослини дося-
гли висоти 25–35, см тобто при 
масовому утворенні пагона, їх 
необхідно підв’язати до шпалери. 
Рослини підв’язують шпагатом під 
сім’ядольним листком до шпалер і 
час від часу підкручують рослину 
за шпагатом. Рослини формують 
від 1 до 3 стебла залежно від сили 
росту. Цвітіння різних сортів роз-
починається через 40–60 діб після 
масових сходів. Треба слідкувати 
за забезпеченням запилення кві-
ток. Рослини дині запилюються 
комахами і тому потребують або 
вулику з бджолами для запилен-
ня жіночих квіток, або штучного 
запилення. Але при цьому тре-
ба враховувати низький відсоток 
зав’язування при штучному  за-
пиленні, який складає в середньо-
му 15 %, тому краще запилюва-
ти бджолами (одна бджолосім’я 
на 700–1000 м² площі). Якщо 
зав’язування плодів відбулося, 
зав’язь починає рости донизу. Рос-
лина може сформувати від 1 до 3 

плодів залежно від сорту та умов 
вирощування. Зав’язь, яка вирос-
ла у діаметрі до 5–7 см, необхідно 
вкласти у підтримуючу сітку, яка 
також фіксується на шпалері і яка 
не дозволить плоду відірватись від  
плодоніжки під своєю вагою.

Бічні пагони першого ярусу 
вкорочують на 20–30 см, серед-
нього –прищипують над зав’яззю 
над 8–10 листком, пагони, на яких 
зав’язь не сформувалась, видаля-
ють. Головний пагін після досяг-

нення ним шпалери перекидають 
через неї і прищипують. Пасинки 
необхідно видаляти регулярно.

Одна рослина в умовах теплиці 
зазвичай формує 1–2 повноцінних 
плода. Плід починає достигати за-
лежно від групи стиглості сорту 
або гібриду через 25–35 діб після 
запліднення. Середня врожайність  
5–7 кг плодів  на м². 

Оскільки диня – рослина по-
сухостійка, то вона потребує по-
мірного зволоження і відгукується 
на рихлення ґрунту. Рихлити ґрунт 
під динею слід раз на тиждень, при 
цьому намагатись не пошкодити ко-
реневу систему рослини, яка в умо-
вах теплиці розташована неглибоко. 
Найбільшу потребу у зволоженні 
рослина відчуває у початковий пері-
од розвитку та під час зав’язування 
плодів. З моменту запліднення по-
чинається інтенсивний ріст і розви-
ток рослини, тому виникає необхід-
ність у зволоженні та підживленні 
комплексними добривами кожні 10 
діб. Вода для поливу повинна бути 
теплою, не нижче 20ºС. Коли плід 
досягне розміру, притаманного сор-
ту або гібриду, поливи і підживлен-
ня слід припинити.

Отже, оптимальними для дині 
у захищеному ґрунті є такі умови: 

Дана

Берегиня
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температура повітря – 22-30°С на 
день залежно від погоди, вночі – 
18-20°С, температура ґрунту – 22-
23°С, вологість ґрунту – 65-70% 
НВ, відносна вологість повітря 
– 65-70 %; у період росту та до-
стигання плодів температуру під-
вищують на 2–5°С, а вологість по-
вітря бажано знизити до 60 %.

У захищеному ґрунті диня біль-
ше потерпає від таких хвороб: 
фузаріоз, борошниста роса, аско-
хітоз, кладоспоріоз, бактеріоз та 
вірусні. Найбільш небезпечно фу-
заріозне в'янення, гриб зберігаєть-
ся тривалий час у ґрунті. Хвороба 
проявляється на всіх фазах розви-
тку у вигляді пожовтіння і в’янення 
листя, швидкого всихання батогів, 
карликовості рослин. Якість пло-
дів уражених рослин різко погір-
шується.  Фузаріозне в’янення час-
то вражає рослини при тривалому 
зниженню температури (нижче 
12ºС) або зайвих поливах.

Вирощування дині розсадним 
способом із висаджуванням у від-
критий грунт. Дату сівби дині у 
горщички необхідно розраховува-
ти так, щоб на час висаджування 
розсади її вік був від 20 до 25 діб. 
Орієнтовно у Південному Степу 
це перша декада березня, Цен-
тральному Степу – друга, у Лісо-
степу – третя декада березня, на 
Поліссі – початок квітня.

Для вирощування розсади дині 
використовують весняні розсадно-
овочеві теплиці, обладнанні обігрі-
вачами. Розсаду вирощують у поліе-
тиленових горщичках діаметром від 
8 см до 10 см та висотою 10 см або у 
касетах із чарункою 4х4 см. Для на-
повнення горщичків використову-
ють ґрунтові суміші такого складу: 5 
частин дернового ґрунту, 4 частини 
перегною та 1 частина піску або 2 
частини перегною, 2 частини торфу 
та 1 частина дернового ґрунту. На 1 
т ґрунтової суміші додають від 1,5 
до 2,0 кг калійної солі, від 2,0 до 3,0 
кг аміачної селітри та від 10,0 до 12,0 
кг суперфосфату. 

За 2–3 доби до сівби насіння 
пророщують за температури від 
25оС до 30оС. Проросле насіння ви-
сівають у горщички по 2–3 шт. на 
глибину 3см і поливають теплою 
(від 25оС до 28оС) водою. До по-
яви сходів дині температуру пові-
тря у теплиці підтримують на рівні 
від 28оС до 30оС. З появою сходів 
температуру знижують до 16оС–
18оС і підтримують такий режим 
упродовж 3–4 діб. У подальшому 
температуру повітря підтримують 

у сонячні дні від 25оС до 30оС, а в 
хмарні – від 20оС до 22оС. Темпера-
турний режим вночі – від 16оС до 
18оС. Відносну вологість повітря 
підтримують на рівні від 50 до 60 %. 
Через 5–6 діб після появи першого 
справжнього листка в горщичку за-
лишають одну найкраще розвине-
ну рослину. Відбраковані рослини 
в горщичках вилучають способом 
зрізування (не виривають). 

Під час вирощування розсаду 
двічі підживлюють. Висаджування 

Липнева

Злата
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розсади дині проводять, коли ґрунт 
на глибині від 8 см до 10 см про-
гріється до температури 10–12оС. 
У Південному Степу це перша та 
друга декади квітня, у Центрально-
му Степу – друга та третя декади 
квітня, у Лісостепу – третя декада 
квітня та перша декада травня, на 
Поліссі звичайно це припадає на 
початок третьої декади травня.

Використання розсадного спо-
собу дозволить отримати ранню 
продукцію дині на 3–4 тижні рані-

ше, а одержати ранню продукцію 
дині ще раніше можна використо-
вуючи тимчасове плівкове укриття. 

Розсаду дині висаджують стрічко-
вим двохрядковим способом з двох 
внутрішніх боків борозни в шахо-
вому порядку за схемами (250 см +  
30 см) х 50 см – на ґрунтах легко-
го механічного складу та (240 см +  
40 см) х 50 см – на суглинках. Норма 
висаджування розсади (густота сто-
яння рослин) повинна бути для дині 
від 14,2 до 14,3 тис. шт./га.

Ця технологія передбачає вико-
ристання подвійного накривання 
плівкою. 

Для регулювання температури 
повітря під плівкою, загартування 
рослин та виконання робіт з до-
гляду за рослинами оптимальна 
довжина прольоту тимчасового 
плівкового укриття тунельного 
типу має бути від 25 м до 30 м, за-
лежно від умов вирощування.

Після висаджування розсаду 
поливають нормою від 35 м3/га до 
40 м3/га – в умовах краплинного 
зрошення та від 70 м3/га до 80 м3/
га – за поливу борознами. За тем-
ператури повітря вище +28оС все-
редині тунельного укриття його 
провітрюють, піднімаючи плівку 
з торцевих боків, а для загарто-
вування та догляду за рослинами 
піднімають з одного боку каркаса. 
З настанням стійкої теплої погоди 
(середньодобова температура по-
вітря не менше 18оС–20оС) верхній 
шар плівкового покриття та дуги 
знімають. За 5–7 діб до зняття 
плівкового покриття проводять 
обов’язкове загартовування рос-
лин  дині.

Після висаджування розсади і 
до змикання стебел між рядками 
проводять рихлення ґрунту у ши-
роких міжряддях: перше на глиби-
ну від 12 см  до 14 см, друге – від 8 
см до 10 см, третє та наступні об-
робітки – за необхідності на гли-
бину від 5 см до 6 см. Ширина за-
хисної зони від краю борозни від 8 
см до 10 см. Ручне прополювання 
у рядках не проводиться. За необ-
хідності бур’яни видаляють з отво-
рів у нижній плівці, через які були 
випущені рослини дині. 

Вологість ґрунту у період від 
висаджування розсади до початку 
цвітіння необхідно підтримувати 
на рівні від 65% НВ до 70% НВ, від 
цвітіння до утворення плодів – від 
75% НВ до 80% НВ, достигання 
плодів – від 60% НВ до 70% НВ.

Плоди дині збирають у фазу 
фізіологічної стиглості, яка на-

Тітовка

Інея
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стає через 30–35 діб від початку 
їх зав'язування. Плоди, призначені 
до транспортування на далекі від-
стані, збирають за перших ознак 
достигання. Збирають плоди дині 
вручну, вибірково, декілька разів у 
міру їх достигання.  Зносять пло-
ди у купи чи валки вручну або ви-
користовують для цього механічні 
транспортні засоби – транспор-
тери, навісні лотки. Плоди заван-
тажують у транспортні засоби чи 
контейнери і перевозять, не допус-

каючи пошкоджень, згідно з ДСТУ 
«Диня свіжа. Технічні умови».

Технологія забезпечує отримання 
продукції на 20–28 діб раніше, ніж із 
традиційного відкритого ґрунту, що 
є актуальним для всіх регіонів.

Також можна застосовувати ви-
саджування розсади дині безпосе-
редньо під плівкове укриття – роз-
саду висаджують у такі ж строки, 
що й огірка. Схема висаджування 
90+50×70 см. З настанням теплої по-
годи плівку знімають. Догляд за рос-

линами такий самий, як і у відкрито-
му ґрунті. Урожайність 6–8 кг/м².

У малопридатних для вирощу-
вання дині місцевостях практику-
ють вирощування дині на грядах 
(заввишки до 50 см), які можна 
формувати з дернового ґрунту, тир-
си, гною, сіна, а зверху – прошарок 
родючого ґрунту. Така гряда два 
місяці тримає тепло, а сіно захищає 
прошарки від холодного ґрунту. 
Верхній родючий прошарок ґрунту 
повинен бути повітряно- та волого-
прониклим для прийняття великої 
кількості теплої поливної води.

Гряди накривають плівкою, про-
грівають і або висаджують про-
росле насіння, або розсаду. Це до-
зволяє створити необхідне тепло і 
вологість для кореневої системи, у 
той час як верхня частина рослини 
не страждає від застою вологого 
повітря. Над грядою бажано звести 
тимчасову конструкцію –  укриття 
від поворотних заморозків.

Отже, враховуючи біологічні осо-
бливості, підбираючи високоадап-
тивний сортимент та застосовуючи 
ефективні технології вирощування, 
гарантовано можна отримати ран-
ній урожай якісних плодів дині на-
віть у нетрадиційних для неї умовах 
вирощування.

Посіви дині  

ОВОЩЕВОДСТВО
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Норма споживання продукції ба-
штанних культур становить 30 кг 
на людину на рік, із них 25% (6–8 кг) 
припадає на диню. Щоб виростити 
на своїй ділянці смачну і корисну 
диню, потрібно знати вимоги, за 
яких вона росте найкраще. Звичай-
но, мова не йде про середньоазі-
атські або закавказькі дині – вони 
пізньостиглі. Простіше всього ви-
рощувати літні скоростиглі сорти 
та гібриди з вегетаційним періодом 
65–78 днів. Величезне різноманіття 
сортів – примітна риса південної 
красуні.

Не секрет, що росте диня краще 
всього на території Узбекистану, 
Ірану, Сирії, а також на півдні нашої 
країни. Однак виростити її можна і 
в інших, більш північних регіонах 
України. З цією метою слід вико-
ристовувати відповідні агротехніч-
ні прийоми і висаджувати тільки 
скоростиглі сорти.

Найчастіше дині відмінно при-
живаються в умовах жаркого й 
сухого клімату. Перед тим, як по-
чинати вирощування дині, слід вра-
хувати, що диня любить світло, те-
пло, слаболужний або нейтральний, 

повітропроникний, помірно воло-
гий грунт, полив якого необхідний 
тільки при підсиханні верхнього 
шару. Вологість і надмірний полив 
можуть бути згубними для май-
бутнього врожаю. Мабуть, сонце 
– це найкращий «товариш» дині. Її 
не радять вирощувати більше двох 
років на одному і тому ж місці, що 
може призвести до розвитку не-
безпечних захворювань. До кращих 
попередників баштанної культури 
відносять озиму пшеницю, багато-
річні трави і кукурудзу. Найбільше 
для вирощування південної красуні 

ОВОЩЕВОДСТВО
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підійде захищена від вітру ділянка. 
Її підготовку потрібно починати з 
приходом ранньої осені. Після мі-
німального обробітку у грядку вно-
ситься перегній. Навесні необхідно 
повторити цю процедуру, але вне-
сти добрива, які містять фосфати і 
калій. Перед посадкою рекоменду-
ють додати туди трохи перепрілого 
гною або азотних добрив. Для ви-
рощування дині відмінно підійдуть 
середньосуглинкові та легкі ґрунти, 
збагачені органічними речовинами. 
Не рекомендується здійснювати по-
садку баштанної культури на засо-

леному ґрунті. Головна вимога дині 
– ґрунти мають бути добре водо- і 
повітропроникними. Для сівби 
динь найбільшу перевагу варто від-
давати високим і відкритим місцям. 
Навіть невелика різниця висот на ді-
лянці буде відводити зайву підземну 
вологу від коренів дині.

Посадку дині проводять найпо-
ширенішим способом, а саме – на-
сінням у відкритий ґрунт. На щедрий 
і високоякісний урожай можна спо-
діватися лише у разі ранньої сівби, 
коли грунт вже встиг прогрітися. 
Оптимальний строк сівби припадає 
на період з 20 квітня по 10 травня або 
коли ґрунт на глибині 10 см прогрі-
вається до 14–16 °С. Останнім термі-
ном сівби вважається 10 червня.

Перш ніж посіяти насіння дині, 
необхідно відсортувати його і ви-
брати найкраще. З цією метою за-
стосовується розчин звичайної солі, 
в який занурюється насіння, а потім 
його промивають у воді. Якісне на-
сіння буде перебувати на дні. Перед 
посадкою насіння має бути абсо-
лютно сухим. Насіння дині можна 
прогріти при температурі 35 граду-
сів з плюсовою відміткою. Широко 
застосовується і метод замочування 
на кілька годин у теплому водному 
розчині з мікроелементами або пре-
паратом ЕМ-1, потім просушити. 

Після цього опустити на півгодини 
насіння у слабкий розчин марган-
цевокислого калію, щоб підвищити 
його імунітет до різних хвороб, і 
промити у чистій воді. Усі ці про-
цедури сприяють підвищенню вро-
жайності.

Після закінчення 14 днів, 
з’являються перші сходи дині. Хо-
роший ефект дає сівба дині у сторо-
ну лунки. Для цього в лунку треба 
налити стільки води, як і при зви-
чайному поливі. Після того, як вода 
вбереться, насіння динь сіють у сто-
рону лунки на рівні лінії, яка змочу-
ється водою на достатню глибину – 
до 6 см, але якщо ґрунт важкий, то 
досить і 3 см. Можна посадити дві–
три насінини з подальшим прорі-
джуванням. Така сівба дуже зручна 
тим, що насіння не вимивається під 
час поливів, а сіянці дині правильно 
формують кореневу систему, спря-
мовану вниз, тому такі рослини 
краще ростуть і плодоносять. Після 
того, як насіння посаджене, лунку 
знову поливають і «припудрюють» 
перегноєм, він одночасно слугува-
тиме і мульчею, і  додатковим дже-
релом азоту.

Насіння дині починає проростати 
при температурі повітря +12–14 °C, 
але оптимальною для проростання 
та початкового розвитку проростків 

ОВОЩЕВОДСТВО
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дині до стадії розсади вважається 
температура +20 – +25 °C. Особли-
во чутлива до світла диня у період 
проростання насіння, початкового 
розвитку і цвітіння. Навіть невелике 
затінення бур ’янами призводить до 
того, що рослина довше не зацвітає, 
затягується період дозрівання пло-
дів. Для того, щоб отримати урожай 
динь, не варто зволікати з прополкою 
бур’янів. Також необхідно обмежува-
ти розвиток вегетативної маси куща. 
Для цього проводять прищипування 
пагонів дині. На кущі у сортів по-
вторно прищипують головний батіг 
і залишають 2–3 бічних. У гібри-
дів головний батіг не прищипують, 
оскільки на ньому розташовуються 
жіночі квітки, а бічні прищипують 
на рівні другої пари листків. Виро-
щування дині з великими плодами 
вимагає видалення частини плодо-
вих соків. На 1 кущ їх залишають (за-
лежно від розростання батогів) від 
2 до 6 штук. Надалі, в міру подаль-
шого росту рослини, у фазі цвітіння 
і плодоношення дині сприятливою 
вважається температура +30–35°C. 
Зниження температури повітря до 
+12–15 °C у цей час призводить до 
опадання квіток, зав’язі, може навіть 
призвести до уповільнення росту 
рослини, якщо зниження темпера-
тури тримається більше тижня. Тому 
навесні, коли трапляються зниження 

температури, посіви дині краще на-
крити агроспаном. Після такого три-
валого зниження температури дуже 
доречно підгодувати посадки дині 
азотними добривами, вони сприя-
ють подальшому зростанню. При 
осінньому зниженні температури до 
+10 °C зростання батогів дині при-
пиняється, а при зниженні темпера-
тури до 0 °C рослина гине. Але ранні 
сорти динь при правильному догляді 
успішно визрівають.

Попелюшка – вважається уль-
траскоростиглою динею. Термін її 
вегетації становить всього 50 днів. 
Плоди здебільшого невеликі – від 
700 г, зате цукрові. Рослина стійка 
до хвороб, прекрасно плодоносить 
у помірному кліматі з примхливою 
погодою.

Делано F1 – гібрид раннього 
дозрівання. Рясне плодоношення. 
Плоди еліпсоподібні, сітчасті, вагою 
до 6 кг, сонячного кольору. М’якоть 
білосніжна, без волокон, з малень-
кою насіннєвою камерою. Має дуже 
сильний характерний аромат. На 
рослині зав’язуються до 4 плодів.

Біжур F1 – гібрид є дуже раннім, 
високоврожайним. Має овальну або 
овально-витягнуту форму. Вага пло-
дів варіюється від 2 до 3 кг. Середи-
на дуже соковита і солодка. На смак 
плід медовий. Підходить навіть для 
дитячого харчування.

Тітовка – ультраскоростиглий 
сорт. Вегетаційний період 55–70 
днів. Плоди з вираженим оранжево-
жовтим або чисто жовтим і пома-
ранчевим кольором шкірки. Відріз-
няється товстою щільною м'якоттю 
білого кольору, насичено-запашним 
ароматом.

Престиж – новий ранньостиглий 
сорт дині з вегетаційним періодом 65 
діб. Плоди овальної форми з густою 
сіткою, забарвлення жовто-оранже-
ве. Продуктивність однієї рослини 
3,6 кг, середня маса плоду 2,6 кг, вміст 
сухих речовин 11,0-12,0%.

Делано F1 

Попелюшка 

Тітовка

Престиж  
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Кукурудза, кукуруза, тенгериця 
(киндириця), кукуріца, папшойя, 
мелай – так у різних регіонах Укра-
їни називають найважливіший злак 
у кулінарній культурі після пшени-
ці та рису.

Уже 3 серпня  2019 року у Цен-
тральному міському парку міста Ві-
нниця  гості фестивалю мають нагоду 
не лише ознайомитися із зовнішнім 
виглядом та основними характерис-
тиками цукрової кукурудзи, але й 
скуштувати страви з 20 сортів солод-
кої та суперсолодкої кукурудзи.

У рамках фестивалю плануються 
різноманітні локації: навчання фер-
мерів того, як виростити і реалізу-
вати свіжу продукцію або зберегти 
і продати її після основного сезону,  
порівняння характеристик качанів 
вітчизняної та імпортної селекції, 
дитячі майстер-класи, приготуван-
ня страв із кукурудзи тощо.

