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ОВОЧІВНИЦТВО

Спаржа – один із найкорисніших 
та найдорожчих овочів, наділений 
чудовими смаковими якостями. Лі-
дерами вирощування цієї культури 
є Німеччина, Перу, Мексика, Китай 
та США. Загальна площа спаржі у 
Європі сягає 60 тис. га. Для порів-
няння: таку ж площу займає цвіт-
на капуста. Це достатньо великий 
ринок, на який компанія «Бейо За-
ден» (Нідерланди) вийшла близько 
15 років тому. І навіть за такий ко-
роткий час наші гібриди отримали 

високу оцінку споживачів, вклю-
чені до асортименту відомих євро-
пейський розсадних підприємств. 
Серед гібридів компанії можна від-
значити Кумулюс F1, який є етало-
ном за смаковими якостями,  Пріус 
F1 – ультраранній гібрид та Бахус 
F1 – перший зелений безантоціано-
вий гібрид. Також варто звернути 
увагу на фіолетовий гібрид Ерасмус 
F1, який користується надзвичай-
ним попитом на світовому ринку. 
Усі гібриди спаржі «Бейо Заден» є 
на 100% чоловічими рослинами, що 
унеможливлює засмічення комер-
ційних площ малопродуктивною  і 
нетоварною спаржею. Висока якість 
насіння дозволяє отримувати сходи 
вже на  другий тиждень після сівби. 

Спочатку у світі культивували 
лише зелену спаржу, і тільки з се-
редини 19 століття почали вирощу-
вати білу. Біла спаржа вирощується 
у грядах без доступу сонячного про-
міння, зелена – у звичайних грядах, 
без укриття. Гібриди компанії «Бейо 
Заден» формують щільні зелені вер-
хівки, які швидко не розкриваються.

Оскільки культура  росте впро-
довж 10–15 років, потрібно вибрати 
легкі грунти з  рівнем заляганням 
грунтових вод не менше 1 м до ко-
реня, рН 5,8–6,5 . На важких грун-
тах паростки можуть викручува-
тись  і будуть низької якості. Однак 
при якісному обробітку грунту з 
використанням чорно-білої плівки 
можна отримати гарний результат. 

Володимир 
ДЕРВАЛЬД, 
менеджер  
«Бейо Україна»

РЕКОМЕНДАЦI¯ КОМПАНI¯ «БЕЙО»: 
АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖI

Пріус F1
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В основному садіння здійснюєть-
ся однорічною розсадою (розеткою 
спаржі), вирощеною у розсадних 
господарствах. Вона буває класу А 
(вагою понад 70г) і В (45–70г). Два 
роки поспіль ми закладаємо дослідні 
ділянки спаржі з розсади, вирощеної 
у 160 касетах у різних агро-кліматич-
них зонах. Результати дуже позитив-
ні. Однак випробування триває.

Можна висаджувати 4–6 рослин 
на метр погонний залежно від ви-
браного гібрида. Ширина міжряддя 
1,65–2,8м. Це залежить від наявної 
техніки і можливості механізованої 
боротьби з бур’янами. Глибина са-
діння розеток повинна бути на рів-
ні 20 см. Глибше посаджена спаржа 
продукує пізніші і товстіші паго-
ни, а посаджена на меншу глибину 
дасть коротші і тонші пагони.

Спаржа – жаростійка культура, 
однак потребує достатньо вологи, 
особливо у перші три роки існуван-
ня. Восени суха листова маса по-
дрібнюється. На наступний рік після 
садіння можливе короткострокове 
збирання – у межах двох тижнів. У 
березні для білої спаржі формують-
ся гряди висотою близько 50 см від 
розетки. Для укриття гряд при ви-
рощуванні білої спаржі використо-
вується спеціальна  чорно-біла плів-
ка, що забезпечує ранньостиглість і 
товарність, при цьому збільшується 
врожайність.

Боротьба з бур’янами перед-
бачає в основному механізований 
обробіток. У країнах, де спаржа 
займає значні площі, використо-
вується низка гербіцидів до і після 
збирання врожаю.

Звичайно, спаржу полюбляють 
такі шкідники, як спаржева муха 

і спаржевий жук. Тому потрібно у 
систему захисту включати контак-
тно-системні інсектициди.

Спаржа може уражатися сірою 
гниллю, дуже небезпечними хворо-
бами для неї є стемфіліум (сіра пля-
мистість листя) та іржа, особливо в 
умовах жаркого клімату. Високий 
рівень грунтових вод і часті зливові 
дощі сприяють розвитку фузаріо-
зу, що може призвести до загибелі 
рослини.

Повноцінне збирання врожаю 
можна починати з третього року. 
Збирання продовжується до кінця 
червня,  залежно від поведінки рос-
лини у попередньому році і запасу 
сухих речовин  під час збирання. В 
останній рік вирощування можливе 
збирання до вересня. За сприятливих 
умов збирання потрібно проводити 
двічі на день. Середній урожай ста-
новить 5–10т/га. Мінімальна довжи-
на спаржі для збирання становить 22 
см. Потім соковиті пагони потрібно 
помістити в ємність із холодною во-
дою, щоб зберегти природній колір 
при подальшій доробці. Цей захід не 
проводиться для зеленої та фіолето-
вої спаржі. Перед відправкою у про-
даж спаржа калібрується відповідно 
до класності, упаковується. Зберіга-
ється цей овоч при температурі +1 С. 

За різними оцінками, нині в Укра-
їні спаржею засаджено близько 150 
га. Урожай не покриває навіть вну-
трішній попит, не кажучи вже про 
експортний потенціал цієї культу-
ри. Тому ми переконані, що спар-
жа як одна з найперспективніших 
нішевих  культур найближчим ча-
сом буде представлена у широкому 
асортименті на полицях вітчизняних 
торгових мереж. Тим паче, що для її 
вирощування придатні всі грунтово-
кліматичні зони України. 

Найвищий рівень споживання білої 
спаржі спостерігається у країнах Пів-
нічної Європи. У Південній Європі 
споживають білу і зелену приблизно 
порівну. Північна та Південна Америки 
надають перевагу зеленій спаржі. 

ДО РЕЧІ 

Ніж для збору білої спаржі

Касетна розсада спаржі у 
господарстві Володимира Іщука 
(Тернопільска область)

Збір урожаю 
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О. ПОЗНЯК,
Дослідна станція 
«Маяк» ІОБ НААН,
Чернігівська область

ЦИБУЛЯ КОСА: 
НЕВИКОРИСТАНИЙ 
ПОТЕНЦIАЛ КУЛЬТУРИ 
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Сучасне розуміння раціональ-
ного та правильного харчування 
передбачає освоєння і викорис-
тання широкого асортименту  
овочевої продукції. Це дозволяє 
урізноманітнити харчування, по-
довжити період споживання віта-
мінної продукції. Дієвим шляхом 
вирішення цієї нагальної пробле-
ми є удосконалення структури ви-
рощування і споживання овочів за 
рахунок введення в культуру но-
вих цінних видів овочевих рослин, 
створення сортів малопоширених 
видів рослин для різних зон ви-
рощування з метою розширення 
ареалу їх розповсюдження і осво-
єння для виробництва. У даному 
контексті доцільно звернути увагу 
на більш широке використання у 
вітчизняному овочівництві бага-
торічних цибулевих видів рослин, 
багато з яких вирізняються висо-
кими харчовими, лікарськими та 
декоративними властивостями. 

Рід Allium L.,  за різними даними, 
налічує від 500 до 650 видів, зокре-
ма, в Україні зустрічається 42 види. 
У різних країнах у їжу використо-
вується близько 40 видів, а виро-
щується у культурі заледве 20. Тому 
актуальним напрямом досліджень 
у сучасних умовах є вивчення світо-
вих рослинних ресурсів і уведення 
в культуру нових видів цибулевих 
рослин. У першу чергу науковий  і 
практичний інтерес представляють 
види вітчизняної флори, що з пев-
них причин нині мало або взагалі 
не використовуються у якості ово-
чевих рослин. До таких належить 
цибуля коса (Allium obliquum L.), 
що має декоративне і харчове зна-
чення, а в умовах зростання – ще й 
протиерозійне та ґрунтотворне.

ПОХОДЖЕННЯ І 
ПОШИРЕННЯ ВИДУ

Цибуля коса – рідкісний релік-
товий вид цибулевих в Україні з 
диз’юнктивним ареалом, наразі його 
статус – зникаючий, тому цибу-

ля коса внесена до Червоної книги 
України. Ареал поширення цибулі 
косої в Україні – ізольований ексклав 
на лівому березі р. Смотрич північні-
ше с. Устя Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області. Окрім 
зазначеного місця зростання в Укра-
їні, вид також поширений у Румуніїї 
(Південні Карпати), на півдні Уралу, у 
Середній і Центральній Азії (гірські 
системи Алтаю, Саур Тарбагатаю, 
Тянь-Шаню). 

Популяція цибулі косої на Хмель-
ниччині – єдина в Україні. Вона 

вперше знайдена в 1979 році, пло-
ща – лишень кілька гектарів, нара-
ховує до 2500 різновікових особин, 
зростаючих по кілька або окремо, 
щільністю 2–5 шт. на 100 м2. Проте 
за даними досліджень Н. Рубанов-
ської (2017 р.), чисельність популя-
ції зменшилась і становила 1900 шт., 
що займали площу до 5 га. Причи-
нами зміни чисельності популяції 
можна назвати вузьку еколого-це-
нотичну амплітуду, що лімітується 
різними як природними, так і ан-
тропогенними факторами, відсут-
ністю екотопів відповідного типу.

Умови місцезростання попу-
ляції: середня і верхня частини 
стрімких (більше 45о) добре ін-
сольованих південних та півден-
но-західних, часто обривистих 
прямовисних схилів висотою до 
30 м, складених із силурійських 
вапняків. Ґрунти дерново-під-
золисті карбонатні (рендзини) 
дуже змиті, бідні на гумус. Росте 
в тріщинах, на поличках, де на-
копичується ґрунт, щебенистий 
рухляк, перемішаний з дрібно-
земом. Займає перехідні екотопи 
від лучно-степових центрально-
європейського типу  до піонерних 
петрофітних угруповань. Рослина 
– мезоксерфіт, геліофіт.