Вінницький селекціонер Михай-
ло Нагорняк має вперше предста-
вити фіолетову солодку кукурудзу. 
Хоча сорт ще досліджується, але 
він уже на слуху  у  аграріїв.

Як довели вчені штату Іллінойс 
та Університету Чжецзян у Китаї,  
така кукурудза корисна людям з ді-
абетом другого типу. А досліджен-
ня на гризунах показали, що твари-
ни, які їли фіолетову кукурудзу, не 
мали ожиріння і почувалися краще, 
ніж ті, що їли звичайний корм.

Запрошуємо партнерів та співор-
ганізаторів. Хто бажає взяти участь 
у заході – нумо проведімо крутий 
фестиваль здорової їжі разом!
До участі запрошуються:
-  фермери, які вирощують 

солодку та іншу кукурудзу;

- кухарі та ресторатори;
-  фахівці з проведення майстер-

класів;
- інформаційні спонсори;
- блогери.
Контактна особа, Савчук Дмитро, 
моб. (067) 432-30-43.

Журнал «Овощи и фрукты» ви-
ступає генеральним медіа-партне-
ром Вінницького фестивалю солод-
кої кукурудзи «VinCornFest». Тому у 
наступних випусках чекайте подро-
биць зі свята солодкої кукурудзи, а 
краще завітайте й особисто візьміть 
участь у масштабному заході.

«VinCornFest»
ВІННИЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛОДКОЇ КУКУРУДЗИ

Бажаєте посмакувати 20-ма сортами солодкої  
та суперсолодкої кукурудзи? Тоді чекаємо вас 3 серпня  
2019 року у м. Вінниця у Центральному міському парку.

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:
- фермери, що вирощують солодку та іншу кукурудзу;
- кухарі та ресторатори;
- фахівці з проведення майстер-класів;
- інформаційні спонсори; блогери.

Генеральний медіа партнер заходу: журнал «Овощи и фрукты»
Ексклюзивний партнер: ТОВ «ВКО Дельта Агро». М. Київ, пр.. Науки, 54-Б, оф.8

ВIННИЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛОДКО¯  
КУКУРУДЗИ «VINCORNFEST»

Контактна особа, Савчук Дмитро, моб. (067) 432-30-43.
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Смешанные посадки на ухожен-
ных грядках, сочные салаты Лоло 
Бионда и Лоло Россо, увесистые чер-
но-красные томаты американской 
селекции и нежные кабачки – так 
выглядят угодья кооператива «Ро-
динний добробут», расположенного 

в селе Великие Гуляки Фастовского 
района Киевской области. Еще два 
года назад на этом месте, на терри-
тории бывшего колхоза, роскоше-
ствовали сорняки, пока за дело не 
взялись предприимчивые киевляне. 
Они воспользовались правом бес-

платной приватизации земельных 
наделов, что послужило основой для 
создания кооператива, специализи-
рующегося на производстве органи-
ческой продукции. Главой нового аг-
роформирования выбрали Антона 
Дундия, человека с организаторски-
ми навыками и опытом в строитель-
ном бизнесе. Секреты земледелия он 
постигал на практике.

– Каждый из учредителей ко-
оператива отвечает за свое на-
правление, в котором смыслит 
больше. К примеру, я изучал опыт 
выращивания овощных культур 
и пряно-ароматических трав в 
условиях защищенного грунта в 
Украине и за рубежом, поэтому 
кроме административной рабо-
ты дополнительно курирую те-
пличное хозяйство кооператива, 
– говорит Антон Дундий. 

Овощи здесь выращивают кру-
глый год. В холодный период про-
изводство концентрируется в кар-

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор  
«Овощи и Фрукты»

КИПИТ РАБОТА  
В ВЕЛИКИХ ГУЛЯКАХ 

Антон Дундий
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касных теплицах, накрытых двумя 
слоями пленки. Досветку осущест-
вляют при помощи светодиодных 
ламп, а отапливают сооружения 
дровами, которые заготовляют по 
договоренности с местным лесхо-
зом. По словам А.Дундия, пока это 
единственный рентабельный вид 
топлива для теплиц кооператива. 

– Культуры, которые пользуют-
ся постоянным спросом, например, 
томаты, огурцы, цуккини, бакла-
жаны и разнообразные салаты мы 
выращиваем круглый год, а редиску, 
молодую морковь и свеклу – сезонно. 
В открытом грунте выращиваем 
сельдерей корневой, а в теплицах – 
стеблевой. Клубника произраста-
ет как в теплице, так и в откры-
том грунте, – рассказывает глава 
«Родинного добробуту». – Всю про-
дукцию кооператива лично достав-
ляем потребителям. Во-первых, 
чтобы иметь информацию из пер-
вых уст, ведь благодаря «фидбеку» 
легче планировать свою работу. 
А, во-вторых, чтобы вовремя и без 
наценки доставлять клиентам ка-
чественные овощи.      

Аграрий рассказал, что вся про-
дукция кооператива имеет серти-
фикацию Органик Стандарт. Ее 
цена на 30–40% выше, чем на неор-
ганические продукты в магазинах. 
Большинство клиентов – киевские 

семьи с детьми, средний доход ко-
торых составляет от 20000 гривен 
в месяц, возраст потребителей ко-
леблется от 27 до 50 лет. Благодаря 
сформировавшемуся за несколько 
лет спросу на продукцию в коопе-
ративе составляется годовой план 
выращивания овощных и зеленных 
культур. Доставка товара осущест-
вляется только по Киеву, в несколь-
ких жилых комплексах города лю-
дям по графику привозят свежую 
продукцию. Кооператоры исполь-
зуют вариант подписки на товар. 
Корзину овощей на сумму от 350–
600 грн. доставляют с оговоренной 
регулярностью в любую точку сто-

лицы. Маркетинг продукции коо-
ператива развивается по большей 
части за счет «сарафанного радио», 
на рекламу в соцсетях выделяются 
минимальные средства,  в основном 
они используются не для рекламы 
товара, а чтобы анонсировать то 
или иное мероприятие или акцию. 

– У нашего народа в приоритете 
потребление традиционных ово-
щей – томатов и огурцов. Труднее 
реализовать цуккини и баклажаны, 
еще труднее – салаты. Хотя в по-
следние два года прослеживается 
тенденция, что люди хотели бы 
пробовать что-нибудь новенькое, – 
отмечает А.Дундий. 
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По его словам, производство ор-
ганических овощей в Украине – пока 
не слишком конкурентная ниша, к 
тому же сертифицировать предпри-
ятие не составило большого труда, 
ведь земли кооператива много лет 
не использовались для сельскохо-
зяйственного производства. При-
быльность органической тепличной 
продукции в Украине на сегодня мо-
жет достигать 80%. Доходными мо-
гут быть и другие проекты, которые 
развивают в кооперативе. Напри-
мер, выращивание съедобных ули-
ток, производство яблочного уксуса 
и микрогрина на аэропонике. 

– Пробуем разные виды перера-
ботки и получения из их отходов 
удобрений, тестируем аквапонную 
систему, но она пока не подлежит 
органической сертификации. На-
ходимся в постоянном поиске но-
вых решений, ведь если в современ-
ных условиях не создавать симбиоз 
различных направлений, аграрный 
бизнес не будет приносить макси-
мальный доход, – делиться опытом 
Антон Дундий.  

В кооперативе кроме самих его 
членов трудятся и нанятые работни-
ки, которые получают не дивиденды, 
а зарплату. Как отмечает руководи-
тель агропредприятия,  трудности в 
подборе персонала существуют на 

всех уровнях, начиная с должности 
главного агронома и заканчивая спе-
циальностью «разнорабочий». По-
этому основную работу выполняют 
члены кооператива. Чтобы макси-
мально обеспечить ассортимент и 
потребности клиентов, кооператив 
сотрудничает с соседними органи-
ческими хозяйствами. Некоторые 
из таких фермеров присоединились 
к «Родинному добробуту», ведь со-
обща легче организовать сбыт своей 
продукции. 

Среди пятидесяти членов коо-
ператива больше половина не за-

нимается работой на земле, они 
задействованы в других сферах. 
Но поверили в успех агропредпри-
ятия и инвестировали в его разви-
тие средства. Минимальный порог 
вступления в кооператив на сегодня 
составляет 30 000 гривен. 

– Мы стремимся к объединению, 
где люди могли бы участвовать и 
взаимодействовать без каких либо 
посредников. В том числе и банков. 
Чтобы человек понимал, куда пой-
дут его деньги, где и как они рабо-
тают, плюс он будет обеспечен 
органически чистой продукцией, 
которую найти сейчас не так про-
сто. Потенциальный член нашего 
кооператива – это прежде всего че-
ловек с «органическими» взглядами, 
который согласен способствовать 
делу хотя бы на уровне сопережи-
вания. Многие люди приходят к 
нам после того, как попробовали 
продукцию и воочию убедились, что 
такая модель кооперации имеет 
право  на существование, что она 
жизнеустойчива.  Поэтому основ-
ным условием для будущих инве-
сторов является членство в  коо-
перативе минимум в течение года, 
а лучше трех, это с успехом отсеи-
вает случайных людей, которые не 
разделяют наши ценности и инте-
ресы, – говорит Антон Дундий. 



ЧИТАЙТЕ  
«Овочі та Фрукти» 

ОНЛАЙН

У оновленому форматі 
PRO-OF.COM.UA
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Агромеліоративний моніторинг 
– це сукупність спостережень, ви-
мірювань та обліків, виконуваних 
на постійній основі, спрямованих 
на  встановлення стану ґрунту за 
основними меліоративними показ-
никами в конкретний момент часу, а 
також історичне його відстеження з 
метою виявлення динаміки меліора-
тивних процесів, що в даному ґрунті 
відбуваються під дією агротехнічних, 
біотичних та абіотичних чинників. 
Агромеліоративний моніторинг пе-
редбачає визначення та контроль та-
ких основних показників, як реакція 
ґрунтового розчину (або рН ґрунту), 
ступінь прояву ерозії (вітрової, вод-
ної, іригаційної тощо), склад солей, 
вміст токсичних іонів (для визначен-
ня ступеня засолення та осолонцю-

вання) тощо. Крім того, важливим 
складовим елементом агромеліора-
тивного моніторингу на зрошуваних 
землях є контроль якості зрошуваль-
ної води, хімічних меліорантів, міне-
ральних добрив тощо, оскільки низь-
ка їх якість рано чи пізно приведе до 
негативних змін у меліоративному 
стані агроекосистеми, а значить, і 
до зниження її продуктивності. Осо-
бливо коли мова йде про надзвичай-
но чутливі до токсичних речовин, 
високої концентрації солей, важких 
металів, радіонуклідів овочеві куль-
тури. Несприятливий агромеліора-
тивний фон виробництва овочевих 
культур знижує їх урожайність, а та-
кож суттєво позначається на якості 
одержуваної продукції, її токсико-
екологічних характеристиках і без-

печності для споживання (особливо 
гостро це стосується овочів, які вжи-
ваються у свіжому вигляді без попе-
редньої термічної обробки, а також 
продукції, яка йде на задоволення 
потреб дієтичного, лікувального та 
дитячого харчування). Насамперед 
агромеліоративний моніторинг вар-
то проводити на зрошуваних землях. 
Меліоративний стан зрошуваних 
ґрунтів динамічно змінюється під 
впливом вирощуваних культур, об-
робітку ґрунту, внесення мінераль-
них добрив і хімічних меліорантів, 
зрошувальної води, тощо. Тож ради-
мо агровиробникам приділяти увагу 
основним показникам стану ґрунтів, 
а саме таким, як:

1) Водневий показник рідкої 
фази ґрунту (реакція ґрунтового 
розчину, рН). Його встановлюють 
у водній витяжці ґрунту за допомо-
гою рН-метра або із використанням 

П.В.ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., с. 
н. с., Інститут 
зрошуваного 
землеробства НААН

АГРОМЕЛIОРАТИВНИЙ МОНIТОРИНГ ¥РУНТIВ 
I ЗРОШУВАЛЬНО¯ ВОДИ — ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ОВОЧIВНИЦТВА 
НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ
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сучасних приладів безпосередньо 
у польових умовах (наприклад, не-
дорогий широкодоступний порта-
тивний прилад АМТ-300 дозволяє 
швидко та доволі точно визначи-
ти рН конкретного ґрунту у його 
орному шарі без трудомісткого 
відбирання зразків та направлен-
ня їх до агрохімічної лабораторії). 
Кожна овочева культура має свій 
оптимальний діапазон рН для фор-
мування гарного врожаю. Так, на-
приклад, картопля полюбляє більш 
кислі ґрунти (рН 5,2–6,0 одиниць), у 
той час як капустяні культури зазви-
чай краще ростуть на нейтральних і 
слаболужних ґрунтах  зі значенням 
рН 6,0–7,5 одиниць (таблиця 1).

2) Ступінь еродованості ґрун-
тів. Ерозія, особливо іригаційна, є 
одним із вагомих факторів знижен-
ня ефективної родючості ґрунтів, а 
значить, і продуктивності вирощу-
ваних культур. Крім того, еродова-
ні ґрунти потребують особливих 
підходів до обробітку та удобрен-
ня, а також мають певні обмеження 
щодо спектру вирощуваних куль-
тур. Встановлення потенційної не-
безпеки водної ерозії під впливом 
дощів здійснюють відповідно до 
ГОСТ 17.4.4.03-8. Найбільш поши-
реним методом визначення водної 
та вітрової ерозії є порівняльно-
аналітичний метод контролю стану 
ерозійних процесів, що передбачає 
встановлення втрат ґрунтової маси 
шляхом інструментальних вимі-
рів зміни рівня поверхні ґрунту і 
об’ємів змитого ґрунту. Для вимі-
рювань використовують геодезичні 
рейки, тахеометри, нівеліри, GPS-
системи. Полегшити моніторинг 
еродованих ґрунтів дозволяє засто-
сування сучасних ГІС-технологій 
із картографуванням стану ґрунтів, 
його зміни у часі та просторі. На 
сильно еродованих, змитих ґрунтах 
ефективне ведення плодово-ягід-
ного виробництва та овочівництва 
значно ускладнюється. Такі ґрунти 
потребують істотного поліпшення, 
можливо навіть, за умови високих 

Таблиця 1. Оптимальні значення реакції ґрунтового розчину для росту і 
розвитку основних овочевих культур і плодових дерев (за даними компанії 
LusterLeaf – виробника приладів для меліоративного моніторингу ґрунтів)

Культура
Оптимальний 
діапазон рН

ОВОЧЕВІ, ЗЕЛЕННІ ТА ЛІКАРСЬКІ КУЛЬТУРИ

Артишок 6.5–7.5

Спаржа 6.0–8.0

Базилік 5.5–6.5

Боби 6.0–7.5

Буряк 6.0–7.5

Броколі 6.0–7.0

Брюссельська капуста 6.0–7.5

Капуста білокачанна 6.0–7.5

Калабрезе 6.5–7.5

Морква 5.5–7.0

Цвітна капуста 5.5–7.5

Селера 6 0–7.0

Цикорій 5.0–6.5

Пекінська капуста 6.0–7.5

Цибуля порей 6.0–7.0

Кукурудза цукрова 5.5–7.5

Крес-салат 6.0–7.0

Кабачок 5.5–7.0

Огірок 5.5–7.0

Кріп 5.0–6.0

Часник 5.5–7.5

Імбир 6.0–8.0

Хрін 6.0–7.0

Капуста кормова 6.0–7.5

Кольрабі 6.0–7.5

Сочевиця 5.5–7.0

Салат посівний 6.0–7.0

Майоран 6.0–8.0

Гірчиця 6.0–7.5

Перець болгарський  
червоний солодкий

7.0–8.5

Петрушка 5.0–7.0

Пастернак 5.5–7.5

Горох 6.0–7.5

Арахіс 5.0–6.5

Перець звичайний 5.5–7.0

М`ята перцева 6.0–7.5

Картопля 4.5–6.0

Картопля солодка 5.5–6.0

Гарбуз 5.5–7.5

Редька 6.0–7.0

Розмарин 5.0–6.0

Шавлія 5.5–6.5

Культура
Оптимальний 
діапазон рН

Цибуля шалот 5.5–7.0

Шпинат 6.0–7.5

Брюква 5 5–7.0

Чебрець 5.5–7.0

Томат 5.5–7.5

Ріпа 5.5–7.0

Ревень 5.5–7.0

ПЛОДОВІ ДЕРЕВА

Яблуня 5.0–6.5

Абрикос 6.0–7.0

Авокадо 6.0–7.5

Банан 5.0–7.0

Вишня 6.0–7.5

Слива 6.0–7.5

Грейпфрут 6.0–7.5

Лимон 6.0–7.0

Манго 5.0–6.0

Шовковиця 6.0–7.5

Нектарин 6.0–7.5

Персик 6.0–7.5

Груша 6.0–7.5

Ананас 5.0–6.0

Гранат 5.5–6.5

Айва 6.0–7.5

ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

Ожина 5.0–6.0

Чорниця 4.0–6.0

Клюква 5.5–6.5

Малина 5.0–6.5

Суниця 5.0–7.5

Смородина:

Чорна 6.0–8.0

Червона 5.5–7.0

Біла 6.0–8.0

Клюква 5.5–6.5

Аґрус 5.0–6.5

БАШТАННІ КУЛЬТУРИ

Диня мускусна 6.5–7.5

Диня звичайна 5.5–6.5

Кавун 5.5–6.5

ГОРІХОПЛІДНІ КУЛЬТУРИ

Лісовий горіх 6.0–7.0

Пекан 4.0–6.0

Фісташкове дерево 5.0–6.0
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втрат поверхневого гумусовмісного 
родючого шару ґрунту, доцільним 
буде штучне завезення родючого 
ґрунту та нашаровування його на 
поверхню еродованого.

3) Засолення та осолонцювання 
ґрунту – наступна важлива пробле-
ма, що часто постає на зрошуваних 
землях. Вміст у ґрунті основних ка-
тіонів та аніонів у мг/кг ґрунту ви-
значають методом водної витяжки 
за чинними вимогами ДСТУ та 
ГОСТів. Гіпотетичний склад со-
лей у відсотках встановлюють за 
методикою Базилевича-Панкової 
з паралельним перерахунком вміс-
ту катіонів і аніонів у мг-екв/л (або 
ммоль/л), а вмісту солей у мг/л. Со-
лонцюватість ґрунтів визначають за 
вмістом у ґрунтовому поглинально-
му комплексі катіонів натрію. Тип і 
ступінь засолення залежно від каті-
онно-аніонного складу ґрунту наве-
дено у таблиці 2.

Вимірювання вмісту водороз-
чинних солей можна здійснювати 

за допомогою спеціальних при-
ладів-солемірів, які поширені у 
закордонній практиці. Дані пор-
тативні прилади швидко і точно 
дозволяють встановити вміст со-
лей у водній витяжці ґрунту, а та-
кож у воді, що використовується 
для зрошення.

Всесвітньою продовольчою та 
сільськогосподарською організацією 
ООН (ФАО) розроблено методику 
визначення вмісту водорозчинних 
солей у ґрунті за його електропро-
відністю (ЕС, вимірюється в дСм/м). 
Вимірювання виконується за допо-
могою приладів-кондуктометрів. 
Причому передбачено визначення 
електропровідності ґрунту в екстра-
насиченні (ЕСе), а також в екстракті 
1:2. Еквівалентність між ними нада-
но в таблиці 3.

За величиною ЕСе розроблено 
класифікації ґрунтів за ступенем за-
соленості, осолонцювання та впли-
вом на рослини (табл. 4, 5).

Для вимірювання електропровід-
ності розроблено велику кількість 
пристроїв (наприклад, AD-204, 
ЕМ38, система моніторингу SCT-10 
тощо), які можуть бути додатково 
оснащені датчиками вимірювання 
температури та інших параметрів 
ґрунту, а також GPS. Наближено 
можна перерахувати величину елек-
тропровідності (ЕС) в концентрацію 
солей у мг/л за співвідношенням 1 
ЕС = 640 мг/л.

Класифікація овочевих культур за 
солестійкістю наведена в таблиці 6.