Коефіцієнт вегетативного розмноження цибулі косої дуже малий, цій 
рослині 4 роки

Сіянцям цибулі косої близько 
двох місяців
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БІОМОРФОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Цибуля коса – геофіт. Це багато-
річна трав’яна рослина 30–60 см за-
ввишки. Цибулина довгаста. Листки 
близько 30 см завдовжки, широкі 
– до 3 см, лінійні, пласкі, зближені 
в середній частині стебла, стебло-
обгортні, кількість на рослині 4–8 
шт. Суцвіття – зонтик, чашолистки 
зеленкувато-жовтуваті, довжиною 
4–5 мм; тичинки довші за чашо-
листки. Цвіте у червні–липні, пло-
доносить у серпні–вересні. Розмно-
жується насінням, яке переноситься 
потоками води. За результатами до-
слідження аборигенної дикорослої 
популяції Н. Рубановською встанов-
лено, що середня кількість бутонів 
на 1 генеративний пагін становить 
98 шт., квітів – 91 шт., плодів – 62 
шт., насінин у плоді з 6 можливих 
дозріває 3–4. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРИРОДІ

Режим збереження популяції та 
заходи з охорони полягають у необ-
хідності ширшого культивування 
виду у ботанічних садах, проведен-
ні репатріації на вапнякові схили у 
Придністров’ї, контролюванні ста-
ну популяції. На сьогодні вид охоро-
няють в НПП «Подільські Товтри»; 
заборонено порушення умов міс-
цезростання, викопування рослин, 
гербаризація. Цибулю косу виро-
щують в Кам’янець-Подільському 
ботанічному саду.

Безперечно, забезпечити достат-
ню чисельність особин рідкісних 
видів можливо у разі їх культиву-
вання, попередньо розмноживши 
у спеціалізованих розсадниках в 
умовах, наближених до природно-
го місцезростання, а також ство-
рення інтродукційних популяцій в 
інших регіонах.

Цибуля коса, за даними низки до-
сліджень, зокрема Т. Буко і  Т. Род-
нової (на батьківщині – у Кемеров-
ській області, де вона у дикому виді 
зростає на луках, на гірських лісових 

схилах, по берегах гірських річок), 
отримала оцінку успішності інтро-
дукції 90 балів зі 100, що дозволяє 
стверджувати про можливість ви-
користання її ресурсу не лише для 
збереження виду, а й для викорис-
тання в культурі. Результати наших 
попередніх досліджень вітчизняно-
го зразка, реінтродукованого з аре-
алу походження виду, узгоджуються 
з висновками іноземних авторів. 
Тому вважаємо, що уже назріла по-
треба провести комплексні дослі-
дження у цьому напрямі.

ЦИБУЛЯ КОСА ЯК 
ОВОЧЕВА КУЛЬТУРА

Інші назви рослини, що можуть 
використовуватися в літерату-
рі з овочівництва – уксун, ускун, 
гірський часник. Цей вид, як і 
більшість «родичів», має високі 
антисептичні властивості, спо-
живається у якості салатної зеле-
ні і спеції для готування гарячих 
страв. Можна використовувати як 
пряність для соління і консерву-
вання овочів. 

Золотисто-жовті  кулеподібні суцвіття досить декоративні

Сходи цибулі косої такі ж як і у 
ріпчастої. на початку вегетації 
розвиваються дуже повільно

У перший рік рослини ростуть 
вкрай повільно, до кінця 
вегетації формується не більше 
3 ниткоподібних листочків, 
заввишки до 15 см

ОВОЧІВНИЦТВО 
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СПОСІБ СОЛІННЯ 
ЦИБУЛІ КОСОЇ

Листки або усю рослину з не-
справжніми цибулинами промити, 
просушити і закласти у тару (на-
приклад, у скляні банки). Переша-
рувати прянощами (зеленню кропу, 
коріння хріну, запашним перцем 
та іншими, для прикладу, тими, що 
використовуються у солінні огір-
ків, залити п’ятивідсотковим роз-
чином кухонної солі, щільно при-
давити кришку гнітом. У перші дні 
після заливки розсолу на поверхні 
з’являється піна, яку необхідно ви-
даляти, а кришку і гніт  ретельно 
промити  свіжим розчином солі. За 
2 тижні, коли закінчиться бродіння, 
ємність долити  свіжоприготованим 
розсолом, щільно закрити. Зберіга-
ти в прохолодному місці.

За використання  у якості овоче-
вої культури цибуля коса може рос-
ти на одному місці 10–15 років, про-
те найбільший урожай  дає на 2–4 
рік вирощування, й тому через 4–5 
років плантацію доцільно оновлю-
вати. Вид морозостійкий, за літера-
турними даними і власними спосте-
реженнями автора, на Чернігівщині 
рослини залежно від погодних умов 
навесні відростають дуже рано – у 
кінці березня – на початку квітня.

На смак, за зовнішнім виглядом і 
ароматом  цибуля коса нагадує час-
ник, аналогічно й використовуєть-
ся. Оскільки цибуля коса хоч і на-
лежить до кореневищно-цибулевих 
видів (за класифікацією життєвих 
форм роду Allium  L. В. Черемушкі-
ної), проте у неї відсутня партикуля-
ція (утворення дочірніх цибулинок; 
коефіцієнт вегетативного розмно-
ження цибулі косої дуже малий у 
порівнянні з іншими багаторічними 
видами і становить лише 1,3), отже, 
вид є винятком у цій групі і тому 
розмножується виключно насін-
ням. Цибуля коса належить до гру-
пи рослин мезофітів, тобто таких, 
у котрих відсутній період спокою, і 
їхнє насіння можна висівати і рано 
навесні, і під зиму, ще й при широко-

му діапазоні температур – від+40С 
до +300С. 