4) Моніторинг якості зрошу-
вальної води є невід’ємною складо-
вою агромеліоративного моніторин-

Хімізм засолення за відсотковим відношенням аніонів

Ступінь засолення за сумою солей, %

Немає Слабо Середньо Сильно
Дуже сильно  
(солончаки)

Хлоридний: Cl-≥2,5SO4
2- Менше 0,03 0,03…0,10 0,10…0,30 0,30…0,6 0 Більше 0,60

Сульфатно-хлоридний: Cl- = (2,5…1,0) SO
4
2- Менше 0,05 0,05…0,12 0,12…0,35 0,35…0,70 Більше 0,70

Хлоридно-сульфатний: Cl-=(1,0…0,3) SO42- Менше 0,10 0,10…0,25 0,25…0,50 0,50…0,90 Більше 0,90

Сульфатний: Cl-≤0,3SO
4
2- Менше 0,15 0,15…0,30 0,30…0,60 0,60…1,40 Більше 1,40

Содово-хлоридний, хлоридно-содовий:  
HCO

3
->Ca+Mg(екв.), Cl->SO

4
2- Менше 0,10 0,10…0,15 0,15…0,30 0,30…0,50 Більше 0,50

Содово-сульфатний, сульфатно-содовий:  
HCO

3
->Ca+Mg(екв.), Cl-≤ SO

4
2- Менше 0,15 0,15…0,25 0,25…0,35 0,35…0,60 Більше 0,60

Сульфатно- (хлоридно) гідрокарбонатний лужноземельний: 
HCO

3
-> SO

4
2- (Cl-)

Менше 0,15 0,15…0,30 0,30…0,50
Не 

зустрічається
Не 

зустрічається

Таблиця 2. Тип і ступінь засолення ґрунту за катіонно-аніонним складом водної витяжки

Таблиця 3. Еквівалентність  
ЕСе і ЕС, дСм/м

Таблиця 4. Ступінь засолення ґрунту за ЕСе

Таблиця 5. Класифікація ґрунтів за вмістом солей і реакцією культур 
зниженням урожайностіЕС у водному екстракті 1:2 ЕСе

<0,15 <0,40

0,15–0,50 0,40–1,20

0,50–1,00 1,20–2,40

1,00–1,50 2,40–3,80

1,50–2,00 3,80–5,50

2,00–2,50 5,50–7,90

>2,50 >7,90

Група ґрунтів ЕСе, дСм/м Вміст обмінного натрію, % рН ґрунту 

засолені >4 <15 <8,5

солонцюваті <4 >15 >8,5

засолено-солонцюваті >4 >15 <8,5

ЕСе, дСм/м Засоленість ґрунту, реакція рослин

<1 Незасолений ґрунт, негативна дія на рослини відсутня

1–2 Слабо засолений ґрунт, реагують тільки надто чутливі культури

2–4 Помірно засолений ґрунт, реагують чутливі культури

4–8 Засолений ґрунт, реагують майже всі культури

8–16 Дуже засолений ґрунт, здатні рости тільки солестійкі культури

>16 Надзвичайно засолений ґрунт, жодна культура не може бути вирощуваною
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гу, виконуваного в умовах зрошення. 
Вода з високим вмістом солей (понад 
1000 мг/л), токсичних карбонат-, гід-
рокарбонат-, хлорид-іонів (понад 10 
мг-екв./л) та катіонів натрію (понад 
40%), несприятливим співвідношен-
ням катіонів натрію, магнію та каль-
цію, високим (або, навпаки, низьким) 
значенням водневого показника 
рН неминуче вестиме до погіршен-
ня фізико-хімічних і механічних 
властивостей ґрунтів, їх структури, 
меліоративного стану, біологічної 
активності та родючості, що позна-
чатиметься на процесах росту і роз-
витку вирощуваних культур, їх про-
дуктивності та якості одержуваної 
продукції рослинництва тощо. 

Моніторинг якості зрошуваль-
ної води (особливо за використання 
води з забруднених джерел, напри-
клад, на Півдні України такою є вода 
Інгулецької зрошувальної системи) 
необхідно проводити за мінімаль-
ною програмою на початку та у кінці 
періоду проведення дослідів, краще 
– щомісяця, починаючи з першої по-
дачі зрошувальної води у систему. 
Відбір зразків зрошувальної води з 
магістрального каналу зрошувальної 
системи або з локальних точок водо-
забору, їх подальший аналіз необхід-
но виконувати відповідно до вимог 
ДСТУ 2730-94, ДСТУ 2730:2015 та 
стандартів ФАО. Аналіз якості зро-
шувальної води повинен врахову-
вати вміст у ній солей (у тому числі 
токсичних), співвідношення катіо-
нів і аніонів, вміст токсичних іонів в 
еквівалентах хлору, водневий по-
казник рН, термодинамічні потен-
ціали тощо. Згідно стандартів ФАО, 
додатково мають бути розраховані 
показники натрієво-адсорбційно-
го відношення (SAR), а вміст солей 
представлений у дСм/м (виражений 

через електропровідність). Натрієво-
адсорбційне відношення (SAR) вста-
новлюють за формулою 1:

де: SAR – натрієво-адсорбційне 
відношення, мг-екв/л або ммоль/л;

Na, Ca, Mg – концентрації ка-
тіонів у мг-екв/л або ммоль/л.

Оптимальні значення показника 
SAR залежать від типу ґрунтів і єм-
ності їх поглинання: 8–12 для ґрунтів 
з ємністю поглинання до 5 мг-екв/100 
г ґрунту; 6–8 для ґрунтів з ємністю 
поглинання 5–15 мг-екв/100 г ґрунту; 
2–4 для ґрунтів з ємністю поглинання 
15–50 мг-екв/100 г ґрунту. Величи-
на рН зрошувальної води має бути в 
межах 6–9 одиниць.

Додатково для зрошувальної води 
з підвищеним вмістом карбонатів і 
гідрокарбонатів (понад 2 мг-екв/л) 
розраховують величину уточненого 
натрієво-адсорбційного відношення 
(SARуточнене) за формулами 2, 3:

де рК2 – від’ємний логарифм дру-
гої константи дисоціації Н2СО3 з 
поправкою на іонну силу;

рКс – від’ємний логарифм кон-
станти розчинності СаСО3 з по-
правкою на іонну силу;

рСа2+ – від’ємний логарифм кон-
центрації іонів кальцію у мг-екв/л;

рAlk – від’ємний логарифм кон-
центрації аніонів НСО3 у мг-екв/л.

Згідно стандартів ФАО і вимог 
ДСТУ 2730-94 і ДСТУ 2730:2015, 
основними проблемами якості 
зрошувальної води з точки зору 
агрономічних критеріїв її оцінки, 
які визначають її придатність і ре-
гламент використання, є:

1) Вміст солей (загальний). За-
гальний вміст водорозчинних со-
лей, або мінералізація, вказує на 
токсичність зрошувальної води для 
сільськогосподарських рослин та 
ризик засолення ґрунту. Тривале 
зрошення водою підвищеної міне-
ралізації сприяє накопиченню со-
лей у верхніх шарах ґрунту, що по-
рушує стабільність агроекосистем, 
знижує врожайність і якість про-
дукції рослинництва. Надмірний 
вміст солей у поливній воді знижує 
осмотичну активність рослин, пере-
шкоджає нормальній аерації ґрунту. 
Концентрація водорозчинних со-
лей у зрошувальній воді, що може 
використовуватися без обмежень, 
не повинна перевищувати 450 мг/л. 
Обмежено придатною для зрошен-
ня вважається вода з концентрацією 
водорозчинних солей до 2000 мг/л. 
Використання води з мінералізаці-
єю понад 2000 мг/л є ризикованим 
і жорстко обмеженим. Величина 
мінералізації зрошувальної води 
державними стандартами України 
жорстко не регламентується, проте 
для краплинного зрошення опти-
мальним вважається вміст солей у 
воді до 1000 мг/л. 

2) Вміст і співвідношення катіо-
нів і аніонів у поливній воді мають 
велике значення для оцінки її впли-
ву на систему «ґрунт–рослина». Так, 
надмірний вміст одновалентних ка-
тіонів натрію та калію порівняно з 
двовалентними катіонами кальцію 
і магнію свідчить про небезпеку по-
рушення водопроникності ґрунту, 
його структури, розвитку процесів 
пептизації, переходу ґрунтових коло-
їдів у неприродний стан золю тощо. 
Крім того, підвищений (>2 мг-екв/л) 
вміст гідрокарбонатів на фоні висо-
ких концентрацій одновалентних 

ОРОШЕНИЕ

Таблиця 6. Солестійкість овочевих і плодових культур (за Бернштейном)

Культури Клас солестійкості

Авокадо, квасоля, боби, кукурудза цукрова, грейпфрут, апельсин,  
персик, мандарин

Нестійкі  

Морква, салат-латук, цибуля, редис, шпинат, томат Середньостійкі

Буряк Стійкі

рНс= (рК2-рКс) + рСа2+ + рAlk (3)

SARуточнене = SAR X [1+(8,4-рНс)]   (2)
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катіонів натрію та калію у поливній 
воді сприяє більш інтенсивному по-
гіршенню водопроникності ґрунту. 
Концентрація гідрокарбонат-іонів 
у зрошувальній воді, що може ви-
користовуватись без обмежень, має 
бути менше 1,5 мг-екв/л. Обмежено 
придатною є поливна вода, що міс-
тить від 1,5 до 8,5 мг-екв/л НСО3-. 
За концентрації бікарбонатів біль-
ше 8,5 мг-екв/л використання води 
на зрошення є небажаним. У свою 
чергу, усі перелічені вище негативні 
зміни стану ґрунту впливають і на 
рослини: погіршується їх ріст і роз-
виток (інколи до повної зупинки), 
знижується врожайність, значно 
гіршою стає якість урожаю тощо. 
Оцінка дії і взаємодії одно- і дво-
валентних катіонів у зрошувальній 
воді здійснюється за показниками 
натрієво-адсорбційного відношення: 
SAR і SARуточнене. При цьому вра-
ховується електропровідність зро-
шувальної води (ECw), величина, що 
служить однією з форм вираження 
вмісту у ній солей, а також ємність 
вбирання ґрунту. Підвищений вміст 
гідрокарбонат, сульфат і хлорид ані-
онів у поливній воді свідчить про 
потенційно високу мінералізацію, 
наявність токсичних солей. Навіть 
незначна кількість таких солей може 
бути згубною для рослин. Повна від-
сутність цих елементів несприятлива 
для сільськогосподарських культур, 
але їх вміст не повинен перевищу-
вати ГДК. Вміст нетоксичних солей 
(сульфат кальцію, гідрокарбонат 
кальцію тощо) до 1 г/л є безпечним 
для рослин.

3) Високий вміст токсичних іо-
нів, зокрема, хлору, натрію, бору. 
Придатною для використання на зро-
шення без обмежень є вода з вмістом 
хлору і натрію не більше 3 мг-екв/л. 

4) Величина рН вказує на рівень 
кислотності чи лужності поливної 
води. Найбільш сприятливим є рН в 
межах 6,0–7,0, максимально допус-
тимі значення показника сягають 
8,4–8,5. Поливна вода з високою 
лужністю спричиняє підвищення 

лужності ґрунту, порушуючи нор-
мальний перебіг процесів росту і 
розвитку сільськогосподарських 
культур.

5) Оцінка якості зрошувальної 
води за термодинамічними по-
тенціалами базується на визначен-
ні активності іонів водню, кальцію, 
натрію та співвідношення кальці-
єво-натрієвого потенціалу (індекс 
стабільності). Він характеризує коро-
зійну властивість води, або випадін-
ня в осад важкорозчинних карбона-
тів кальцію у результаті порушення 
карбонатно-бікарбонатної рівнова-
ги. За величини індексу стабільності 
< –0,5 можлива корозія механічних 
частин трубопроводів, а за величини 
> +0,5 можливе випадіння осаду кар-
бонатів кальцію, що призводить до 
засмічення трубопроводів, забиван-
ня крапельниць тощо. 

Критерії оцінки якості поливної 
води наведено у таблиці 7. 

Оцінку якості поливної води за 
екологічними критеріями, що є не 
менш важливим етапом аналізу 
якості зрошувальної води для одер-
жання екологічно безпечної про-

дукції, здійснюють у відповідності 
до чинних вимог і стандартів ФАО, 
ВНД-33-5.5-02-97 та СанПиН 4630-
88 за такими показниками:

1) Вміст у зрошувальній воді 
амоній, нітрат і нітрит іонів свід-
чить про екологічну безпеку і, в 
окремих випадках, її удобрювальну 
цінність. Підвищені концентрації 
цих аніонів є небезпечними через 
погіршення екологічної та санітар-
ної якості одержуваної продукції.  

2) Вміст у зрошувальній воді 
важких металів, радіонуклідів є 
важливим показником екологічної 
безпеки використання її для поли-
ву. Відомо, що важкі метали у мі-
кроконцентраціях є незамінними 
та необхідними для рослин. Проте 
за умов перевищення їх вмісту спо-
стерігається токсичний вплив на 
ґрунт і рослини. Надмірне накопи-
чення важких металів, а особливо – 
радіоактивних елементів і сполук у 
рослинному організмі призводить 
до зростання їх вмісту у продук-
ції, що негативно позначається на 
здоров’ї людини, яка цю продукцію 
споживає.

Показники якості ГДК

Вміст водорозчинних солей, мг/л: І клас ІІ клас

- Загальний (мінералізація) 450–1000 2000–3000

- Токсичних

- Нетоксичних

Концентрація токсичних іонів в еCl-, мг-екв/л <5 5–25

Відношення (Na++K+) / (Ca2+ +Mg2++Na++ K+) 0,5–0,7 0,4–0,6

Відношення Mg2+ / Ca2+ <1,00

Вміст хлору, мг-екв/л 10,00

Загальна лужність, мг-екв/л <3,5 3,5–8,5

Токсична лужність, мг-екв/л <2,0 5,0/7,0*

Показник рН 6,50–8,50

Термодинамічні потенціали:

рNa-0,5pCa >1,2 1,2–0,5

pH-pNa 3–5 5–7

(pH-pNa) / (рNa-0,5pCa) <4,2 4,2–14

Значення SAR 2,00–4,00

Значення SARуточнене 2,00–4,00

Таблиця 7. Якість води (агрономічні критерії)

Примітка. * – значення показника згідно оновленого і введеного в дію у 2016 році 
ДСТУ 2730:2015.
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Показники якості
ГДК

І клас ІІ клас

1) Загально-екологічні та еколого-гігієнічні, в т. ч.:

Вміст амонійного азоту, мг/л 2,0

Вміст нітратів, мг/л 45,00

Вміст нітритів, мг/л 3,30

Залізо загальне, мг/л 0,30 5,00

Марганець, мг/л 0,500 1,000

Мідь, мг/л 0,080 0,200

Цинк, мг/л 0,500 1,000

БПК5, мг О
2
/л 10,0

2) Еколого-токсикологічні, в т. ч.:

Хром загальний, мг/л 0,25 0,60

Нікель, мг/л 0,080 0,200

Нафтопродукти, мг/л 0,300

Детергенти (АПАР), мг/л 0,100

Цезій-137, пКі/л 54,00

Стронцій-90, пКі/л 54,00

ОРОШЕНИЕ

3) Показник ХСК (хімічно спо-
житий кисень) – опосередкований 
показник вмісту органічних речовин 
у воді, використовується для еколо-
гічної оцінки рівня її забрудненості. 
Показник БПК5 (біологічна потреба 
кисню за 5 діб) вказує на кількість 
кисню, витрачену на аеробне біохі-
мічне окиснення під дією мікроор-
ганізмів і розклад нестійких орга-
нічних сполук, що містяться у воді. 
Величина БПК5 є одним із найбільш 
важливих критеріїв рівня забрудне-
ності води органічними речовинами. 

4) Жорсткість води визнача-
ється вмістом у ній солей кальцію 
і магнію. Жорстка вода відрізня-
ється високою концентрацією цих 
солей, що погіршує її технологічну 
придатність для зрошення.

Аналіз якості води згідно ВНД 
33-5.5-02-97  наведено в таблиці 8.

Не можна нехтувати показника-
ми якості води, що йде на зрошення 
овочевих і плодово-ягідних культур, 
адже несприятлива вода створюва-
тиме додатковий стрес для чутливих 
культур і порід дерев, а забруднена 
шкідливими речовинами вода може 
стати джерелом забруднення та зни-
ження екологічної безпеки та дієтич-
ної цінності одержаної продукції.

5) Якість застосовуваних мі-
неральних, органічних добрив і 
хімічних меліорантів час від часу ба-
жає бути кращою. Відомі випадки 
виявлення домішок важких металів 
у баластній речовині неякісних міне-
ральних добрив, зокрема, аміачної 
селітри, що призводить до негатив-
ного ефекту від їх внесення на меліо-
ративний та екологічний стан ґрунтів 
і ґрунтової мікрофлори. Крім того, 
застосування хімічних меліорантів 

також поєднано із ризиком прине-
сти шкоду, а не бажане поліпшення. 
Так, наприклад, фосфогіпс, часто ви-
користовуваний у якості меліоранта 
на лужних ґрунтах, часто несе у собі 
загрозу зафосфачування ґрунту та за-
бруднення його важкими металами. 
Отже, перш ніж вносити меліоранти 
або мінеральні добрива (особливо, 
якщо місце походження їх невідоме), 
варто направити зразок у агрохімічну 
лабораторію, щоб не завдати шкоди 
замість очікуваної користі. Органічні 
добрива приховують у собі мінімаль-
ну небезпеку в агромеліоративному 
плані та навіть є серйозними поліп-
шувачами для збіднених і деградо-
ваних ґрунтів, проте неякісний гній 
може стати причиною погіршення фі-
тосанітарного стану поля, а отже, на-
гляд за чистотою застосовуваної «ор-
ганіки» ні в якому разі не завадить.

Таблиця 8. Якість води (екологічні критерії)

...........................................................

YA MIT EL IYA MIT EL I
Filtration and Water Treatment
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Ефективність зрошення залежить 
від правильного визначення дати і 
норми кожного поливу, що створює 
найкращі умови для отримання ви-
сокої врожайності і якості продукції 
рослинництва. У практиці зрошу-
ваного землеробства це робиться, 
як правило, за даними динаміки 
фактичних вологозапасів ґрунту. 
Відслідковувати цю динаміку мож-
на за допомогою сучасних волого-
мірів ґрунту: датчиків вимірювання 
об’ємного вмісту вологи ґрунту або 
механічних і електронних тензіоме-
трів. Датчики об’ємного вмісту воло-

ги ґрунту (Volumetric Water Content 
– VWC) визначають вологість на 
основі залежності діелектричної 
властивості ґрунту від його воло-
гості. Вимірювання відбувається на 
високій частоті і практично не за-
лежить від засоленості, кислотності 
та будови ґрунту. Прилади викорис-
товують на ґрунтах різного типу без 
додаткового калібрування.

Щоб оцінити рухливість ґрунто-
вої вологи і її доступність рослинам, 
недостатньо відомостей про кіль-
кість води у ґрунті. Необхідно також 
характеризувати енергетичний стан 

ТЕХНИКА

Олександр 
ПАВЕЛКІВСЬКИЙ, 
керівник компанії 
«Акватек»

Ольга 
ПАВЕЛКІВСЬКА, 
канд. с.-г. наук

СУЧАСНI МОЖЛИВОСТI 
МОНIТОРИНГУ ВОЛОГОСТI ¥РУНТУ 
ТА УПРАВЛIННЯ ЗРОШЕННЯМ 
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ґрунтової вологи. Саме таке оціню-
вання дає уяву про величину сили, 
що утримує та рухає воду у ґрунті, яку 
коренева система рослин викорис-
товує для живлення. Інтенсивність 
усмоктування нею вологи з ґрунту 
і є інтегрованим показником впли-
ву усіх факторів на рослину. Сила 
усмоктування, вологоутримання або 
тензіометричний тиск (розрідження) 
ґрунту вимірюється у польових умо-
вах тензіометрами.

Тензіометр складається із мі-
кропористого керамічного зонду, 
вимірювача тиску – механічного 

вакуумметра або аналогового пере-
творювача тиску, водної камери і ку-
льового крану. Складники тензіоме-
тра з'єднані між собою герметично. 
Прилад вертикально встановлюють 
у ґрунт, заповнюють кип’яченою 
охолодженою дистильованою во-
дою через кульовий кран і закри-
вають. Електронні тензіометри 
підключають до універсального 
контролера або радіомодуля. Через 
добу прилад буде передавати дійсну 
вологоутримувальну силу ґрунту.