Сівба насіння проводиться без-
посередньо у відкритий ґрунт. 
Краще росте на грунтах з реакцією 
грунтового розчину, близькою до 
нейтральної. У перший рік рослини 
ростуть вкрай повільно, до кінця 
вегетації формується не більше 3 
ниткоподібних листочків, заввишки 
до 15 см і цибулинка до 8 мм у діа-
метрі. Тому важливими елемента-
ми догляду за посівами є своєчасне 
розпушування грунту, регулярні 
прополювання бур’янів, за потреби 
необхідно проводити полив.

Ще однією проблемою «поселен-
ня» цибулі косої на ділянках горо-
дників і у промисловому овочівни-
цтві є її досить низька лабораторна 
схожість насіння – за даними різних 
дослідників, вона коливається у 
межах 33%, а за умови стратифікації 
цей показник збільшується удвоє. 
Оскільки процес стратифікації не 
зовсім простий, потребує не тільки 
часу, а й певних навичок, доцільно 
проводити підзимну сівбу цибулі 
косої. Але за такого способу може 
«намалюватися» інша проблема 
– вірогідне ущільнення грунту на 
грядці навесні. Останнім часом до-
сить популярним в Україні видом 
стала цибуля порей, вона близька 
за типом росту і розвитку до косої, 
відповідно, можна адаптувати агро-
технологію вирощування порею на 
початкових етапах росту і розвитку 
й до косої, зокрема, застосовувати 
розсадний спосіб (до слова, розса-
да приживається досить добре, але 
не варто ігнорувати загальновідо-
мі правила: висаджувати у хмарну 
погоду, у вранішні чи вечірні часи, 
добре поливати, по можливості 
використовувати торфоперегній-
ні горщики, кубики, новітні «та-
блетки» для вирощування розсади 
тощо). Насіння цибулі косої зберігає 
схожість не більше 2 років.

Цвітіння цибулі косої спостері-
гається на 2–3 рік вегетації (дослі-
джуваний зразок зацвів на 3 рік). 

Оскільки квітконос досить довгий, 
може полягати, варто насінники 
підв’язувати до кілочка, опори, аби 
суцвіття не контактувало з грунтом 
і не погіршувалася якість отримува-
ного насіння.

Збирання зеленої продукції мож-
ливе кількома способами. За одно-
разового збирання рослини вирива-
ють разом з кореневою системою, 
урожайність сягає до 3 кг/м2 (але та-
кий спосіб не є щадний, ураховуючи, 
принаймні, той факт, що посівний 
матеріал цибулі косої в Україні  є  і 
у майбутній перспективі очевидно 
буде у дефіциті). У разі багаторічного 
використання плантації практику-

Мульчування цибулi косої 
справляє позитивний вплив  
на рослину

ОВОЧІВНИЦТВО
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ють зрізування половини листків з 
рослини, але при цьому урожайність 
за 1 збір буде у 3 рази нижчою. Після 
зрізування усієї зеленої маси необ-
хідно забезпечити догляд за росли-
нами, аби вони швидко відросли і 
зміцніли до входу в зиму.

Рослина має також і декоративне 
значення завдяки золотисто-жовто-
му забарвленню кулеподібних суц-
віть, оскільки у період розпускання 
квіток тичинки з оранжевими пи-
ляками знаходяться над навколо-
цвітником. У квітниках цибулю косу 
висаджують на другому плані, гру-
пами по краях газонів, у рокаріях. 
Флористи практикують викорис-
тання суцвіть цибулі косої для скла-
дання букетів і квіткових компози-
цій, зрізані квітконоси у воді стоять 
до 2 тижнів. Цей вид цибулі також 
гарний медонос.

На сьогодні вітчизняних сортів 
цибулі косої не створено, відтак не-
має їх і у Державному реєстрі сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні. Немає в реєстрі й сортів 
іноземної селекції. Але, для при-
кладу, у РФ створені 2 сорти цибулі 
косої – Велікан і Новичок. Останній 
у дрібній упаковці – для городників 
і дачників – постачався в Україну, 
проте знайти насіння навіть у спе-
ціалізованих крамницях тепер про-
блематично. Сорт Новичок ство-
рений методом  індивідуального і 
клонового  добору із місцевого зраз-
ка Алтайського краю у ВНДІСНОК. 
Сорт середньоранній, від відрос-
тання листя до збиральної стиглості  
зеленої маси 30–35 діб. Практично 
не уражується пероноспорозом. 
Несправжня цибулина завдовжки 6 
см, діаметром 2,5 см. Зовнішні сухі 
луски – жовто-коричневі. Кількість 
листків на рослині від 6 до 14, тем-
но-зеленого забарвлення, завдовж-
ки 30–35 см, шириною 2,5 см, посту-
пово звужуються до основи. Вміст у 
листках вітаміну С 140–160 мг% (це 
найбільший показник із усіх цибу-
левих видів рослин), цукрів  4–6%, 
каротину 6–9 мг%.