Принцип метода тензіометра по-
лягає у встановленні гідравлічної 
рівноваги між ґрунтовою водою і 
вільною від впливу силових полів 
ґрунту водою, яка знаходиться у 
водній камері тензіометра, що кон-
тактує з ґрунтовою водою через 
систему мікропор керамічного зон-
ду. Потенціал (і еквівалентний йому 
тиск) води у водній камері відомий. 
Якщо потенціал ґрунтової вологи 
вище, вона перетікає у водну камеру 
з вільною водою, і навпаки.

За повної вологомісткості, коли 
ґрунт максимально насичений воло-
гою, тензіометричний тиск близько 
нуля.

Інтервал тиску роботи тензіоме-
тра становить від 0 до -75…-80 кПа, 
що відповідає від ПВ до 65–70 % НВ 
(ПВ – повна вологоємкість ґрунту; 
НВ – найменша (гранично польова) 
вологоємкість ґрунту). Для біль-
шості агрокультур діапазон опти-
мальної вологості ґрунту – область 

найбільш рухливої і доступної во-
логи – від -5 до -25…-35 кПа.

Тензіометри класифікують як 
механічні – моделі Т і ТМ (міні) та 
електронні – моделі ТА (аналогові) 
і ТМА (механіко-аналогові).

Вони мають маркування (моди-
фікацію). Тензіометр Т20 – механіч-
ний тензіометр з робочою глибиною 
встановлення Т=20 см – відстань 
від поверхні ґрунту до середини ке-
рамічного зонду тензіометра. І далі 
через 10 см. Модель ТМ виготовля-
ється довжиною до 50 см.

Тензіометри застосовують для 
контролю запасів вологи на зрошу-
ваних землях із різним ґрунтовим 
покривом: від субстрату, піщано-
го і супіщаного до суглинкового, 
незалежно від глибини залягання 
ґрунтових вод, способу та техніки 
поливу, а також виду агрокультур 
у вегетаційний період їхнього ви-
рощування.

ТЕНЗІОМЕТРИЧНІ 
ОНЛАЙН-СТАНЦІЇ 
МОНІТОРИНГУ 
ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ

Сучасна тензіометрична онлайн-
станція моніторингу вологості 
ґрунту складається із автономного 
універсального контролера збиран-
ня і передавання даних на інтернет-
платформу і електронних тензіоме-
тричних датчиків. Слід зазначити, 

ТЕХНИКА

Тензіометр моделі ТАТензіометр моделі ТМА
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що функціональність контролера до-
зволяє підключити також і метеосен-
сори. Тоді така станція виконує роль 
сучасної онлайн-метеостанції.

Загальна кількість датчиків може 
досягати 12 на один контролер. Ко-
жен датчик приєднується кабелем 
довжиною до 10 м. Реєстраційні ра-
діомодулі із електронними тензіо-
метрами передають дані на відстань 
до 3 км до центрального контролера 
або метеостанцію, звідки вже над-
силаються на сервер через Internet. 

Кожний радіомодуль підтримує до 4 
тензіодатчиків.

Інноваційність тензіометричних 
онлайн-станцій полягає у тому, що 
фермери вже сьогодні через ПК, 
смартфон або планшет із будь-якої 
точки планети можуть керувати зро-
шенням агрокультур у полі, саду, те-
плиці, ґрунтуючись на оперативних, 
точних і достовірних даних щодо во-
логоутримувальної сили ґрунту.

Програмне забезпечення тензіо-
метричної онлайн-станції розрахо-
вує оптимальні дату і норму кожно-
го чергового поливу.

Управління зрошенням відбува-
ється через автоматичне сповіщен-
ня іригаторів про досягнення зада-
них рівнів передполивної вологості 
ґрунту у режимі онлайн, за допо-
могою повідомлень SMS, що при-
скорює прийняття рішення – коли і 
скільки води треба вилити на кожну 
ділянку, або ж у автоматизованому 
режимі через виконавчі пристрої із 
встановленням часу поливу.

Результати вимірювань можна зі-
ставляти з метеопрогнозом погоди 
на досліджуваній ділянці, який до-
ступний у режимі реального часу на 
інтернет-платформі, і враховувати 
погодні умови, планувати зрошен-

ня. Прогноз погоди надається на 
найближчі 5 днів і оновлюється по-
годинно. Передбачений перегляд іс-
торії за останні три роки.

Тензіо- і метеостанції живляться 
від сонячної панелі та мають до-
датковий акумулятор для роботи 
уночі і у хмарну погоду. Радіомоду-
лі працюють від змінних елементів 
живлення.

Програмне забезпечення сучас-
ної тензіостанції дозволяє фермеру 
у будь-який час доби моніторити си-
туацію на ділянці зрошення і контр-
олювати формування оптимальної 
зони зволоження на різних глибинах 
під час поливу посівів і насаджень, а 
також процес споживання вологи і 
поживних речовин ґрунту рослина-
ми після поливу.

Основні переваги сучасних во-
логомірів ґрунту:
1.  Вони дають можливість  мож-

ливість створювати оптимальні 
режими зрошення і удобрен-
ня агрокультур, які сприяють 
покращенню здоров’я рослин, 
збільшенню врожайності та 
якості продукції за одночасного 
зниження витрат на воду, добри-
ва, роботу та енергію.

2.  Онлайн-станції моніторингу без-

ТЕХНИКА

Олександр Павелківський біля 
радіомодуля з двома електронними 
тензіодатчиками
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ТЕХНИКА

перервно показують, як зміню-
ються вологозапаси ґрунту після 
останнього поливу і до наступно-
го, тензіометричні онлайн-стан-
ції розраховують оптимальні 
терміни і норми поливів.

3.  Сповіщення фермерів (агроно-
мів, іригаторів) про досягнення 
заданих рівнів передполивної 
вологості ґрунту.

4.  Сприяють раціональному ви-
користанню поливної води, ви-
ключаючи надлишкове зволо-
ження.
Області застосування:

•  у сільськогосподарських посівах, 
насадженнях відкритого ґрунту, 
тунелях, теплицях, оранжереях, 
зимових садах, контейнерах, гор-
щиках; у ландшафтному і місько-
му зрошенні;

•  за краплинного зрошення, дощу-
вання, поверхневого способу по-
ливу систем зрошення;

•  для овочевих культур і картоплі, 
баштанних культур, багаторічних 
плодових садів, виноградників, 
хмільників, ягідників, розсадни-
ків, олійно-білкових, ефіроолій-
них, горіхоплідних, цитрусових 
культур, квітників, насаджень 
лікувальних трав, а також по-

льових культур (зернові, техніч-
ні, кормові культури, багаторічні 
трави) тощо;

•  у різних типах ґрунту, субстраті;
•  для сільськогосподарських на-

укових досліджень.

Місця встановлення:
Вологоміри встановлюють у ре-

презентативних місцях поля, саду 
або окремої ділянки зрошення. Міс-
ця встановлення обирають, виходя-
чи із однорідності ґрунтового покри-
ву і точності отримання інформації 
щодо вологості ґрунту. Їх кількість і 
глибина встановлення в кожній точ-
ці залежать від потужності кореневої 
системи рослин, способу поливу, ор-
ганізації зрошування на ділянці.

ЕКСТРАКТОРИ 
ҐРУНТОВОГО РОЗЧИНУ

У польових умовах ґрунтовий 
розчин із кореневої зони рослин ви-
лучають відбірником ґрунтової води 
– екстрактором.

Екстрактор складається із мікро-
пористого керамічного зонду, каме-
ри для надходження ґрунтової води, 
ручного вакуумного насоса або екс-
тракційного шприца.

У зібраному екстрактором ґрун-
товому розчині можна визначати 
показники рН, питому електро-
провідність ЕС, що характеризує 
загальний вміст солей, аніонно-ка-
тіонний склад основних елементів 
живлення, уміст мікроелементів.

Використання відбірника ґрун-
тової води особливо стає у нагоді 
виробникам тепличної продукції.

Збирання, подальше аналізування 
та коригування поживного розчину 
ґрунту або субстрату проводиться 
оперативно і дає змогу отримувати 
достовірні дані.

Сучасні рН-, ЕС-метри та інші 
аналізатори мають відмінні харак-
теристики і високу якість. Вимі-
рюють показники розчину із висо-
кою точністю до ±0,01.

Прилади є водо- і пилонепро-
никними, мають змінні комбіновані 
електроди, систему автоматичної 
компенсації температури (АКТ), ка-
лібруються буферними розчинами. 
І можуть бути багатофункціональ-
ними залежно від електродів, що 
використовуються.

Універсальний контролер з 
електронним тензіометром

Онлайн-метеостанція
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Спутниковая навигация, авто-
матическое вождение, эффектив-
ное водосберегающее орошение, 
интеграция воды и удобрений... 
Эти высокие технологии не выдум-
ка, а реальность, которая исполь-
зуется в Национальном сельскохо-
зяйственном научно-техническом 
парке Чанцзи (Китай).

Территория технологического 
парка занимает более 34 тыс. га 
земли, где находятся 16 крупных 
теплиц. Здесь выращивают более 

300 видов различных растений, в 
том числе овощей и фруктов. 

Руководство города Чанцзи на 
территории Национального сельско-
хозяйственного научно-техническо-
го парка внедряет новую концепцию 
развития аграрного бизнеса, ориен-
тируясь на зеленое, высокотехноло-
гичное и инновационное развитие, 
чтобы возглавить строительство 
современного сильного в сельском 
хозяйстве государства.  В Чанцзи 
считают, что необходимо перейти на 

новую ступень развития сельского 
хозяйства от количественного роста 
к количеству и качеству.

ИННОВАЦИИ

Парк Чанцзи активно изуча-
ет прикладные решения и модель 
индустриализации для внедрения 
цифровых технологий в сельском 
хозяйстве. Здесь демонстрируется 
большое количество интеллектуаль-
ных методов сельскохозяйственного 
производства, таких как защита от 
беспилотных полетов и интеллекту-
альное орошение, что делает сель-
скохозяйственное производство 
более эффективным, энергосберега-
ющим и конкурентоспособным. 

В то же время парк использует 
преимущества современной сель-
скохозяйственной науки, техноло-
гий и промышленности, демонстри-
руя и продвигая более 300 новых 
сортов и гибридов растений, новые 
технологии и оборудование. 

За процессом работы в парке сле-
дят специальные датчики, которые 
установлены в разных местах те-

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КИТАЯ
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плиц и по всей сельскохозяйствен-
ной территории. Они следят за тем-
пературой, обеспеченностью водой 
и удобрениями. Информация, полу-
ченная датчиками, поступает в спе-
циальный отдел данного парка, где 
в случае необходимости его сотруд-
ники устраняют неполадки на полях 
и в теплицах. 

Тут функционируют технологии 
GPS-навигации для механических 
операций: выращивание, защита 
растений, уборка урожая – все это 
происходит автоматически. Такие 
инновации, как капельное ороше-
ние, интеллектуальное измерение, 
распределение плодородия, ком-
плексная борьба с вредителями и 
отчетность по составу почвы по-
зволяют минимизировать чело-
веческий труд, ведь за людей все 
делают роботы.

В настоящее время в Националь-
ном парке сельскохозяйственной 
науки и техники сосредоточено 10 
научно-исследовательских инсти-
тутов, 25 научно-исследовательских 
групп и Национальный альянс хлоп-
ковой промышленности для оказа-
ния технической поддержки разум-
ному сельскому хозяйству. К концу 
прошлого года уровень комплексной 
механизации посевной промышлен-
ности города Чанцзи составил 94,6%, 
а эффективная площадь водосбере-
жения – 81% от общей площади по-
садки. Ожидается, что к 2020 году 
доля прогресса в области сельско-
хозяйственной науки и техники 
в префектуре Чанцзи достигнет 
более 65%, а комплексный индекс 
модернизации сельского хозяйства 
достигнет 95%.

Именно в этом парке проходят 
испытания всех новшеств, кото-
рые изобретаются для развития 
аграрного сектора. 

УСПЕХ В КООПЕРАЦИИ

Парк Чанцзи активно развивает 
комплекс индустриализации сель-
ского хозяйства и способствует пре-

образованию и модернизации тра-
диционного производства овощей 
и фруктов. Чтобы добиться улуч-
шения качества и эффективности 
сельскохозяйственной продукции, в 
Национальном научно-техническом 
парке используют модель «ведущее 
предприятие + кооператив».

В результате годовой объем тор-
говли овощами, выращенными в 
пределах префектуры Чанцзи, со-
ставляет 500 000 тонн, что дало воз-
можность увеличить свой доход бо-
лее 5 000 производителям овощей. 

С парком Чанцзи сотрудничают 
высокотехнологичные сельскохо-
зяйственные промышленные пред-
приятия, а также инновационные 
сельхозпредприятия, тесно связан-
ные с научно-исследовательскими 
институтами, инновационными 
компаниями и органами управле-
ния сельским хозяйством. Такое со-
трудничество способствует новым 
формам бизнеса и новым моделям 
современного развития сельского 
хозяйства и экономического роста.

УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
ПРИВЛЕКАЕТ 
ТУРИСТОВ

За годы работы сельскохозяй-
ственный парк запустил программу 
«Умное сельское хозяйство, эко-
туризм». В аграрном выставочном 
парке Чанцзи можно не только по-
знакомиться с достижениями совре-
менной сельскохозяйственной науки 
и техники, но и насладиться редким 
разнообразием южных и тропиче-
ских растений, фруктов и овощей. 

За последние несколько лет в пар-
ке были проведены несколько вы-
ставок и фестивалей, успешно соз-
давая новую визитную карточку для 
туризма. Экотуризм играет положи-
тельную роль в продвижении бренда 
Национального сельскохозяйствен-
ного научно-технического парка.

Кроме инновационных методов 
выращивания и сбора урожая, по-
сетители парка в выставочном зале 
электронной торговли могут ознако-
миться с не менее инновационным 
способом онлайн-торговли овоща-
ми и фруктами в автономном режи-
ме. В зале сбора фруктов и овощей 
вы сможете испытать удовольствие 
от сбора и дегустации органических 
продуктов, а недавно построенный 
сельскохозяйственный выставоч-
ный центр может проводить раз-
личные масштабные международ-
ные конференции и выставки.

Интеллектуальные теплицы из 
зоны демонстрации сельскохозяй-
ственной техники и туристического 
отдыха разделены на зону А и зону 
В с 8 выставочными залами. Зона А 
представляет собой комплексный 
выставочный зал научно-исследо-
вательских достижений Китайского 
сельскохозяйственного универси-
тета, сельскохозяйственного ин-
формационного центра, выставоч-
ного зала клубники, выставочного 
зала по выращиванию фруктов и 
овощей и музея лесных фруктов. 

В будущем сельскохозяйствен-
ный парк будет прилагать большие 
усилия для развития туристической 
индустрии, стремиться создать со-
временную инновационную демон-
страционную зону, поддерживаю-
щую развитие интеграции.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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И.Л.МАРКОВ, к.б.н., 
профессор НУБиП 
Украины

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ В 2019 ГОДУ
И МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ  
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
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Прогноз распространения и раз-
вития болезней является неотъемле-
мой составляющей интегрированной 
защиты растений. Без прогноза не-
избежны эпифитотии многих опас-
ных болезней, существенные потери 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур, перерасход материально-тех-
нических средств. Фитосанитарный 
прогноз – это  обоснованное предви-
дение сроков появления, уровня рас-
пространения и развития вредных 
организмов (болезней) и возможных 
явлений и процессов в фитосанитар-
ном состоянии агроценозов в буду-
щем (ДСТУ 4756:2007). Предвидеть 
развитие болезней на капусте  – это 
значит правильно организовать за-
щиту культуры как во  время вегета-
ционного процесса, так и  в период 
хранения урожая.

Благодаря прогнозу удается раци-
онально организовывать и своевре-
менно проводить профилактические 
и истребительные мероприятия, 
оптимизировать технологию выра-
щивания капусты белокочанной в 
соответствии с фактическими и про-
гнозируемыми степенями развития 
болезней, их  экономическими по-
следствиями; планировать объемы 
производства, закупки фунгицидов, 
совершенствовать их ассортимент, 
технологии и регламенты их исполь-
зования.  

Сосудистый бактериоз. В 2018 
году поражение капусты белокочан-
ной сосудистым бактериозом от-
мечено во всех зонах выращивания 
культуры. Первые признаки болез-
ни проявлялись на растениях через 
2–3 недели после высадки рассады 
в открытый грунт. Пораженные рас-
тения увядали, края листьев желте-
ли, жилки темнели, часть больных 
растений отмирала. Массовое пора-
жение белокочанной капусты сосу-
дистым бактериозом наблюдалось 
осенью. Растения оставались не-
доразвитыми, кочаны на них часто 
не завязывались, иногда растения 
погибали. Наибольшее распростра-
нение болезни (80-100% обследо-

ванных площадей капусты) наблю-
далось в хозяйствах Львовской, 
Винницкой, Днепропетровской, 
Сумской, Черновицкой областей, 
где было поражено 2-12% растений, 
в Донецкой области 30-100% расте-
ний. На 20-50% обследованных пло-
щадей культуры заболевание выяв-
лялось в хозяйствах Закарпатской, 
Ровенской, Волынской, Тернополь-
ской, Хмельницкой, Черниговской, 
Киевской, Житомирской, Запорож-
ской областей, где было поражено 
1,5-10% растений, в Харьковской 
области  15- 20% растений.

Учитывая имеющийся запас ин-
фекции бактерий Хanthomonas 
campestris pv. campestris Dowson на 
неперегнивших пораженных остат-
ках,   вероятное распространение 
сосудистого бактериоза  на капусте 
белокочанной  в 2019 году будет от 
умеренного до сильного, особен-
но при выращивание капусты  на 
кислых переувлажненных суглини-
стых почвах (рН 5,2–5,8).

Слизистый бактериоз. Заболе-
вание в прошлом году имело повсе-
местное распространение. Типич-
ные признаки болезни проявлялись 
на капусте в фазу формирования 
кочана, сначала в виде побурения 
верхних листьев. В сухую погоду 
ткань их подсыхала, становилась 
тонкой и прозрачной. При повы-
шенной влажности  верхние листья 
ослизнялись и загнивали. Позже 
гниль распространялась внутрь 
кочана, образуя в нем полости, ко-

торые часто заполнялись слизью. 
Пораженный кочан увядал и полно-
стью сгнивал, превращаясь в зло-
вонную слизистую массу.

Более интенсивное поражение 
капусты слизистым бактериозом 
наблюдалось в хозяйствах Сум-
ской области (100% обследован-
ных площадей), где было поражено 
20-70% растений. В Хмельницкой, 
Винницкой, Полтавской, Днепро-
петровской, Донецкой областях 
слизистым бактериозом (90-100% 
обследованных площадей) было 
поражено 2–9% растений.

На 20-50% обследованных пло-
щадей капусты белокочанной  сли-
зистый бактериоз был выявлен в 
хозяйствах Тернопольской, Во-
лынской, Киевской, Черновицкой, 
Закарпатской, Ивано-Франковской 
областей, где было поражено 2-9% 
растений. На 2-10% обследованных 
площадей капусты во Львовской, 
Ровенской, Черниговской, Жито-
мирской, Луганской областях рас-
пространение болезни колебалось 
в пределах 2-7%.

Учитывая имеющийся запас ин-
фекции бактерий из рода Erwinia: 
E. carоtovora Holland ssp. carоtovo-
ra Bergey et al., E. aroideae Holland в 
пораженных неперегнивших остат-
ках и семенах, их биоэкологические 
особенности, в 2019 году при благо-
приятных условиях для развития 
болезни (температура воздуха 25–
300С и выше, повреждения растений 
капустным комариком, капустными 
блошками, тлями) вероятное разви-
тие слизистого бактериоза  будет от 
умеренного до сильного.

Фомоз. Заболевание в 2018 году 
выявлялось везде, где выращива-
ли капусту белокочанную, но наи-
большее распространение (40-100% 
обследованных площадей) наблю-
далось в хозяйствах Волынской, Тер-
нопольской и Львовской областей, 
где было поражено 4-8% растений, 
20-30% кочанов при развитии бо-
лезни 1-5%. В Ивано-Франковской, 
Винницкой, Ровенской, Полтавской 

Альтернариоз
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областях поражение растений ко-
лебалось от 1 до 10% при развитии 
болезни 0,1-5,0%. В южных обла-
стях наиболее распространенным 
заболевание было в хозяйствах Ни-
колаевской области, где было пора-
жено 1-2% растений при развитии 
болезни 5%. Нетипично высокий 
температурный режим в сочетании 
с почвенной и воздушной засухой в 
августе–сентябре сдерживали даль-
нейшее  распространение болезни в 
других областях.

 Следует отметить, что заражение 
растений и интенсивное развитие 
болезни быстрее происходило при 
относительной влажности воздуха 
100% и наличии капельной влаги на 
растениях. В диапазоне температур 
15-240С днем и 11-180С ночью раз-
витие болезни протекало быстро. 
На пораженной ткани при этих ус-
ловиях образовывалось большое 
количество черных пикнид. При 
температуре 250С инкубационный 
период развития болезни составлял 
5-6 дней, а при 9-100С он растяги-
вался до 23 дней.

Учитывая достаточный запас зи-
мующей инфекции на пораженных 
растениях озимого рапса, в зара-
женных растительных остатках и 
семенах капустных культур (в том 
числе семенах капусты) возбуди-
теля болезни – гриба Leptosphaeria 
maculans Ces. et de Not и наличие 
благоприятных погодных условий в 
июле–сентябре,   в 2019 году вероят-
ное развитие фомоза будет от сред-
него до сильного, в отдельных оча-
гах – до эпифитотийного, особенно 
при выращивании  в хозяйствах 
восприимчивых  сортов капусты.

 Ложная мучнистая роса (перо-
носпороз) в 2018 году была распро-
странена на капусте белокочанной  
(80-100% обследованных площадей 
посевов культуры) в хозяйствах 
Львовской и Донецкой областей, 
где было поражено 6-23% растений 
при развитии болезни 1,5-8%. Ин-
тенсивное развитие болезни (15%) 
наблюдалось также в Чернигов-

ской области, где было поражено 
5-9% растений (37% обследованных 
площадей). Незначительное рас-
пространение пероноспороза на ка-
пусте было в отдельных хозяйствах 
Тернопольской области (в основном 
в Богородчанском, Галицком, Рога-
тинском, Снятинском и Тлумацком 
районах), где было поражено 3,8-
7% растений при развитии болезни 
0,5-2,1%. В хозяйствах Луганской 
области в период технической спе-
лости кочанов капусты (на 15-20% 
обследованных площадей культу-
ры) было поражено 4,3-8% растений 
с интенсивностью развития 2%. В 
других областях пероноспороз  об-
наруживался  на отдельных расте-
ниях, неблагоприятные погодные 
условия сдерживали дальнейшее 
нарастание болезни.

Учитывая имеющийся запас ин-
фекции на пораженных растениях 
озимого рапса, в зараженных семе-
нах капусты и пораженных остатках 
капустных культур, а также прини-
мая во внимание биоэкологические 
особенности возбудителя болезни 
(Peronospora parasitica Fries, син. P. 
brassicae Guum.), его интенсивную 
споруляцию и короткий инкубаци-
онный период развития болезни, при 
резких перепадах суточных темпера-
тур, повышении влажности воздуха 
более 87% и умеренной температу-
ры (15–200С), в 2019 году вероятное 
развитие ложной мучнистой росы 
на капусте будет от умеренного до 
среднего уровней во всех почвенно-
климатических зонах страны.

Альтернариоз. Болезнь обнару-
живали повсюду, где выращивалась 
капуста. Заболевание проявлялось 
на листьях в виде темных точек или 
округлых пятен с заметным  черным 
налетом. Широкое распростране-
ние заболевания в прошлом году не 
происходило в результате неблаго-
приятных погодных условий. Более 
компактное поражение растений 
альтернариозом наблюдалось толь-
ко в хозяйствах Винницкой обла-
сти, где было поражено 2% растений 
при развитии болезни 0,1%.

В 2019 году при благоприятных 
погодных условиях летне-осенне-
го периода (частые дожди, высокая 
влажность воздуха и температура 
в пределах 17–250С) и имеющегося 
запаса зимующей инфекции возбу-
дителей болезни – грибов из рода 
Аlternaria: A. brassicicola Wilts., A. 
brassicae Sacc. и др. на маточных 
растениях капусты, пораженных 
растениях озимого рапса, поражен-
ных растительных остатках и семе-
нах капустных культур вероятное 
развитие болезни будет от сильного 
до эпифитотийного, прежде всего в 
хозяйствах, где выращивают на зна-
чительных площадях рапс и другие 
капустные культуры.

Серая гниль. В прошлом году бо-
лезнь проявилась на капусте в кон-
це вегетации в хозяйствах Львов-

Фомоз

Пикнидиальна стадия гриба Phoma 
lingam в виде черных точек
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ской области (100% обследованных 
площадей), где поразила 8-12% рас-
тений при развитии болезни 2%, 
в хозяйствах Винницкой области 
(3% обследованных площадей), где 
поразила 3% растений при незна-
чительном развитии. В других об-
ластях заболевание встречалась из-
редка  на отдельных растениях.

В период вегетации капусты при 
благоприятных погодных условиях  
для заражения растений серой гни-
лью (высокая влажность воздуха, 
частые дожди, выпадение обильных 
рос в ночные часы, длительные ту-
маны при технической зрелости, ко-
роткая  ротация капусты в овощном 
севообороте, отсутствие  простран-
ственной изоляции между  культура-
ми, которые поражаются патогеном, 
загущенные, засоренные  посевы, 
температура воздуха в пределах 20–
250С) и имеющемся запасе первич-
ной инфекции Botryotiana fuckeliana 
Whetzel в почве и на растительных 
остатках  в 2019 году развитие болез-
ни будет от незначительного до уме-
ренного уровня еще в поле, в фазу 
технической зрелости кочанов.

Фузариозное увядание (желту-
ха). Заболевание в 2018 году было 
распространено в восточных об-
ластях, особенно в хозяйствах До-
нецкой области (10% обследованных 
площадей), где поразило 8-12% рас-
тений в виде пожелтения и увядания 
растений, отставания их в росте и 
развитии, гибели части инфициро-
ванных растений. У пораженных 
растений кочаны, как правило, были 
недоразвитые, часто рыхлые, дефор-
мированные, дряблые, впоследствии 
загнивали, начиная с верхушки.

Учитывая значительный запас 
инфекции возбудителя болезни 
(хламидоспоры и микросклеро-
ции Fusarium oxysporum Schl. f. 
conglutinas Bilai в почве, на рас-
тительных остатках, которые жиз-
неспособны  до 11 лет, и грибница 
в семенах) и наличия благоприят-
ных условий (температура воздуха 
12-180С, переувлажненные кислые 

почвы, дефицит в почве калия, а 
также выращивание капусты по-
сле рапса, картофеля, льна, под-
солнечника), в 2019 году вероят-
ность распространения желтухи 
на белокочанной капусте будет 
умеренной, прежде всего в восточ-
ных областях Украины.

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Отбор и выращивание болезнеу-
стойчивых сортов и гибридов бело-
кочанной капусты: Авак F1, Адаптор 
F1, Аккорд F1,  Анкома F1,  Ардендо 
F1, Арос F1,  Аттила F1,  Элиза, Ка-
тарина F1,  Мадисон F1,  Магион F1,  
Мидор F1, Оракл F1,  Парадокс F1, 
Престар F1, Саксессор F1, Славия, 
Супермаркет F1, Трансам F1, Фай-
тер и др.

Использование в парниках и те-
плицах незараженной фитопато-
генами почвы или обязательная ее 
дезинфекция, при которой уничто-
жаются источники инфекции воз-
будителей черной ножки, фомоза, 
альтернариоза, пероноспороза, 
килы, гнилей капусты. В случае био-
логического способа обеззаражива-
ния  почву для теплиц укладывают 
в штабеля. При укладывании почву 
смешивают со свежим навозом и из-
вестью из расчета 4 кг извести на 1 
м3 почвы. Субстрат выдерживают в 
штабелях в течение 2–3-х лет. В та-
ких штабелях температура почвы 
внутри поднимается до 55–600С, и 

она является губительной для мно-
гих возбудителей болезней.

Осенью практикую также обез-
зараживание теплиц путем вы-
жигания поверхности почвы и 
доступной части металлокон-
струкций газовой грелкой. Тер-
мическое обеззараживания почвы 
осуществляет с помощью стацио-
нарных или передвижных устано-
вок (паровых генераторов), из ко-
торых пар под давлением подается 
в почву через трубопроводы или на 
поверхность почвы  под укрытия. 
Пар подают до тех пор, пока темпе-
ратура на глубине 30 см достигнет 
700С. Продолжительность пропа-
ривания почвы  в зависимости от 
степени ее заражения фитопатоге-
нами составляет 2-3 часа. Торфос-
меси пропаривают в течение 6-8 
часов. Для рекультивации обезза-
раженной почвы термическим спо-
собом, нормализации микрофлоры 
и ускорения разложения расти-
тельных остатков ее обогащают 
грибами-антагонистами возбуди-
телей грибных болезней капусты, 
используя один из биопрепаратов: 
Триходермин БТ, п. (10-15 мл/м2); 
ТрихоПлант, к.с. (5 мл/м2); Трихо-
фит, п.р. (4-6 мл/м2),     Граундфикс, 
p. (3-7 л/га), ЕКОпроп N, п. (1 кг/га), 
МикоХелп, п. (0,1-0,5 кг/га),  ДЦ, п. 
(0,2 кг/т почвы).

Для химического обеззаражи-
вания почвы используют негаше-
ную или хлорную известь. В слу-
чае внесения негашеной извести 
в норме  1,5 кг/м2  или хлорной 
извести (100–200 г/м2) уничтожа-
ется большинство возбудителей 
как грибных, так и бактериальных 
болезней. После внесения того или 
иного препарата почву перепахива-
ют (перекапывают), укатывают, по-
крывают пленкой или мульчируют, 
парники закрывают рамами. Перед 
посевом культуры почву дополни-
тельно поливают 8% известковым 
молоком (4–6 л/на раму) или вно-
сят измельченную древесную золу 
(100 г/м2). Парниковые короба, 

Серая гниль



июль 201950

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

рамы и инвентарь дезинфицируют 
раствором хлорной извести (400 г 
на 10 л воды) или 5%-ным раство-
ром медного купороса. Один раз в 
3–4 года целесообразно завозить 
свежий грунт в теплицы или пар-
ники.

Обеззараживают семена против 
возбудителей болезней термиче-
ским, химическим или биологиче-
ским способом. При термическом 
способе семена капусты прогревают 
в теплой воде при температуре 48–
500С в течение 20 минут с последу-
ющим быстрым промыванием их в 
проточной холодной воде в течение 
2-3 минут.

При химическом способе ис-
пользуют один из протравителей 
на основе действующих веществ: 
металаксила-М, тн (Апрон XL 359 
ES, 50 мл/100 кг семян); боскалида, 
тн (Иншур Профи, 100-200 мл/100 кг 
семян); флудиоксонила, тн. (Максим 
480 FS, 100 мл/100 кг семян). Против 
возбудителя сосудистого бактериоза 
семена в течение 10 мин. замачивают 
в 0,01% растворе гидрохинона или 
0,001% паранитрофенола. За сут-
ки до посева или в день сева семе-
на можно протравливать одним из  
биопрепаратов: Псевдобактерин 2 
(Респекта), в.г.  (0,1 л/кг), Агат 25 - К, 
па (7-9 г/кг), Фитоцид, p. (2,5 мл/кг).

Соблюдение оптимальных норм 
высева семян в почву или кассеты. 
Следует помнить, что в загущенной 
рассаде задерживается капельная 
влага, и растения более интенсивно 
поражаются черной ножкой, ложной 

мучнистой росой, альтернариозом. 
Уход за рассадой заключается в регу-
лярном поливе, проветривании, под-
кормке, удалении сорняков и защите 
растений от вредителей. Выполне-
ние этих мероприятий способствует 
формировании рассады с повышен-
ной устойчивостью к болезням. Оп-
тимальная температура в парниках 
поддерживается в пределах 12-150С, 
влажность почвы на уровне 70-75%. 
Поливать рассаду только водой, тем-
пература которой равна температу-
ре почвы в парниках или теплицах.

В случае выявления в теплице или 
парниках черной ножки, фузариоза, 
ложной мучнистой росы, фомоза, 
сосудистого бактериоза больные 
растения удаляют, а здоровые рас-
тения подсыпают предварительно 
продезинфицированным песком 
толщиной до 2 см. Почву, где были 
удалены растения, поливают 3% рас-
твором медного купороса (2 л/м2).

Против корневых гнилей, черной 
ножки, фузариоза рассаду капусты 
поливают под корень с интервалом 
7-10 дней слабым раствором мар-
ганцовокислого калия (3-5 г KMnO4 
на 10 л воды). Против этих заболе-
ваний рассаду обрабатывают одним 
из биопрепаратов: Фитохелп, p. (0,2 
л/100 л воды), обрабатывают рас-
саду перед высадкой в грунт; Фито-
лавин, р.к. (1,2-1,6 л/га), первую об-
работку проводят 0,2% раствором 
биопрепарата  в фазу 2-3 настоящих 
листьев; вторую – через 2-3 недели 
после высадки рассады (при про-
явлении симптомов, черной ножки, 

сосудистого бактериоза); Фитоцид, 
p. (0,2 л/100 л воды), растения об-
рабатывают через 2-3 недели после 
высадки рассады. В этот период рас-
саду можно  обработать биозащит-
ным регулятором роста растений 
Регоплант, p. (50 мг/га) для улучше-
ния роста и развития растений, по-
вышения устойчивости к стрессо-
вым факторам.

Соблюдение севооборота яв-
ляется мощным фитосанитарным  
фактором, выполнение которого 
позволяет существенно снизить 
распространение и развитие болез-
ней на капусте, свести до минимума 
их вредоносность. Повторное выра-
щивание капусты и других капуст-
ных культур на одном и том же поле 
разрешается не ранее, чем через 4-6 
лет. Лучшими предшественниками 
являются бобовые (фасоль, горох, 
бобы), свекла столовая, огурец, кар-
тофель, лук, морковь, озимые на 
зеленый корм и зерно. Простран-
ственная изоляция до 500-1000 
метров между семенниками и про-
довольственной капустой, между 
полями капустных культур настоя-
щего и прошлого года существенно 
сдерживает распространение аэро-
генной инфекции многих возбуди-
телей болезней капусты. Извест-
кование кислых почв сдерживает 
развитие килы и черной ножки. Вы-
полнять эту работу следует осенью.

Внесение под капусту сбалансиро-
ванных норм органических и мине-
ральных удобрений, своевременные 
подкормки не только способствуют 
активному росту и развитию рас-
тений, но и повышают их устойчи-

Сосудистый бактериоз  
(вид сверху кочана)

Сосудистый бактериоз 
(вид снизу кочана)

Слизистый бактериоз
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вость к грибным и бактериальным 
болезням. Во время высадки рас-
сады в открытый грунт нужно при-
держиваться оптимальной густоты. 
На загущенных посадках растения 
более интенсивно поражаются лож-
ной мучнистой росой, фомозом, аль-
тернариозом и другими болезнями. 
В период вегетации капусты  следует 
своевременно поливать растения, 
при дефиците влаги в почве расте-
ния теряют тургор, увядают и стано-
вятся уязвимыми к болезням.

В случае прогноза интенсивного 
развития ложной мучнистой росы, 
фомоза, альтернариоза, серой и бе-
лой гнилей растения опрыскивают 
одним из фунгицидов на основе 
действующих веществ: ипродиона, 
к.с. (Ровраль Аквафло, 0,75-1,0 л/га); 
флуопиколида + пропамокарб ги-
дрохлорида, к.с. (Инфинито 61 SC 
687,5, 1,2-1,6 л/га); тебуконазола + 
трифлоксистробина, в.г. (Нативо 75 
WG, 0,3-0,4 кг/га); тебуконазола + 
флуопирама, к.с. (Луна Экспириенс 
400 SC, 0,5-0,75 л/га); тиофанатмети-
ла, к.с. (Топсин-М 500, 1,5-2,0 л/га). 
Выбор фунгицида базируется на дан-
ных мониторинга фитосанитарного 
состояния посевов культуры и спек-
тра защитного действия препарата в 
отношении возбудителей болезней, 
их видового состава.

В период вегетации капусту про-
тив комплекса болезней (особенно 
против бактериозов) можно обра-
батывать до 4-х раз с интервалом 
20 дней также одним из биопре-
паратов фунгицидного действия: 
Агат 25-К, па (30 г/га), Псевдобак-
терин 2 (Респекта), в.р. (1,0 л/га), 
Казумин 2Л, р.к. (3 л/га), Фитола-
вин, р.к. (1,2-1,6 л /га), Фитохелп, p. 
(0,25-0,5 мл /л воды).

Своевременные защитные меры 
против вредителей и сорняков, сре-
ди которых много переносчиков и 
резерваторов бактериальной ин-
фекции.

На маточных плантациях, из ко-
торых будут заготавливать расте-
ния для выращивания семенников 

в следующем году, в течение веге-
тации проводят не менее двух фи-
топатологических прочисток, при 
которых удаляют с поля растения 
с признаками фузариозного увяда-
ния, сосудистого и слизистого бак-
териозов и вирусных болезней.

Для защиты кочанов капусты от 
гнилей при их хранении необходимо 
за 10 дней до уборки урожая опры-
скать растения фунгицидом на ос-
нове действующего вещества: азок-
систробина, к.с. (Квадрис 250 SC, 
0,6 л/га). Против гнилей продоволь-
ственной и семенной капусты перед 
закладкой на хранение кочаны опу-
дривают мелом с нормой расхода 10 
кг/т. Мел нейтрализует щавелевую 
кислоту и другие метаболиты, кото-
рые выделяют  возбудители белой и 
серой гнили, что делает невозмож-
ным заселение патогенами кочана 
капусты и заражение последнего.

Маточные растения выкапывают 
с корнем, удаляют листья розетки и 
складируют в хранилище. Хранить 
маточные кочаны следует при тем-
пературе 1–20С и влажности возду-
ха 95%. Более высокая температура 
в хранилищах будет способствовать 
развитию гнилей грибной и бакте-
риальной инфекции. Весной перед 
посадкой семенников старательно 
выбраковывают больные растения. 
При необходимости семенники ка-
пусты опрыскивают разрешенными 
фунгицидами.

Для уменьшения заражения  се-
мян капусты фомозом и альтерна-
риозом рекомендуется в период 
биологической спелости семян 
(влажность не более 50%) провести 
десикацию семенников препарата-
ми на основе действующего веще-
ства: дикват, р.к. (Реглон Супер 150 
SL, 2,5–3,0 л/га или аналогами).

Своевременная и в сжатые сро-
ки уборка урожая семенников, 
тщательная очистка, воздушно-те-
пловая сушка семян, их влажность 
доводят до 13%. Хранят семена 
при температуре 2-80С и относи-
тельной влажности воздуха - 65%.

Тщательная уборка и уничто-
жение растительных остатков. Не 
следует оставлять кучи кочерыг на 
обочинах полей или дорог, весной 
талые воды могут разнести инфек-
цию многих возбудителей болез-
ней на другие поля севооборота.

Благодаря глубокой зяблевой 
вспашке ускоряются процессы ми-
нерализации растительных остат-
ков и уменьшается запас инфек-
ции в почве многих возбудителей 
болезней.

* Примечание: в этой статье автор ис-
пользовал данные отчетов  областных от-
делов прогнозирования, фитосанитарной 
диагностики и анализа рисков Управления 
фитосанитарной безопасности Главно-
го управления Департамента фитосани-
тарной безопасности и контроля в сфере 
семеноводства Госпродпотребслужбы 
Украины. 
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Серед різних видів комах, які 
завдають збитків кісточковим на-
садженням, досить численною і 
шкодочинною групою є попелиці, 
при пошкодженні якими відбу-
вається деформація та зміна за-
барвлення листя, приріст пагонів 
пригнічується, їх верхівки нерідко 
відмирають. Крім прямої шкоди 
ці шкідники із сисним апаратом 
завдають опосередковану шкоду 

– переносять збудників вірусних, 
бактеріальних і грибних хвороб.

Вишнева попелиця поширена на 
всій території України і завдає зна-
чної шкоди кісточковим, але осо-
бливо насадженням черешні. Це 
дрібні чорного кольору з відблис-
ком комахи розміром 1,7–2,4 мм. 