ПЕРСПЕКТИВИ 
МАЙБУТНЬОГО

За результатами дослідження 
генеративного покоління перспек-
тивного зразка, інтродукованого з 
ареалу його походження (за спри-
яння дослідника Володимира Ба-
точенка),  у культурі в умовах Пів-
нічного Лісостепу отримані дані, 
що свідчать про досить високі 
показники господарських цінних 
ознак. Так, кількість плодів у суц-
вітті досягала показника 220–240 
шт., а кількість насінин, що дости-
гають у одному плоді, така ж, як і у 
дикорослої популяції 3–4 шт., чого 
цілком достатньо для швидкого 
розмноження рослини для подаль-
шого комплексного вивчення у но-
вих (культивованих) умовах зрос-
тання. Висота рослини у період 
збиральної стиглості зеленого пера 
– близько 30 см. Висота рослини у 
період масового цвітіння 85–95 см, 
у т.ч. довжина квітконоса  62–68 см. 
Діаметр стебла  1–1,5 см. Кількість 
листків 6–7 шт. Довжина листко-
вої пластинки 32–35 см. Ширина 
листкової пластинки  2,8–3,0 см. 

Довжина міжвузль 3,0–4,5 см. За-
барвлення листків темно-зелене 
з блакитним відтінком. Восковий 
наліт на листках наявний; ступінь 
прояву ознаки – від помірного до 
сильного. Довжина несправжньої 
цибулини – до 7 см. Діаметр не-
справжньої цибулини – до 3 см.  
Забарвлення зовнішніх лусок не-
справжньої цибулини коричнево-
червонуваті. Форма несправжньої 
цибулини – видовжено-яйцевидна. 
Діаметр суцвіття – близько 5 см. 
Маса 1000 насінин 2,5 г.

Отож, освоєння цибулі косої в 
овочівництві України, ураховуючи 
її статус як рідкісної та зникаючої у 
природних умовах зростання, мож-
ливе шляхом впровадження у куль-
туру та декоративне квітникарство 
за результатами комплексного і 
масштабного вивчення виду у при-
роді і культурі, тривалого процесу 
акліматизації, реакліматизації та 
реінтродукції, що сприятиме, при-
наймні, виробництву достатньої 
кількості насіння для цих цілей без 
втручання/завдання шкоди попу-
ляції в ареалі його сьогоднішнього 
поширення.  

Цибуля коса вiдростає вiдразу пiсля танення снiгу

ОВОЧІВНИЦТВО 
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Цибуля відноситься до холо-
достійких рослин. Її сходи досить 
легко переносять похолодання, але 
у фазі «петельки» вони можуть за-
гинути за температури мінус 2–3°С. 
Оптимальна температура для росту 
листків +12–25°С (рослини безпеч-
но переносять приморозки до мінус 
7°С та підвищення температури до 
35°С). Також слід відзначити, що 
цибуля ріпчаста є рослиною довго-
го дня. Однак сорти середньої поло-
си потребують для свого розвитку 
більшої тривалості світової доби 
(15–17 годин), тоді як сорти, що ви-
рощуються у південних регіонах, 
формують цибулину за тривалості 
світлової доби 13–14 годин. 

На сучасному етапі розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва 
основним завданням науковців є 
розробка нових технологій, які до-
зволяють подовжити період без-
перервного споживання овочевої 
продукції нормованої якості. Цибу-
ля ріпчаста належить до несезонних 
овочів і, щоб забезпечити населення 

продукцією впродовж усього року, її 
вирощують різними способами – із 
насіння, сіянки та розсади, за озимих 
та весняних строків сівби.   

Виробництво озимої цибулі ріп-
частої у промислових обсягах – но-
вий та перспективний напрямок для 
отримання надранньої продукції. 
Перевага цього способу в тому, що 
збирання врожаю розпочинається 
на 1–1,5 місяця раніше порівняно з 
цибулею весняного способу сівби, 
на 2–3 тижні раніше за розсадну 
культуру та майже у той же період, 
що і за збирання цибулі з сіянки. 
Зазначено, що за підзимньої сівби 
рослини цибулі формують більш 
розвинену кореневу систему та аси-
міляційний апарат, відзначаються 
високим темпом росту і накопичен-
ня у листках хлорофілу, наростання 
сирої біомаси.

Для озимого вирощування за-
звичай використовують спеціальні 
сорти та гібриди цибулі короткого 
та середнього дня, які формують 
цибулини за 12–14- годинної доби. 

Інколи для озимого вирощування 
використовують окремі сорти і гі-
бриди, що рекомендовані для вес-
няної сівби, однак вони дещо гірше 
перезимовують та часто формують 
квітконоси (стрілкуються).  

Успіх озимої культури залежить 
від «м’яких» погодно-кліматичних 
умов, наявності витривалих сортів. 
Рослини цибулі ріпчастої озимого 
вирощування кращих українських 
сортів (Ткаченківська, Маяк) ви-
тримують низькі температури до 
–10°С…..–12°С без снігового покри-
ву, а за його наявності і значно ниж-
чі. Спеціально створені для озимого 
вирощування сорти і гібриди зару-
біжної селекції більш зимостійкі.