Життєвий цикл дводомний. Зи-
мують запліднені продовгувато-
овальні чорні яйця на корі пагонів, 
переважно біля основи бруньок і в їх 
піхвах. Личинки, що відроджуються 
на початку розпускання бруньок, 
заселяють молоді листки з нижньо-
го боку. У період цвітіння черешні 

у колоніях попелиць з’являються 
дорослі самиці-засновниці, які на-
роджують масу личинок. У кінці 
весни в третьому–четвертому по-
коліннях з’являються крилаті сами-
ці, які мігрують на підмаренник та 
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Ганна ТКАЛЕНКО, 
доктор 
сільськогосподарських 
наук 

ПОПЕЛИЦI  
НА КIСТОЧКОВИХ  
ДЕРЕВАХ
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інші трав’янисті рослини. Заселен-
ня черешні попелицею з цього часу 
різко зменшується. Восени самці і 
самиці-статеноски перелітають з 
підмаренника на черешню. Останні 
народжують самиць, які, паруючись 
із самцями, відкладають на пагонах 
яйця, що зимують.

Розвивається в 10–14 поколін-
нях, при цьому тривалість розви-
тку від личинки до статевозрілої 
самиці у травні–червні становить 
від 6 до 10 днів, а у серпні–вересні 
– від 6 до 20 днів.

Попелиця заселяє листя з ниж-
ньої сторони. Воно зморщується 
по спіралі або упоперек, чорніє 
і всихає, набуваючи вигляду об-
паленого, пагони викривляються. 
Часто шкідник переходить на пло-
ди, забруднюючи їх екскремента-
ми і шкірками від линянь, різко 
знижуючи товарну якість урожаю.

Сливова обпилена попелиця 
довжиною до 2,5 мм, світло-зе-
леного кольору з трьома поздо-
вжніми темно-зеленими смугами, 
покритими білим соскоподібним 
пушком. Пошкоджує сливу, аличу, 
персик, абрикос, терен, мигдаль.

Цикл розвитку дводомний. Зи-
мують яйця на молодих пагонах. 
Личинки відроджуються на по-
чатку розпускання бруньок. Спо-
чатку живляться на верхівках бру-
ньок, що розпускаються, а потім 
переходять на нижній бік молодих 
листків і пагони. Зелені листки не 
скручуються, а лише вигинають-
ся краями листкової пластинки в 
нижній бік. На початку літа у коло-
ніях попелиць з’являються крилаті 
самиці, які перелітають на про-
міжну рослину – очерет, де розви-
ваються до осені. Але мігрують не 
всі попелиці. Частина з них зали-
шається на заселених кісточкових 
культурах і продовжує розвива-
тись безстатевим способом, утво-
рюючи протягом вегетаційного 
періоду до 10 поколінь.

У вересні–жовтні у колоніях 
попелиць на очереті з’являються 

крилаті самиці-статеноски і самці, 
які переселяються на кісточкові 
культури. Самиці-статеноски на-
роджують самиць, які через 10–12 
днів набувають статевої зрілості і 
після парування з самцями відкла-
дають яйця, що зимують.

Попелиця утворює колонії, засе-
ляючи листки зісподу. Пошкоджене 
листя не скручується, краї його за-
гинаються донизу і знебарвлюються 
уздовж жилок. Часто листя і плоди, 
забруднені виділеннями попелиць, 
вкриваються чорним нальотом 
сажкових грибів. Пошкодження 
призводить до гальмування росту 
пагонів, зниження зимостійкості та 
врожайності насаджень.

Смугаста персикова попелиця 
поширена переважно у Степовій 
зоні України. Більші порівняно з 
іншими попелицями комахи. До-
вжина тіла до 4–5 мм, жовто-зе-
леного кольору, з 7–8 темними по-
перечними смугами. Пошкоджує в 
основному персик і абрикос, зрід-
ка сливу й аличу.

Цикл розвитку однодомний. Зи-
мують яйця суцільним шаром, по 

кілька тисяч штук на корі штамбів 
і з нижнього боку скелетних гілок 
дерев. Личинки відроджуються у 
квітні. Розвиток личинок залежить 
від температури повітря і триває 
від 16 до 30 днів. Засновниця від-
роджує до 80 личинок, безкрилі 
самиці подальших поколінь наро-
джують до 30 личинок. Найінтен-
сивніше розмножуються самиці 
третього і подальших поколінь. 
Попелиця оселяється з нижнього 
боку скелетних гілок, утворюючи 
колонії. Починаючи з третього по-
коління, з’являються крилаті сами-
ці, які заселяють нові місця, даючи 
початок новим колоніям. Найбіль-
шої чисельності велика персикова 
попелиця досягає в липні–серпні, 
її колонії суцільно вкривають ниж-
ній бік великих гілок.

Амфігонне покоління з’являється 
у вересні–жовтні. Одна самиця від-
кладає до 14 яєць на кору штамбів 
та з нижнього боку скелетних гілок і 
гине. Яйця великі, відразу після від-
кладання – руді, пізніше – коричне-
ві, а через 4–5 днів стають чорними, 
блискучими. У зоні поширення по-

Пошкоджені вишневою попелицею листя черешні
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пелиця розвивається у 8 – 10-ти по-
коліннях.

Попелиця висмоктує сік з кори 
і гілок, знижуючи вміст поживних 
речовин і врожайність. Під час 
живлення велика персикова попе-
лиця залишає цукристі виділення, 
на яких згодом розвиваються са-
профітні гриби. Пагони рослини 
та ґрунт під ними здаються мокри-
ми і чорними, а при роздавлюванні 
колонії кора стає фіолетовою.

Попелиця чортополохова, 
або будякова пошкоджує сливу, 
абрикос, аличу, персик. Життєвий 
цикл дводомний. Зимують яйця на 
сливі, персику, абрикосі. Личинки 
відроджуються ще до розпукуван-
ня бруньок і живляться соком з 
кори молодих пагонів. Самиці-за-
сновниці з’являються у фазу роз-
пукування бруньок і утворюють 
колонії на молодих листках. По-
чинаючи з третього покоління, на 
первинному живителі з'являються 
крилаті мігранти, які перелітають 
на чортополох та інші рослини з 
родини айстрових. У вересні самці 
і самиці мігрують на плодові де-
рева і продовжують розвиток, на-
прикінці вересня – в жовтні сами-
ці відкладають яйця, що зимують. 
Пошкоджене листя не розвиваєть-
ся, деформується, сильно скручу-
ється.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

•  Зачистка на розстелену під дере-
вами плівку восени або рано вес-
ною відмерлих, відсталих часток 
кори на штамбах і скелетних гіл-
ках, під якими зимують яйця ба-
гатьох видів попелиць. Лушпин-
ня необхідно зібрати і знищити. 
Зачищені штамби і основи ске-
летних гілок побілити 20%-ним 
вапняним молоком із додаван-
ням 5% мідного купоросу.

•  Під час обрізування видаляти 
прикореневу поросль, на якій 
розвиваються і часто зимують 
яйця попелиць.

•  Ранньовесняне, у період набря-
кання бруньок, за середньодобо-
вої температур повітря не нижче 
+4–5 °C, обприскування рослин 
водними емульсіями препаратів 
30В або ПС-30 з нормою витра-
ти в плодоносних садах 40 л/га 
або 2%-ним розчином препара-
ту Омелікс 84, к. е. (мінеральна 
олія SAE 10/95). Необхідно до-
бре обробляти всю крону дерев, 
щоб робочий розчин препаратів 
потрапляв на верхівки пагонів, 
штамби і поверхню ґрунту під 
деревами. Витрата робочої ріди-
ни при цьому залежно від густо-
ти садіння і віку дерев має бути в 
межах 800–1000 л/га.

•  Впродовж вегетації – обприску-
вання насаджень препаратами, 
які можна застосовувати на всіх 
плодових культурах: Каліпсо 480 
SC, КС (0,25 л/га) ; Бі-58 новий, 
40 % к. е. (слива, 0,8–2,0 л/га), Де-
цис Ф-Люкс, 2,5 % к. е (персик, 
0,5–1,0 л/га), Конфідор, 20 % р. к. 
(слива, 0,25 л/га), при цьому чіт-
ко дотримуватися регламенту їх 
застосування.

•  Для зниження чисельності попе-
лиць застосовувати біологічний 
препарат Актоверм (комплекс 
природних авермектинів), який 

утворюється у процесі життє-
діяльності штаму-продуценту 
стрептоміцету Streptomyces aver-
mitilis і має високу інсектицидну 
та акарицидну активність. Про-
никаючи в організм комах, пре-
парат починає діяти на нервову 
систему шкідника, викликаючи 
його параліч, після чого він гине. 
Період між обробкою препара-
том та першими ознаками його 
дії: 1–3 дні. Ознаки дії: сповіль-
нений рух, параліч та загибель 
шкідників. Масова загибель 
шкідників настає через 3–7 днів. 
Тривалість захисної дії в серед-
ньому 14 днів.
При застосуванні Актоверму 

доцільно обприскування прово-
дити впродовж вегетації кісточ-
кових культур за заселення дерев 
попелицями не вище 10% особин у 
суху безвітряну погоду вранці або 
ввечері. Оптимальна температура 
повітря для проведення обробки 
від +20°С до 35°С. За температури 
нижче +20°С ефективність препа-
рату істотно знижується. Остан-
ня обробка – за 2 дні до збирання 
урожаю. Біопрепарат Актоверм 
можна застосовувати у баковій су-
міші з прилипачами  та стимулято-
рами росту. 

Смугаста персикова попелиця
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Зрошення у комплексі з іншими 
агрозаходами є основним факто-
ром отримання оптимальних умов 
життєдіяльності плодових культур. 
Своєчасне забезпечення насаджень 
вологою забезпечить оптимальний 
водний режим впродовж року, що, 
у свою чергу, підвищить зимостій-
кість, урожайність, дасть можли-
вість прискорити вступ рослин  у 
плодоношення.

Щоб отримувати високий урожай 
в умовах сучасного садівництва, важ-
ливо враховувати безліч факторів, 
зокрема: сортимент, заходи захисту 
рослин, агротехнічні умови виро-
щування, строки збирання, товарну 
обробку, умови зберігання, погодні 
умови. Всі ці прийоми та умови ви-
рощування взаємопов’язані і діють 
у комплексі, ними частково можна 
управляти, на відміну від погоди, яка 
не корегується, але аналізувати та 
прогнозувати її необхідно. 

Спробуємо проаналізувати надхо-
дження опадів впродовж тривалого 
періоду у певному регіоні. У с. Мліїв 
(Черкаська область) протягом 1922–
2013рр. було зафіксовано 10 посуш-
ливих років – з кількістю опадів мен-
ше 400 мм, 11 років з недостатньою 
кількістю опадів – 400–450 мм та 21 
років із значною кількістю опадів 
– більше 600 мм. Інші 56 років були 
середньовологими. Чіткого розподі-
лу між посушливими та зволожени-
ми роками не спостерігається, але не 
рідко зволожені роки проходять по 
два роки підряд, а посушливі роки 
бувають через 4–8 років (табл.1).

Відхилення кількості опадів від 
місячної норми досить суттєве. Не-
значний запас вологи зимою, міні-
мальна кількість опадів весною та 
в літній період негативно вплива-
ють на розвиток рослин, що при-

зводить до зниження якості плодів. 
Протягом багаторічних досліджень 
зустрічались як рекордно високі, 
так і низькі показники зволоженос-
ті по місяцях. Так, в далекому січні 
1966 року випала небувала кіль-
кість опадів як для даного місяця 
– 159,0 мм., а протягом весняного 
періоду опадів зовсім не було, що 
спостерігали в березні 1990–1991 
рр., квітні 2009 року та травні 1986 
року (табл.2).

Важливим погодним фактором 
для розвитку і росту плодових куль-
тур є надходження опадів не тільки 
у період вегетації, а і у зимово-вес-
няний період. Переважну кількість 

цього часу плодові дерева знахо-
дяться у стані спокою, одночасно 
у цей період відбувається активне 
накопичення вологи культурою, не 
винятком, як показали дослідження 
Інституту помології, є і кизил.

Середня багаторічна усереднена 
місячна сума опадів зимово-весня-
ного періоду складала 225 мм, зо-
крема: грудень – 38,0 мм, січень – 
31,0 мм, лютий – 31,0 мм, березень 
– 27,0 мм, квітень – 43,0 мм, травень 
– 55,0 мм. Протягом 36 зимово-вес-
няних періодів (1977/2013 рр.) від-
мічено роки з надвисокою зволоже-
ністю: в 2009/2010 рр. – 304,3 мм та 
в 2012/2013 рр. – 345,7 мм, а також 

РОКИ 

Посушливі роки 
(менше 400 мм)

1926, 1934, 1938, 1946, 1951, 1957, 1959, 1975, 1987, 1994

Роки з недостатньою 
кількостю опадів (400–450 мм)

1923, 1927, 1928, 1935, 1954, 1963, 1982, 1986, 1992, 1999, 2007

Надзволожені роки 
(більше 600 мм) 

1922, 1925, 1932, 1933, 1947, 1952, 1958, 1965, 1966, 1967, 1970, 
1971, 1977, 1980, 1981, 1885, 1995, 1997, 1998, 2004, 2008 

Таблиця 1. Річна кількість опадів, мм, с. Мліїв, Черкаська обл.
(дані метеостанції Інституту помології ім. Л. П. Симиренка)

Таблиця 2. Відхилення опадів від місячної норми, мм, с. Мліїв, Черкаська обл.,1922–2013 рр.
(дані метеостанції Інституту помології ім. Л. П. Симиренка)

РІК
МІСЯЦЬ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Максим 159,0 80,0 81,0 98,9 120,0 190,0 199,0 205,0 162,0 120,0 107,0 95,0

Мінімум 0,5 0,4 0 0 0 10,0 0 7,9 3,4 0,2 1,0 4,0
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роки з наднизькою сумою опадів 
1988/89 рр. – 94,6 мм та 2010/2011 рр. 
– 118,1 мм. 

Впродовж спостереження тільки в 
13 зимово-весняних періодах зволо-
женість була вища 225 мм, зокрема: 
1979/80, 1980/81, 1993/94, 1994/95, 
1995/96, 1997/98, 1999/2000, 2003/20
04, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2012/2013 рр. В інших 
трьох періодах спостерігалась недо-
статня кількість опадів, що не дося-
гала показника 225 мм. (рис. 1 )

Згідно досліджень Інституту по-
мології ім. Л.П. Симиренка, при 
надходженні опадів впродовж 
зими–весни 2010/2011рр. (118,1 мм) 
середня маса плодів різних сортів 
кизилу коливалась від 2,9 до 3,6 г; 
щодо врожаю кизилу 2013 року, то 
показник середньої маси плодів ки-
зилу зріс (з 4,5 до 5,5 г). Слід відзна-
чити, що кількість вологи зимово-
весняного періоду того чи іншого 
року є одним із основних факторів 
накопичення компонентів хімічного 
складу плодів. Саме у 2013 році пло-
ди сортів Михайлівський, Олена, 
Лук’янівський, Євгенія, Видубець-
кий мали вищий вміст сухих роз-
чинних речовин, цукру та кислот 
порівняно з показниками цих сортів 
в інших роках. 

Таким чином, при зростанні суми 
опадів у зимово-весняний період 
збільшується й середня маса плодів 

кизилу, а також основні компоненти 
їх  хімічного складу, що важливо з 
технологічної точки зору. Контр-
олюючи суму опадів у зимово-вес-
няний період, можна прогнозувати 
майбутній урожай.

Не тільки нестача, а і надлишок 
вологи негативно впливає на роз-
виток культур. Осінні, зимові, а та-
кож весняні поливи повинні бути 
помірними,  оскільки перенасичен-
ня вологою різко погіршує водо- 
та повітропроникність ґрунту, а 
також життєдіяльність кореневої 
системи і рослини в цілому.
При застосуванні зрошення 
обов’язково потрібно врахову-
вати: 

 на легких ґрунтах поливи по-
трібно використовувати час-
тіше, ніж на тяжких, але з мен-
шою поливною нормою;
 зерняткові культури більш 
вимогливі до води, ніж кісточ-
кові;
 ранні сорти яблуні і груші по-
требують менше поливу, ніж зи-
мові сорти;
 дерева груші негативно сприй-
мають надлишок води;
 особливо важливий полив у 
період від зав’язування до фізі-
ологічної стиглості плодів;
 сади із високим урожаєм по-
требують більше вологи, ніж на-
садження з меншим урожаєм.

Рис. 1. Сума опадів (мм) зимово-весняного періоду, с. Мліїв, Черкаська обл. 
(грудень–травень, за даними метеостанції Інституту помології  
ім. Л.П. Симиренка), 1977–2013 рр.
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Листовертки на виноградниках 
представлены тремя видами: гроз-
де-вая, двулётная и виноградная. 
Они относятся к семейству листо-
верток (Tortricidae), отряду чешу-
екрылых (Lepidoptera). Виноград-
ная (Spargan-othis pilleriana Den. 
u Schiff.) и двулётная (Eupoecilia 
ambiguella Hb.) листо-вертки при-
чиняют вред эпизодически, гроз-
девая листовертка (Lobesia botrana 
Den. et Schiff.) является широко 
распространенным вредителем и 
характеризуется высокой числен-
ностью и вредоносностью во всех 
странах, где занимаются выращи-
ванием винограда. Численность и 
вредоносность её зависит от сво-
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евременных и качественных за-
щитных мероприятий. 

Внешние признаки. Мелкая 
бабочка с размахом крыльев 8–13 
мм. Передние крылья коричне-
во-бурые, со светло-коричневым 
размытым ри-сунком и синева-
то-фиолетовым пятном во вну-
треннем углу крыла. Задние кры-
лья – темно-серые, в основании 
светлые. Яйца полушаровидные, 
очень мелкие (0,5–0,7 мм), сна-
чала светло-зеленые, потом жел-
товато-бурые, по-лупрозрачные. 
Гусеницы сначала светлые, потом 
взрослые гусеницы зеле-новато-
бурые или буровато-коричневые, 
иногда фиолетово-серые, мелкие, 

длиной 10–13 мм. Гусеницы очень 
подвижны, если их побеспокоить, 
оставляют место убежища и спу-
скаются на паутинке. Куколка тем-
но-коричневая, 5–7 мм.

Развитие поколений. В услови-
ях Украины развивается в трех пол-
ных поколениях, а в последние годы 
с благоприятными температурны-
ми условиями, помимо трех полных 
генераций, до сбора урожая и насту-
пле-ния осенних холодов возможно 
частичное (не полное, или факуль-
тативное) развитие четвертой ге-
нерации гроздевой листовертки на 
сортах позднего срока созревания 
Одесский черный, Каберне-Сови-
ньон и др.

Каждый цикл – бабочка – яйцо 
– гусеница – куколка – составляют 
одну генерацию вредителя. Много-
летним мониторингом отмечено, 
что три периода лёта бабочек на-
кладываются один на другой, и до-
вольно сложно определить конец 
каждой генерации и начало новой, 
при этом выделяются периоды 
массового лёта с одним или дву-
мя–тремя пиками, что значитель-
но усложняет борьбу с ней.

Феромонный мониторинг. Осу-
ществляя наблюдения за динами-
кой лёта популяций и динамикой 
плотности вредителя, в конце апре-
ля разве-шивают сигнальные феро-
монные ловушки (из расчета одна 
ловушка на пять гектаров виноград-
ника) и ежедневно их осматривают. 
Феромоны – это высокоспецифич-
ные пахучие молекулы, которые 
осуществляют ди-станционное на-
ведение самцов в охоте на рецеп-
тивных самок (или, наобо-рот, 
привлекают последних к самцам, 
причём с большой точностью). На-
чалом лёта считается дата, когда 
бабочки начали попадать в ловушки 
ежедневно. Резкие перемены погод-
ных условий, которые характерны 
для весеннего периода,  могут зна-
чительно ослабить или прервать 
лёт бабочек, особенно первой ге-
нерации, поэтому необходим регу-

лярный феромонный мониторинг и 
ежедневный подсчет отловленных 
бабочек за сутки.

Планируя мероприятия по за-
щите от листовертки, нужно преду-
сматривать обязательные наблюде-
ния за динамикой лёта бабочек всех 
по-колений, прогноз численности и 
вредоносности вредителя, опреде-
ление оптимальных инсектицидов 
и сроков их применения с учетом 
механизма действия. 

Биоэкология развития. Зимует 
вредитель в стадии куколки, ино-
гда – гусеницы пятого возраста 
в коконе, располагаясь в различ-
ных укромных местах, в основном 
под отставшей корой, в трещинах 
штамбов рукавов, в местах под-
вязки лоз, в верхнем слое почвы, 
в опавшей листве, у основания по-
рослевых побегов и нижней части 
штамба. В зависимости от погод-
ных условий осени–зимы до 50% 
зимующих куколок и гусениц еже-
годно мо-жет погибнуть от низких 
температур воздуха, грибных бо-
лезней, энтомо-патогенных микро-
организмов и энтомофагов.