Оскільки рослини цибулі ріпчас-
тої мають слаборозвинену корене-
ву систему, основна маса якої роз-
міщується в шарі ґрунту 5–30 см, 
невелику кількість відносно інших 
овочевих рослин кореневих волос-
ків, поглинальна здатність коренів 
відносно низька. Тому рослини ци-
булі дуже вимогливі до забезпече-

А. В.НОВІКОВА, 
кандидат с.-г. наук

ОЗИМI ПОСIВИ ЦИБУЛI: 
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ності ґрунту вологою, поживними 
речовинами та наявності агроно-
мічно цінних структурних агрегатів. 
Для посівів цибулі ріпчастої краще 
використовувати родючі структурні 
ґрунти з рН 6,0–7,0. 

На перших етапах розвитку ци-
буля дуже потерпає від бур’янів. Її 
вирощують після культур, під які 
було використано органічні добри-
ва і які рано звільняють площу та 
залишають поле відносно чистим 
від бур’янів, – редису, салату, шпи-
нату, огірка, ранньої капусти, кар-
топлі та помідорів, зернобобових 
та зернових. 

Одержання високих урожаїв ци-
булі ріпчастої без застосування до-
брив практично неможливе. Нор-
ма мінеральних добрив залежно 
від ґрунтово-кліматичної зони та 
технологічного навантаження ста-
новить N30-150Р60-180К60-250. Оскільки 
для нормального розвитку цибулі 
ріпчастої важливим залишається 
забезпечення рослин елемента-
ми живлення на початку вегетації 
та в період формування цибули-
ни, обов’язково частину добрив 
вносити під час сівби або локаль-
но (нестача елементів живлення 
у ці періоди зумовлює зниження 
врожайності у межах 20–40%). З 
азотних добрив перевагу надають 
аміачній, натрієвій або кальціє-
вій селітрам, сульфату амонію, в 

якості фосфорно-калійних добрив 
можна використовувати подвій-
ний суперфосфат, сульфат калію 
або комплексні добрива (краще 
використовувати безхлорні  фор-
ми). Зазвичай 30% азотних добрив 
вносять з осені (під основний об-
робіток ґрунту та при сівбі), а 70% 
– під час весняних підживлень (піс-
ля перезимівлі). Фосфорно-калійні 
добрива рекомендується повністю 
застосовувати восени, що сприяє 
кращій перезимівлі рослин. 

Характер передпосівної підго-
товки ґрунту залежить від його типу 
та специфіки попередника (спосо-
бу вирощування та часу збирання 

врожаю). Зазвичай зразу ж після 
збирання врожаю попередника вно-
сять заплановану кількість добрив, 
проводять глибокий безвідвальний 
чи відвальний обробіток ґрунту. 
На родючих структурованих ґрун-
тах після попередників, за вирощу-
вання яких не залишається значної 
маси грубостебельних пожнивних 
залишків, можливо обмежитись 
проведенням лише поверхневого 
обробітку ґрунту на 8–12 см, після 
чого поверхню ґрунту прикочують 
для провокування появи сходів 
бур’янів. Передпосівне рихлення 
ґрунту проводять на глибину висіву 
насіння цибулі (2,5–3,0 см). 

Кращі строки сівби цибулі ріп-
частої озимого вирощування з 10 до 
25 серпня (умови Лісостепу Украї-
ни). Насіння висівають з розрахунку 
1–1,2 млн. шт./га (щоб з урахуван-
ням перезимівлі отримати 650– 700 
тис. рослин на кожному гектарі). 
Схему розміщення вибирають, вра-
ховуючи можливості наявних сіва-
лок та особливостей зрошення. Зра-
зу ж після сівби поверхню ґрунту 
прикочують. 

За достатнього вологозабезпе-
чення верхніх шарів ґрунту сходи 
цибулі будуть отримані на 12–16 
добу після сівби. Якщо у період від 
сівби до появи сходів цибулі про-

ОВОЧІВНИЦТВО 
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йшли дощі чи помічено сходи 
бур’янів, то проводять досходове 
боронування посіву (впоперек чи 
по діагоналі рядків) для руйнування 
кірки та знищення бур’янів. 

Цибуля вимагає гарної аерації 
ґрунту, міжряддя культури завжди 
повинні бути в розпушеному ста-
ні. Для кращої перезимівлі рослин 
цибулі ріпчастої часто використо-
вують кулісні посіви кукурудзи, со-
няшнику, ярих зернових чи гірчиці, 
рослини яких зимою гинуть, але 
стебла їх сприяють утриманню снігу 
на поверхні поля. 

Оптимальні параметри рослин 
цибулі ріпчастої для перезимівлі 
до періоду осіннього припинення 
вегетації рослини включають на-
явність 3–5 справжніх листків за 
висоти рослини 15–20 см. 

Під час осінньої вегетації росли-
ни цибулі ріпчастої можуть уража-
тися несправжньою борошнистою 
росою (пероноспорозом) за умов 
знижених температур та високої во-
логості повітря (часті дощі, тумани). 
За перших ознак хвороби рослини 
слід обробити фунгіцидами (Курзат 
М 68, Акробат МЦ, Квадрис 250 SC, 
Альєт та інші); через 8–12 діб при 
потребі обробку повторити.

Ранньої весни проводять піджив-
лення рослин (N30) та боронування 
посіву легкими боронами, в подаль-
шому – розпушування ґрунту у між-

ряддях. За раннього відновлення 
вегетації можливе пошкодження 
цибулі ріпчастої озимого вирощу-
вання цибулевою мухою значно ра-
ніше, ніж це відбувається на посівах 
весняної сівби. У зв’язку з цим по-
стійно потрібно стежити за станом 
рослин та за потреби використати 
ефективні інсектициди. Повторне 
підживлення азотними добривами 
(N30-40) проводять через 20–25 діб 
після першого. Ефективним також 
є застосування разом з обробками 
пестицидами позакореневих під-
живлень комплексними добривами 
з макро- та мікроелементами.