Календарные сроки лёта бабочек 
гроздевой листовертки ежегодно ме-
няются и зависят от погодных усло-
вий текущего года. Весенний вылет 
бабочек первого поколения начина-
ется в конце апреля – в начале мая, 
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в период распускания почек с уста-
новлением устойчивых среднесуточ-
ных температур воздуха +10-14ºС. 
Отрождение бабочек происходит 
неодно-временно и растягивается до 
месяца и более. Активность полов 
также не-одинакова, самцы более 
активны, они вылетают первыми на 
два дня. Пик лёта бабочек проис-
ходит на 8–10 день после начала их 
лёта. Лёт продол-жается 15–25 дней, 
а при затяжной весне достигает 35 
дней и более. Через 2–3 дня после 
вылета самок бабочки спариваются 
и в среднем через 4 дня самки от-
кладывают около 80 яиц. Первое 
поколение совпадает с периодом 
появления соцветий, бабочки яйца 
откладывают на бутоны поодиноч-
ке или небольшими группами. Че-
рез 8–10 дней из них отрождаются 
гусени-цы, которые питаются 13–25 
дней. Гусеницы первого поколения 
повре-ждают соцветия (питаясь бу-
тонами и цветками), оплетая их па-
утинкой и стягивая их в так называ-
емые «гнезда». За период развития 
гусеничной стадии, которая длится 

27–30 дней, одна гусеница может по-
вредить до 40–60 и более бутонов.

Бабочки второго поколения гроз-
девой листовертки вылетают в пе-
риод формирования ягод (в конце 
июня – начале июля). Через 1–2 дня 
по-сле вылета бабочки откладывают 
яйца на зеленые ягоды винограда, из 
ко-торых через 6–7 дней отрожда-
ются гусеницы. Из-за более высокой 
темпе-ратуры в этот период раз-
витие второй генерации гроздевой 
листовертки проходит активнее и 
в более сжатые сроки (в среднем 20 
дней). Пик массо-вого отрождения 
гусениц совпадает с началом созре-
вания ранних сортов винограда. По-
врежденные ягоды хорошо заметны 
по наличию входного отверстия, 
вокруг которого образуется темное 
пятно, четко выраженное у белых со-
ртов винограда. Гусеницы младших 
возрастов выедают мякоть, а затем 
и формирующиеся семена, повредив 
одну ягоду, проникают в сосед-нюю. 
Поврежденные ягоды сморщивают-
ся и засыхают, во влажную пого-ду и 
при утренних росах они становятся 
восприимчивы к серой гнили, ко-
торая распространяется на здоро-
вые участки. Одна гусеница второй 
гене-рации может в среднем повре-
дить от 15 до 20 ягод. Период разви-
тия гусе-ниц  35–40 дней. Основная 

масса гусениц заканчивает развитие 
в конце ав-густа, что совпадает с на-
чалом уборки ранних сортов вино-
града. Стадия куколки длится 7–12 
дней. Часть куколок второй генера-
ции уходит в диа-паузу.

Третье поколение гроздевой ли-
стовертки развивается в августе 
в пе-риод созревания винограда, 
чем и представляет особую опас-
ность. Гусе-ницы, повреждая ягоды 
винограда, способствуют проник-
новению в них спор возбудителей 
различных гнилей, в том числе и 
наиболее опасной – серой. Бабочки 
третей генерации вылетают в пер-
вой декаде августа, сред-няя про-
должительность лёта составляет 
18–20 дней. Гусеницы откладыва-
ют яйца на ягоды винограда сортов 
среднего и позднего срока созрева-
ния. Развитие яйца продолжается 
5–8 дней, отрождение гусениц про-
исходит во второй половине авгу-
ста. Развитие третьей генерации 
протекает в менее благоприятных 
условиях и сильно растянуто. Пи-
тание гусениц и уход на окукли-
вание заканчивается в октябре, и 
часть их не успевает закончить пи-
тание и уйти на окукливание.

При подсчете общей числен-
ности самцов всех трех генераций 
гроз-девой листовертки в среднем 

Гусеница и наличие паутины в местах поврежения гроздевой листоверткой

Развитие серой гнили на гроздях 
винограда в результате повреждения 
гроздевой листоверткой
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установлено, что 48% вредителя вы-
летает в первую генерацию, 36% – 
во вторую и 16% – в третью. В целом 
для раз-вития каждой генерации 
гроздевой листовертки требуется 
от 350 до 500ºС суммы эффектив-
ных температур воздуха. На начало 
сбора основных тех-нических со-
ртов винограда сумма эффективных 
температур в условиях юга Украины 
по разным годам варьирует в преде-
лах 1500–1700ºС.

Химические препараты. Вви-
ду ежегодного массового раз-
множения гроздевой листоверт-
ки во всех зонах виноградарства 
Украины и высокой плотности 
её популяции агротехнические 
и механические мероприятия, а 
также энтомофаги не могут сни-
зить численность вредителя до 
хозяйствен-но неощутимых раз-
меров, в связи с чем химический 
метод является наибо-лее надеж-
ным и экономически оправдан-
ным, однако необходимо разум-
ное его использование. 

Ассортимент предлагаемых пре-
паратов различных компаний-про-
изводителей в подавлении чис-
ленности гроздевой листовертки 
доволь-но богат и разнообразен. Он 
включает в себя такие химические 
группы, как карбаматы, бензамиды, 
антраниламиды, фосфорорганиче-

ские соеди-нения, пиретроиды, нео-
никатиноиды, а также новую группу 
природного происхождения – авер-
мектины (см. таблицу). 

В среднем в хозяйствах юга 
Украины за сезон вегетации вино-
града проводится от 3 до 5–6 об-
работок. Используемые инсекти-

Химические группы: препараты Механизм действия Сроки применения Спектр действия

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ

Ювеноиды: Инсегар, Люфокс
нарушают эмбриональное развитие и 

метаморфоз

пик массового лёта вредителя, за 
3–5 дней до массовой яйцекладки

чешуекрылые, клещи

Атраниламиды: Кораген чешуекрылые

Авермектины: Проклейм перед началом массовой откладки 
яиц – в период отрождения гусе-

ниц вредителя

чешуекрылые, сосущие

Інгибиторы синтеза хитина: Матч, Дими-
лин, Номолт

блокирует синтез хитина чешуекрылые

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Актеллик, Базудин, Би-58 Новый, Дана-
дим, Дурсбан, Золон, Пиринекс Супер, 

Сумитион, Фозалон, Фуфанон

оказывают нейротоксическое дей-
ствие, блокируют дыхательный мета-

болизм, нарушают обмен веществ

начало массового отрождения 
вредящей стадии вредителя

чешуекрылые, жестко-
крылые, клещи, сосущие

ПИРЕТРОИДЫ

Альфагард, Альфа супер, Арриво, Буль-
док, Децис f Люкс, Децис форте, Каратэ 

Зеон, Нурел-Д, Суми-Альфа, Талстар, 
Фьюри, Штефесин, Энжио

воздействуют на нервную систему 
насекомых, вызывая паралич

начало массового отрождения 
вредящей стадии вредителя

чешуекрылые, жестко-
крылые, клещи, сосущие

НЕОНИКОТИНОИДЫ:

Актара, Ингавит, Когинор, Конфидор, 
Нуприд, Цезарь, Дантоп

блокируют передачу нервного 
импульса, насекомые погибают от 

нервного перевозбуждения

начало массового отрождения 
вредящей стадии вредителя

чешуекрылые, жестко-
крылые, клещи, сосущие

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Бактериальные и грибные
вызывают паралич кишечника, нару-
шают циркуляцию гемолимфы, раз-
рушают внутренние органы и ткани

появление гусениц и личинок 1-го 
и 2-го возрастов

чешуекрылые, жестко-
крылые, клещи, сосущие

Характеристика препаратов, используемых в борьбе с гроздевой листо-верткой, и оптимальные сроки их применения

Гусеница и наличие паутины в местах поврежения гроздевой листоверткой
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циды различа-ются по механизму 
действия и периоду применения. 
Одни – пиретроиды, неоникоти-
ноиды и фосфорорганические сое-
динения – уничтожают непо-сред-
ственно гусениц и используют их 
в период массового отрождения 
гу-сениц. Другие – препараты из 
группы регуляторов синтеза хити-
на и роста насекомых – применя-
ют в период массового лёта и яй-
цекладки вредителя.

Система защиты компании 
«Сингента». По пику массового 
лёта вредителя и начала яйцеклад-
ки используют гормональные пре-
параты: Люфокс 105 ЕС, к.э. (1,0 л/
га) – ингибитор роста и Матч 050 
ЕС, к.э. (1,0 л/га) – ингибитор син-
теза хитина. Люфокс 105 ЕС, к.э. 
более эффективно вносить за 3–5 
дней до начала массовой яйцеклад-
ки, что требует очень точной диа-
гностики начала яйцекладки. Матч 
050 ЕС, к.э. наиболее эф-фективен 
непосредственно перед началом 
массовой яйцекладки – в период 
отрождения гусениц, имеет мощ-
ное ларвицидное действие и сте-
рильный эффект на имаго, а также 
овицидное действие на свежую яй-
цекладку (до 48 часов), что создает 
неблагоприятные условия для раз-
вития вредителя и уменьшает чис-
ленность.

В период массового отрождения 
гусениц листовертки используют 
инсектициды из группы фосфорор-
ганических соединений (Дурсбан 
ЕС, к.э. (2,0 л/га)), а также новый 
препарат с более длительным сро-
ком защит-ного действия из группы 
авермектинов Проклейм 5 SG, р.г. 
(0,3–0,4 кг/га), который уничтожает 
вредителей на всех стадиях разви-
тия, включая яйца, попадая на них 
при обработке. Инсектицид, прони-
кая внутрь расти-тельных тканей, 
образует резервуары, содержащие 
емамектин бензоата, благодаря 
чему эффективность препарата не 
зависит от высоких темпера-тур и 
дождя, чем обеспечивается защита 
растений от повреждений в тече-
ние длительного времени.

Защитные мероприятия. Зна-
чительные различия в календарных 
сроках развития популяции грозде-
вой листовертки в разных агрокли-
ма-тических зонах возделывания 
винограда не позволяют рекомен-
довать ка-кую-то конкретную для 
всех виноградарских хозяйств Укра-
ины дату для проведения защитных 
мероприятий. В связи с этим для 
проведения эффек-тивных защит-
ных мероприятий от листовертки 
следует руководствоваться следую-
щими положениями: 

1) начало, численность и дина-
мику лёта бабочек гроздевой ли-

Перезимовавшая куколка гроздевой листовертки

Двулётная листовёртка

Повреждение ягод гусеницей гроздевой листовертки
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сто-вертки следует определять при 
помощи феромонных ловушек, 
так как, зная биологию вредителя, 
можно рассчитать сроки начала яй-
цекладок, от-рождения гусениц и 
определить даты обработок; 

2) первую обработку проводят 
обычно в период массового отрож-
де-ния гусениц первой генерации 
(I–II декада мая), применяя инсек-
тициды че-рез 10–12 дней после на-
чала лёта бабочек, далее, в зависи-
мости от срока защитного действия 
используемых препаратов и плот-
ности популяции вредителя, следу-
ет провести вторую обработку про-
тив первого поколения (через 10–12 
дней). В случае использования пре-
паратов из группы регуля-торов 
синтеза хитина и роста насекомых 
обработки проводят в период мас-
сового лёта бабочек вредителя, до 
начала или в период массовой яйце-
кладки яиц;

3) обработки против следующих 
поколений вредителя необходимо 
проводить также в соответствии с 
показаниями феромонных ловушек 
при численности вредителя выше 
экономического порога вредонос-
ности (ЭПВ). Для технических со-
ртов порог составляет 20 экзем-

пляров за сутки массового лёта 
вредителя и 10 отловленных самцов 
для столовых сортов. Для второго 
и третьего поколения показатели 
численности вредителя сни-жаются 
в связи с высокой вредоносностью 
до 10 и 5 соответственно. На тех-
нических сортах допускается 8–10 
гусениц на 100 гроздей, для столо-
вого винограда и сортов мускатной 
группы показатель заселенности не 
должен превышать 5–7 гусениц на 
100 гроздей;

4) при проведении защитных 
мероприятий следует учитывать, 
что наиболее вредоносны и опасны 
гусеницы первого поколения, ко-
торые мо-гут уничтожить 25–35% 
цветков на заселенных соцветиях. 
Второе поколе-ние уничтожает 
около 5% зеленых ягод, третье – 
около 2% созревающих ягод вино-
града. В пределах каждого поко-
ления наиболее жизнеспособны и 
вредоносны гусеницы, отродивши-
еся первыми.

Результат действия инсектицида Кораген, к.с. (0,15-0,25 лга)

Феромонная ловушка для отлова бабочек гроздевой листовертки
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м. Корюківка
Чернігівська обл.
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ЯГОДА ПОРIЧКА
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«Це червона? – Ні, жовта. – А чому 
ж вона біла? – Та тому, що зелена…» 
Здогадалися, про що цей діалог? Та 
про порічку ж!  Здається, про неї зна-
ють усі. Та чи так воно насправді? В 
академічному тлумачному словнику 
української мови про неї написано 
наступне: «Чагарник родини аґрусо-
вих із їстівними кислуватими ягода-
ми червоного, рожевого, кремового, 
білого або жовтуватого кольору». Я 
ж пропоную познайомитися з цією 
культурою ще детальніше.

Перш за все зазначу, що порічка – 
це різновид смородини, який потра-
пив до нас із Західної Європи (Фран-
ції, Бельгії, Німеччини та Північної 
Італії), де ця рослина культивувалася 
ще з прадавніх часів як корисна лі-
карська рослина. ЇЇ й зараз досить 
широко використовують у нетра-
диційній медицині багатьох країн 
– лікують діабет. До речі, як ягідну 
культуру  її почали вирощувати по-
рівняно недавно. Загалом же порічки 
мають два десятки видів, але й досі 
поширені чомусь не надто широко. 
Являють вони собою багаторічний 
чагарник з долонеподібно-лопате-
вим зубчастим листям, квітки зібра-
ні у грона, плід – несправжня ягода. 
На відміну від смородинових кущів 
порічкові більш стислі і витягнуті 
вгору.

Для багатьох сортів цієї ягідної 
культури властивий сильний ріст 
прикореневих пагонів. Гілки куща 
можуть плодоносити до 8 років, а 
сам кущ за сприятливих умов та за 
правильної агротехніки впродовж  
20 років дає чудовий урожай. Для 
тих, хто вирішить вирощувати по-
річки, зазначу, що це світлолюбна, 
більш-менш стійка до посухи і одна 
з найбільш зимостійких ягідних 
культур. Висаджувати її краще на 
суглинкових і глинистих ґрунтах, 
але деякі сорти «терплять» і піщані 
ґрунти, якщо забезпечити їм достат-
нє утримання вологи (при садінні 
землю добре змішують із перегноєм 
і роблять вологозарядний полив). 
Тут слід зазначити, що з усіх ягідних 
рослин тільки порічки «миряться» 
із засоленням ґрунтів  (хоча най-
краще розвиваються на ґрунтах зі 

слаболужною реакцією – рН 7–8), а 
от перезволожений ґрунт ця культу-
ра не виносить. Тому якщо навесні 
земля на вашій ділянці сильно пере-
зволожена (можливо, низьке місце), 
то кущ висаджуйте на невеличких 
підвищеннях, попередньо подбавши 
про дренаж. Яму готуйте за кілька 
тижнів до висадки, щоб земля у ній 
встигла осісти. У ній перемішайте 
гній і хлористий калій 30–40 грамів 
(восени)  або ж компост із розрахун-
ку 8–10 кг у суміші з подвійним су-
перфосфатом (30–50 грамів) і суль-
фатом калію (50–60 грамів). Я ще 
додатково в яму додаю півкілограма 
деревної золи.

Під час висадки я трохи загли-
блюю саджанці, вкорочуючи пагони 
до 4–5 бруньок. Гілки, які з них ви-
ростуть, сформують каркас майбут-
нього куща, а на заглиблених пагін-

ЯГОДЫ

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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чиках утворяться додаткові корені. 
Для тих, хто надумає закласти поріч-
кову плантацію, раджу висаджувати 
саджанці у ряди на відстані 1,5 метра 
один від одного – таке розташування 
спрощує як догляд за рослинами, так 
і збирання урожаю. 

Щодо вибору сортів, раджу вико-
ристовувати садивний матеріал ві-
тчизняної компанії «Кліома-Сервіс», 
яка оптом і вроздріб реалізує широ-
кий асортимент якісних саджанців 
ягідних культур. Як зазначають в 
«Кліома-Сервіс», підвищеним по-
питом у виробників користуються 
ранні сорти червоної  смородини 
(порічки) Детван і Джонкер ван Тетс, 
які відрізняються врожайністю, мо-
розостійкістю, посухостійкістю, 
високою стійкістю до грибкових за-
хворювань. А неперевершені смакові 
властивості ягід цих сортів – із со-
лодкуватим присмаком, дозволяють 
успішно використовувати їх як для 
приготування свіжих десертів, так і 
для переробки. 

Варто звернути увагу і на серед-
ньопізні сорти червоної порічки 
Ровада і Джуніфер, пропоновані 
«Кліома-Сервіс». Їх перевагами є 
товарний вигляд, висока лежкість 
та транспортабельність. Після до-

зрівання, наприкінці липня, плоди 
Ровада і Джуніфер не обсипаються, 
не розтріскуються,  тримаючись на 
гілках аж до середини осені. 

Рясно родячи кожного року, по-
річкові насадження засвоюють з 
ґрунту велику кількість поживних 
речовин. Тому, щоб з року в рік ста-
більно отримувати інтенсивний уро-
жай, необхідно їх правильно піджив-
лювати. Для цього навесні (можна 
й восени) додаю 20 г суперфосфату 
на піввідра компосту і 25 г калійних 
добрив – це з розрахунку на один 
квадратний метр насадження. Раджу 
також вносити хлористий калій, але 
лише восени, тому що порічка дуже 
чутлива до хлору. Застосовую й по-
закореневі підживлення різними 
мікроелементами: бором (сприяє 
кращому цвітінню і заплідненню), 
цинком (підвищує стійкість до гриб-
кових хвороб), марганцем (підвищує 
врожайність та вміст цукру в ягодах).

Цвіте порічка у травні квітками 
блідо-зеленуватого відтінку, що зі-
брані у пониклі китиці. Ягоди зазви-
чай дозрівають у кінці червня – на 
початку липня. Вони дуже корисні 
– у них міститься велика кількість 
органічних кислот, багато вітамі-
нів А, С і Е, калій, залізо, яблучна 
і бурштинова кислоти, азотисті і 
пектинові речовини, а також мі-
нерал селен. Ще у плодах порічки 
міститься велика кількість анти-
оксидантів, які здатні протистояти 
раковим клітинам, вони виводять з 
організму зайву рідину, позбавляю-
чи від набряків і «мішків» під очи-
ма. Сік з плодів має протизапальну, 

жарознижувальну, кровотворну і 
загальнозміцнюючу властивість, а 
також  сечогінну та жовчогінну дію 
і вважається дуже корисним при 
сечокам'яній хворобі, бо виводить 
урати  (солі сечової кислоти). А ку-
маринові речовини, які входять до 
складу ягід, сприяють зниженню 
згортання крові, попереджуючи ін-
сульти та інфаркти, пектинові ж ре-
човини забезпечують профілактику 
атеросклерозу.

Поряд із корисними властивос-
тями існують і протипоказання до 
вживання ягід порічки: лікарі не ра-
дять вживати їх людям, які стражда-
ють виразковою хворобою шлунку і 
дванадцятипалої кишки, також не 
бажано вживати їх при гепатитах і 
гастритах, а також при гемофілії.

Що стосується боротьби з хворо-
бами та шкідниками, то на початку 
весни рослини можна обприскати 
фунгіцидами та отрутохімікатами. 
Але будьте обачними: застосовуючи 
їх, дотримуйтесь інструкцій і реко-
мендацій! Якщо ж влітку помітили, 
що у домашніх насадженнях необхід-
ні ще й додаткові обробки, то отруто-
хімікати тут бажано замінити насто-
ями рослин-інсектицидів (останнім 
часом частіше користуюся настоєм 
часнику), які є досить ефективними і 
водночас не такими шкідливими для 
людини та корисних комах.