За іншими технологічними еле-
ментами догляд за цибулею ріпчас-

тою озимого вирощування не від-
різняється від догляду за рослинами 
весняних строків сівби.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 
І РИЗИКИ ОЗИМОГО 
СПОСОБУ 
ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ 

Оскільки сівбу цибулі при дано-
му способі проводять влітку, то іс-
нує ризик (за відсутності зрошення) 
отримання недружних сходів куль-
тури, їх зрідження, а також припи-
нення вегетації у фазі сходів – одного 
справжнього листка, що в подаль-
шому може мати негативний вплив 
на перезимівлю.  Оскільки одним із 
визначних факторів перезимівлі рос-
лин є погодно-кліматичні умови зи-
мового періоду, то в цьому випадку 
існує декілька типів ризиків:
-   тепла, але малосніжна зима зу-

мовлює підвищення здатності 
рослин до стрілкування;

-  тепла зима з великою кількіс-
тю снігу – добре зберігаються 
збудники хвороб, сильне стріл-
кування рослин;

-  сувора зима з невеликою кіль-
кістю снігу – зростає ризик ви-
мерзання рослин. 
Перед тим, як розпочати вирощу-

вати озиму цибулю, треба також за-
здалегідь передбачити можливість 
ранньовесняного розвитку рослин, 
що сприятиме в подальшому їх 
сильному стрілкуванню, тому кра-
ще за таких умов використати рос-
лини на пучкову продукцію. Оскіль-
ки строк збирання припадатиме на 
червень – липень, необхідно реалі-
зовувати дану продукцію відразу, 
оскільки термін її зберігання менш 
тривалий, ніж продукції, отриманої 
за весняного способу сівби. У свою 
чергу, даний маркетинговий хід до-
зволить отримати більш високий 
прибуток у порівнянні з конкурен-
тами в даній галузі (вартість 1 кг ци-
булі ріпчастої у даний період стано-
вить від 12 грн. до 25 грн.). 

ОВОЧІВНИЦТВО
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По современной классификации 
все сортовое разнообразие лука реп-
чатого делится на 3 подвида: южный, 
западный (типичный) и восточный.

В пределах каждого подвида вы-
делены разновидности, которые 
сформировались в разных географи-
ческих условиях, что и обусловило 
многогранную экологическую при-
способленность подвидов и в целом 
вида – Allium cepa L. (лук репчатый).

Сорта репчатого лука южного 
подвида характеризуются боль-
шой изменчивостью, что объяс-
няется разнообразием природных 
условий юга. В приморских стра-
нах Средиземноморского бассейна 
благодаря высокой влажности и 
большому количеству тепла (Юж-
ная Европа, прибрежные районы 
Анатолии) произрастали салатные 
сорта с крупной луковицей и боль-

шим периодом вегетации. Климат 
континентальных горных регионов 
(Кавказ, Иран, Ирак, Афганистан, 
горные районы Средней Азии) спо-
собствовал формированию круп-
но- и среднелуковичных сортов.

Луковицы сортов этого подвида 
имеют округлую, удлиненную или 
плоскую (редко) форму. Сочные че-
шуи толстые (1–1,5 см) со сладким 
вкусом и легким острым привку-
сом. Сухие чешуи могут быть белые, 
светло-желтые, красные и фиоле-
товые. Сорта позднеспелые, мало-
зачатковые, с крупными листьями. 
Южный подвид делится на две раз-
новидности – типовая южная и ази-
атская.

Сладкие сорта лука являются 
представителями типовой южной 
разновидности, которая объединя-
ет экологически близкие сортотипы 
Средиземноморья, включает сорта с 
большим периодом вегетации и ин-
тенсивным нарастанием луковицы, 
для которых необходимо большое 
количество влаги и тепла. Луковицы 

О.Н. БЕЛЕНЬКАЯ   
к. с.-х. н., 
Інститут 
овощеводства и 
бахчеводства НААН

Ялтинский местный

СЛАДКИЙ ЛУК
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очень крупные, сухие чешуи тонкие, 
непрочные. Сочные чешуи толстые, 
рыхлого строения, с невысоким со-
держанием сухих веществ, вслед-
ствие чего луковицы имеют плохую 
лежкость (3–5 месяцев). Употребля-
ются в пищу в свежем виде.

Сорта этой разновидности были 
распространены в Испании, Пор-
тугалии, на юге Франции, Италии, 
в странах северного побережья 
Африки, а также на юге США, в 
Греции, Японии. 

Южная разновидность имеет 4 
сортотипа – Испанский, Итальян-
ский, Мадерский и Ялтинский.

Самым известным сортом слад-
кой разновидности в Украине яв-
ляется сорт Ялтинський местный. 
Успешное выращивание Ялтинского 
лука с характерным для него слад-
ким вкусом стало возможным благо-
даря определенным климатическим 
условиям южного берега Крыма. 