Зупинюся на описі найбільш роз-
повсюджених шкідників порічок та 
заходах боротьби з ними. 

Листкова ґалова попелиця. Ця 
комаха має жовте забарвлення та 
червоні очі. Її личинки відроджу-



ються під час розпускання листя 
із зимуючих на гілочках яєць. Спо-
чатку попелиця живиться соком з 
ніжнішої (нижньої) сторони листка. 
Через пошкодження попелицями на 
верхній стороні листя утворюють-
ся здуття у вигляді темно-червоних 
або жовтих «пухлин». Коли ж листя 
загрубіє, частина крилатих самок 
перелітає на трав'янисті рослини і 
продовжує розмножуватися там. 
Восени самки повертаються «до-
дому» (на кущ) і відкладають яйця 
для перезимівлі. Заходи боротьби: 
ранньовесняне обприскування (до 
розпускання бруньок), зрізування 
та знищення верхівок пагонів, які 
заселені попелицями. Обробку про-
водять також і після збирання уро-
жаю. Я для відлякування попелиць 
у міжряддях висаджую ще й пасльо-
нові культури, борюся з мурахами, 
які їх заносять і «стережуть».

Смородинна скляниця. Цей 
шкідник – метелик зі склоподібно-
прозорими вузькими крильми (роз-
махом до 28 мм), гусінь якого (біла, 
16-нога, голова і грудний щиток тем-
но-бурі) зимує всередині пагонів. 
Навесні вона перетворюється в ля-
лечку. У кінці цвітіння рослини з ля-
лечок вилітають метелики і відкла-
дають яйця поблизу бруньок. Через 
два тижні з яєць «вилуплюється» 
гусінь і проникає всередину пагонів,  
де й  «прокладає ходи» (живе там 
2 роки). Пошкоджені таким чином 
гілочки в'януть і засихають. Заходи 
боротьби: систематичне видален-
ня і спалювання уражених пагонів, 
обприскування препаратами через 

10–12 днів після цвітіння або у мо-
мент відродження гусені.

Аґрусовий блідоногий пиль-
щик.  Ця комаха-шкідник довжиною 
до 5,5 мм має чорний колір та блідо-
жовті ніжки. Її зелені з численними 
дрібними чорними цятками личинки 
мають довжину до 10 мм. Зимує вона 
у ґрунті на глибині до 5 см у коконах. 
Навесні личинки перетворюються 
на лялечок, а сам пильщик вилітає 
під час розпускання листя. Його сам-
ка відкладає яйця на поверхню або 
всередину листя, де через 6–14 днів 
з'являються личинки, які об'їдають 
листя так, що залишаються лише 
товсті скелетні жилки. Через 14–25 
днів личинки перетворюються на 
лялечок у павутинному коконі, і в 
другій половині червня з'являється 
більш численне друге покоління ко-
мах (всього за літо може вивестися 
два–три покоління шкідників). Захо-
ди боротьби: перекопування ґрунту 
восени і розпушування його у період 
перетворювання пильщика на ля-
лечку. Якщо насадження не дуже ве-
ликі, то ефективним є і струшування 
личинок на підстилку або збирання 

їх прямо з листя вручну. Дієвими є 
обприскування настоями золи, по-
лину, тютюну або часнику, а після 
збирання урожаю кущі не зайвим 
буде обробити одним із хімічних 
препаратів. 

Насамкінець хотів би зазначити, 
що ягоди порічок стають дедалі по-
пулярнішим продуктом на спожив-
чому ринку, і тому радив би підпри-
ємцям-виробникам задуматися над 
збільшенням площі під їх насаджен-
нями, адже такий бізнес може стати 
стабільно прибутковим. 

До речі, наша країна з кожним 
роком збільшує свою частку на між-
народному ринку ягід, і майбутні 
сезони можуть відзначитися як від-
криттям нових експортних можли-
востей для виробників, так і зміною 
фаворитів на ягідному ринку. При-
кро, що вітчизняні виробники ще 
недостатньо приділяють уваги саме 
порічці, посилаючись на те, що її спо-
живання досить невелике. А тому й 
фермери-садівники ставляться до 
неї «з прохолодою»  і  не дуже заці-
кавлені у вирощуванні цієї культури. 
А даремно!

ЯГОДЫ
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Если бы вас спросили: «Можно 
ли вырастить в Украине фисташку в 
промышленных масштабах?», вы бы, 
наверное, с уверенностью сказали, 
что нет! Или, как минимум, задума-
лись бы, а фермер из Одесской об-
ласти не только поверил в возмож-
ность получать прекрасный урожай 
фисташек в нашей климатической 
зоне, но и заложил первый в Украине 
фисташковый сад в 1,5 га.

Знакомьтесь: Андрей Петков фер-
мер-энтузиаст, который планирует 
получить первый урожай экзотиче-
ского для Украины ореха уже через 5 
лет. А началась история с банальной 
статьи в Интернете. «Нашел публи-
кацию, в которой рассказывалось, 
что фисташка по климатическим ус-
ловиям может произрастать вдоль 
побережья Черного моря. То есть 
количества солнечных дней и поло-
жительных температур в Одесской 
области достаточно для созревания 
орешка фисташки. Меня это заин-
тересовало, к тому же в финансовом 
плане культура очень интересная», – 
вспоминает Андрей. 

С этого момента он начал ис-
кать всевозможную информацию-
подтверждение, действительно ли 
можно вырастить фисташку на юге 
Украины? Во всемирной паутине та-
ких сведений практически не оказа-
лось. Фермер нашел единственную 
русскоязычную публикацию из сол-
нечного Узбекистана, где описыва-
лась технология выращивания фи-
сташки в предгорьях этой страны.

Как оказалось, в Узбекистане на 
протяжении последних 20-ти лет 
активно развивают производство 
фисташек. Поэтому основную, фун-
даментальную информацию фер-
мер узнал, изучая опыт коллег из 
края горных вершин: количество 
тепла, необходимое для созревания 
ореха, сорта, которые выращивают-
ся в Узбекистане, размер плода, его 
теоретическая урожайность, срок 
массовой отдачи урожая, окупае-
мость, уход за растением и т.д.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ФИСТАШКЕ?

Массовая отдача урожая ореха уз-
бекских сортов начинается на 10–12-
й год, и это еще очень хорошие пока-
затели. Например, сад, заложенный 
сортами фисташек из Казахстана, 
на нормальную производительность 
выходит на 15-17-й год, а таджикские 
сорта активно плодоносят на 18-20-й 
года. Как говорят, «перспективный 
бизнес для внуков».

Плоды сортовых фисташек из 
Казахстана и Узбекистана исполь-
зуются только в технических целях, 
как сырье. Для свежего рынка эти 
сорта не подходят.

Всеми любимые «снеки» произ-
водят из калифорнийских, иран-
ских, испанских и греческих сортов. 
Но, к сожалению, эти растения не 
могут у нас расти, так как не выдер-
живают отрицательных температур. 
При минимальных минусовых по-
казателях – 8, – 10 они вымерзают, 
и дерево погибает.

К периоду полного созревания 
урожая в кистях обычно сохраняет-
ся 5–7  качественных плодов. В це-
лом за период от конца цветения до 
созревания плодов потери урожая 
могут составлять в среднем 80%, из 
них до 50% приходится на биологи-
ческий отпад завязей и 30% – на по-
тери от повреждений вредителями, 
болезнями и неблагоприятными 
климатическими факторами.

Урожайность фисташки колеблет-
ся от 320 до 1000 г с дерева. Сильное 
варьирование урожайности зависит 
от индивидуальных особенностей 
каждого отдельного растения. 

ОДЕССКИЙ ОПЫТ

На данный момент Андрей Пет-
ков имеет сад фисташек в 1,5 гекта-
ра, который был заложен год назад 
в июне. «Я посадил сеянцы, семена, 
привезенные из Узбекистана. За год 
потерь среди сеянцев не наблюдает-
ся. Фисташка – это такое растение, 
которое распространено от Ирана 
и до южных границ Англии, так что 
говорить, что оно не сможет расти в 
наших климатических условиях, не 
стоит», – говорит фермер. 

Годовалые растения фисташек 
уже имеют высоту 40 см. Некоторые 
экземпляры есть по 50–60см., растут 

ОРЕХИ

Андрей Петков –  
фермер-экспериментатор 

Сеянцы фисташек
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разнокалиберно. В следующем году 
Андрей Петков планирует приви-
вать сортовые формы растения, уже 
завезены сорта Керман (женский), и 
Петер (мужской), которые сначала 
опробует на «взрослых фисташках». 
«У меня есть десяток растений 
фисташковых деревьев, которым 
полных 2 года, я на них попробую 
привить привезенные сорта, если 
эксперимент будет удачным, следу-
ющий год начнем с прививания всего 
сада», – делится Андрей.

Стоит отметить, что фисташка 
оказалась не очень требовательным 
растением. По словам фермера, се-
янцы, которые были высажены в 
поле, при посадке поливались всего 
лишь два раза. Они предоставлены 
сами себе и находятся на полном 
самообеспечении. Без полива, без 
удобрений и без химии. «Таким об-
разом, я стимулирую развитие кор-
невой системы, – говорит Андрей. 
–  Фисташка славится мощной 
стержневой корневой системой, ко-
торая может уходить до 15 метров 
в глубину и самостоятельно добы-
вать себе воду. Конечно, в ближай-
шем будущем я планирую провести 
орошение на поле, тогда будем по-
ливать.

Ухаживать за деревьями тоже 
придется. После прививки необ-
ходимо будет удалять поросль, 
которая образуется возле кор-
ня, и формировать крону. Крона 
формируется в виде чаши, напо-
добие персика. Необходимо будет 
освобождать середину дерева от 
ветвей и вытягивать края. «На 
данный момент я замульчировал 
приствольный круг соломой в ра-
диусе 60–70 см., чтобы сохранить 
влагу и не дать сорнякам заглу-
шить нежное маленькое расте-
ние. Через год буду удобрять дере-
вья органическими удобрениями», 
– делится фермер. 

Через пять лет садовод уже пла-
нирует получить первый урожай 
орехов, ведь дерево начинает пло-
доносить через 6–7 лет после по-

садки сеянца. Если растение при-
вить, то первый урожай можно 
начать собирать через 2 года после 
прививки. Однако до самоокупае-
мости и получения весомой при-
были с сада – еще далеко.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
ПОКА «САД  
В ПРОЕКТЕ»?

Пока сад растет, пустующие пло-
щади можно засадить различными 
культурами и получать сезонный 
доход. Не просто ждать, пока фи-
сташки созреют, а зарабатывать на 
пустующей площади, ведь рассто-
яние между деревьями в саду Ан-
дрея – 6 метров. 

«Колеги из Казахстана практи-
куют смешанные сады. Например, 
фисташка + миндаль. По их мне-
нию, эти деревья очень похожи по 
уходу. Фунгициды и инсектициды 
используются одинаковые. К тому 
же миндаль входит в плодоношение 
на 3-4-й год, а фисташка ощютимо 
плодоносит с 12-15 лет. Годы ожи-
дания урожая от фисташки мож-
но компенсировать и возвращать 
вложенные инвестиции за счет 
миндаля. 

Миндаль к 15-му году плодо-
ношения себя изживает, деревья 
удаляются, остается только фи-
сташка. Я такой метод буду у себя 
практиковать, и планирую в сле-
дующем году уплотнить посадку 
за счет миндаля», – рассказывает 
Андрей Петков. 

Фермер планирует сажать ди-
кий подвой миндаля и со временем 
прививать. В Одесской области 
много садоводов, которые занима-
ются выращиванием миндаля, по-
этому есть с кем проконсультиро-
ваться и попросить совет. 

ВЕРА В ЭКСПЕРИМЕНТ

Андрей делится своими пережи-
ваниями в связи с экспериментом, 
говорит, что неловко себя чувству-
ет, когда рассказывает, что фисташ-
ка будет расти в Одесской области 
и плодоносить на 10-12-й год. «На 
меня смотрят, как на неадекват-
ного человека. Когда я рассказы-
ваю о такой бизнес-идее фермеру, 
который занимается зерновыми 
культурами и привык получать 
прибыль каждый год, с высоты 
своего опыта он говорит, что я 
наивный, и с этого ничего не полу-
чится. Люди, которые привыкли 
получать определенную прибыль 
регулярно, не хотят рисковать 
и сажать что-то новое на долго-
срочную перспективу».

Малые фермеры, у которых есть 
до 10 га, интересуются новой куль-
турой. Потому что с 10 га зерновых 
много не заработать, только боль-
ную голову. Но когда говоришь, что 
эта культура начнет давать возврат 
только через 10 лет и говоришь не-
уверенно, потому что на все 100% не 
знаешь, что будет на самом деле, все 
смущенно отворачиваются.

Мы, в свою очередь, хотим ска-
зать, что подобные эксперименты 
двигают вперед. Именно первопро-
ходцы достигают вершин и желае-
мой прибыли. Кто знает, возможно, 
через 10 лет в Украине появится 
первый «фисташковый барон»? 

Годовалые деревья фисташек
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За оприлюдненими Єврокомі-
сією даними, станом на жовтень 
минулого року Україна увійшла до 
п’ятірки найбільших експортерів 
аграрної продукції до країн ЄС, по-
ступившись Бразилії, США, Китаю 
та Аргентині. Натомість вона посіла 
перше місце за темпами зростання 
сільськогосподарського імпорту з 
країн ЄС. Адже далеко не всі вітчиз-
няні агровиробники готові інвесту-
вати у підвищення якості свого про-
дукту, його сертифікацію, переробку 
сировини та активно конкурувати з 
аграріями із Західної Європи.

На думку  керівника проекту 
«Агроторгівля України» Андре 

Піллінга, існують 
і  організаційні 
помилки україн-
ських аграріїв, які 
створюють пере-
пони на шляху до 
закордонних рин-
ків збуту. Про це 
він розповів під час Міжнародного 
аграрного форуму «АГРО 4.0», орга-
нізованого Торгово-промисловою 
палатою України у Києві. 

– Що більшість мешканців Єв-
росоюзу знають про Україну? Це 
Крим, криза, корупція, Чорнобиль 
і Кличко. Тому важливо встанов-
лювати особисті зв’язки із потен-

ційними партнерами з ЄС. Запро-
шувати їх в Україну, знайомити 
із побутом, культурою, різними 
аспектами життя в вашій краї-
ні. Використовувати можливості 
профільних асоціацій та інших ор-
ганізацій. Відвідувати міжнародні 
фахові виставки та конференції, де 
можна знайти потенційних спожи-
вачів та партнерів. Треба зробити 
зручний і зрозумілий англомовний 
сайт, бажано з можливістю пере-
кладу на мову країни, куди плануєте 
експорт. А також виготовити дру-
ковану промопродукцію, що рекла-
муватиме ваші товари чи послуги. 
Це все треба робити терміново, 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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адже перші результати можуть 
з’явитися лише за кілька років. У 
нас були успішні приклади співпра-
ці із українськими агрокомпаніями, 
яким допомагали налагоджувати 
експорт продукції до Євросоюзу. 
Так, з досвіду, лише після двох років 
копіткої підготовчої роботи перші 
партії тепличних овочів із Умані 
потрапили на оптовий ринок в ЄС, 
– каже А. Піллінг.   

Експерт підкреслив, що для 
успішної зовнішньої торгівлі вкрай 
важливо піклуватися про стандарти 
якості та безпечності продуктів хар-
чування,  бо на вагах не тільки репу-
тація конкретної компанії, а і країни 
в цілому. Він також зазначив, що 
органічні тенденції будуть рушієм 
прогресу у майбутньому. Так, нині 
вже 20% загального німецького рин-
ку продуктів харчування належать 
роздрібним продавцям, які реалізу-
ють органічні продукти, і цей ринок 
стрімко зростає. 

Андре Піллінг наголосив: для 
того, щоб залучити більше інвести-
цій, потрібно збалансувати політич-
ну ситуацію в країні. Бо інвестори 
зацікавлені у прогнозованості подій 
майбутнього. А ще в Україні бракує 
гарних ідей та бізнес-планів для за-
лучення грантових коштів із ЄС. 

Під час форуму 
слово взяла За-
міна Аллахвер-
диєва, керівник 
«Mad Heads Укра-
їна». Ця компанія 
надає консалтин-
гові послуги укра-
їнським та польським аграріям. 

– Щоб рухати свій товар у інші 
країни, передовсім потрібно ви-
вчити нюанси тамтешньої за-
конодавчої бази, питання ліцен-
зування продукту, сертифікації 
тощо. Маса моментів стосують-
ся етики ведення бізнесу у тій чи 
іншій країні, які можуть суттєво 
відрізнятися, їх треба ретельно 
вивчити. Існують серйозні ви-
клики для українських виробників, 

більшість із яких структурно не 
готові до них, у першу чергу з точ-
ки зору маркетингу та організа-
ції експортної діяльності. Багато 
компаній  середньої величини, що 
втратили ринки збуту через воєн-
ні події на сході України, вирішили 
переорієнтуватися, але через від-
сутність розуміння стереотипу 
поведінки, схеми домовленості, 
шляхів виходу до кінцевого спожи-
вача обраної країни експорту за-
знали невдачі. Бувають ситуації, 
коли навіть у великих компаніях 
у штаті відсутні працівники, що 
вільно володіють іноземними мо-
вами, у тому числі і англійською, 
що є на сьогодні неприпустимим 
для експортної діяльності. Тобто 
складається ситуація, що такі 
компанії обмежені у можливостях 
і контактах і змушені віддава-
ти свій продукт посереднику або 
більш грамотному і компетент-
ному трейдеру, втрачаючи при-
буток і гальмуючи власний розви-
ток, – зазначила фахівець.  

Заміна Аллахвердиєва озвучила 
п’ять базових кроків,  без яких, на 
її думку, не варто починати екс-
портну діяльність:
1)  Вивчення ринку – це передба-

чає роботу зі статистикою, до-
слідження темпів зростання 
ринку, трендів, конкурентів;

2)  Вибір продукту і ніші – сюди 
входить участь у виставках 
для перевірки якості і сприй-
няття зовнішнього вигляду 
товару, розробка упаковки;

3) Реєстрація торгової марки;
4)  Вибір моделі розвитку – від-

криття представництва, ство-
рення дилерської мережі 
тощо;

5)  Пошук програм сприяння екс-
порту.
–  Щоб визначити свої шан-

си на успішний експорт, варто 
ретельно підрахувати необхідні 
видатки для ведення цієї діяль-
ності, об’єктивно оцінити  існу-
ючу структуру  підприємства.  

Частою помилкою є  відсутність 
довгострокових відносин із замов-
ником чи клієнтом, що виключає 
можливість повторних продажів, 
– каже З. Аллахвердиєва. 

На її думку, великим компаніям  
технологічно легше вийти зі своїм 
брендом на світовий ринок. З іншо-
го боку, варто подбати про захист 
свого бренду – вчасно зареєструва-
ти його. Бо за кордоном також діють 
недобросовісні ділки, які наввипе-
редки реєструють назви, таким чи-
ном привласнюючи їх і шкодячи 
справжньому бренду. 

– Не варто шукати того, кому 
ваш продукт підійде у тому вигля-
ді, у якому він є. Треба чітко розу-
міти, яка зацікавленість кінцевого 
споживача вашого продукту і що 
крок за кроком маєте зробити, 
аби продукт відповідав його споді-
ванням. Адже на етапі адаптації 
продукту можуть знадобитися 
технологічні зміни, інша упаковка, 
формат, образ, подача, – зазначи-
ла експерт.  

Начальник відділу аналіти-
ки ДУ «Офіс із просування екс-
порту України» Ольга Гвоздьо-
ва розповіла про безкоштовні 

освітні програми 
для експортерів, 
які мають до-
свід у цій спра-
ві, і початківців. 
А також про 
к о р и с т у в а н н я 
онлайн-інстру-

ментом для експортерів до ЄС 
«Хелпдеск», який «Офіс із про-
сування експорту» нещодавно за-
пустив у роботу. Сервіс допоможе 
розібратися у загальній логіці ви-
мог до конкретних 10 груп товарів 
на ринку ЄС. Завдяки цьому сайту 
можна дізнатися про ставку мита 
на продукцію та правила розподілу 
тарифних квот і маркування про-
дукції, на які товари розповсюджу-
ються тарифні квоти, які є методи 
підтвердження відповідності ви-
могам тощо.