Для южного берега Крыма ха-
рактерен субтропический климат 
средиземноморского типа. Зона 
сухих субтропиков простирается 
от мыса Фиолент до мыса Ильи. На 
север от Крымских гор находится 
Степная зона умеренного конти-
нентального климата. Крымские 
горы защищают южную полосу от 
вторжения холодных масс воздуха 
с севера. Лето продолжается почти 
6 месяцев. Средняя температура 
воздуха июля–августа составляет 
25–27 0С.  Жара смягчается морски-
ми бризами. Зима мягкая, теплая и 
дождливая. Количество осадков на 
южном берегу Крыма в холодный 
период, как и в Средиземноморье, 
превышает их количество в теплый 
период. Средняя температура ян-
варя составляет +6–7 0С. Положи-
тельные температуры всего года 
помогает поддерживать и теплое 
Крымское течение в Черном море. 

Примерно до высоты 400 м на 
южном берегу Крыма преобладают 
коричневые и бурые лесные почвы, 
среди них встречаются и краснозе-
мы. Для зоны субтропиков среди-

земноморского типа, где произрас-
тали сладкие сорта и родительский 
сорт Ялтинского лука, тоже харак-
терны коричневые почвы.

Считается, что Ялтинский лук 
был создан на основе Мадерско-
го плоского, который был заве-
зен из Португалии в середине 19 
века. Впервые этот лук был описан 
в 1929 году. В 30-е годы прошлого 
столетия Ялтинский лук произрас-
тал на южном берегу Крыма, в селе 
Оползневое (возле Ялты), называли 
его Сладким крымским. Сорт от-
личался прекрасными вкусовыми 
качествами, но имел плохую леж-
кость луковиц. В эти годы началась 
селекционная работа с Ялтинским 
луком в Никитском ботаническом 
саду, направленная на улучшение 
ценных хозяйственных признаков 
(окраска и форма луковицы). Ялтин-
ский местный был районирован в 
1950 году в Крыму,  а с 1960 года еще 
в 9 областях Украины – Луганской, 
Запорожской, Киевской, Одесской, 
Полтавской, Сумской, Харьковской, 
Черкасской, Черниговской. 

Сладкий лук имеет определен-
ный химический состав, который 
зависит от климатических условий 
выращивания (зоны). Ялтинский 
лук, выращенный на южном берегу 
Крыма (сухие субтропики), и лук, 
полученный в умеренно-континен-
тальном климате Крыма (Степь), от-
личаются по вкусу. Ялтинский лук, 
выращенный в любой другой зоне, 
теряет свои вкусовые качества, и 
луковицы его приобретают остроту 
разной степени. Настоящий слад-
кий Ялтинский лук растет только 
в нескольких селах недалеко от 
Алушты и Ялты, которые находятся 
в зоне субтропиков (средиземно-
морский тип). 

Вкус и запах луковиц зависит от 
содержания в них эфирного масла. 
Количество эфирного масла, в свою 
очередь, зависит от сорта, клима-
та, типа почв, удобрений, поливов. 
Для сладких луков характерно низ-
кое содержание  эфирного масла 

(15 мг/100 г). Чем больше эфирного 
масла накапливается в луковице, 
тем она острее. Для сладких луков 
характерно также низкое содержа-
ние сахаров (4–7%), накопление их 
тоже зависит от сорта и условий 
выращивания. Низкое содержание 
сухих веществ и сахаров обуслав-
ливает плохую лежкость луковиц, 
так как существует прямая зависи-
мость между этими признаками. 

Сорт репчатого лука Ялтинский 
местный содержит 6–9% сухих ве-
ществ, 5–7% сахаров, эфирного 
масла 12–20 мг/100 г. Сорт позд-
неспелый, от посева семян до мас-
сового полегания пера проходит 
140–150 дней. Масса луковицы 150 
г, некоторые могут достигать 700 г. 
Форма луковицы плоская. Окраска 
сухих чешуй может быть светло- 
или темно-фиолетовой, она одна. 
Сочные чешуи белые, с окрашен-
ным эпидермисом (фиолетовый, 
розовый), толщиной 7 мм. Урожай-
ность при рассадном способе вы-
ращивания 30 т/га. Период покоя 
очень короткий. В обычных усло-
виях луковицы сохраняются до де-
кабря–января, но при температуре  
0–1 0С могут храниться до весны.

На основе Ялтинского местного 
был создан новый сорт Ялтинский 
Люкс. Сорт среднеспелый, период 
от всходов до полегания пера 127 
дней. Луковицы округло–плоские, 
массой 150 г. Сухие чешуи фиоле-
тового цвета, сочные, имеют ро-
зовый оттенок, толщиной 7 мм. 
Вкус сладкий, с легкой горчинкой. 
Средняя урожайность 50 т/га.

ОВОЧІВНИЦТВО
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У нашій країні щороку відбувають-
ся різноманітні цінові катаклізми, бо 
немає чіткої відповіді на питання – 
на чому заробляти, які культури ви-
рощувати. Тому ціни нестабільні: од-
ного року заробив, а протягом двох 
наступних – пролетів.

– Я – малий фермер, що посіяв 
понад 1,5 гектара солодкої кукуру-
дзи через холодну та дощову весну, 
як і мої сусіди, у середині травня, – 

ділиться Василь Павлінчук із Чер-
кас. – Та коли дійшло до її продажу, 
то ціна сформувалася у 1,5–2,2 грн. 
за качан. А це значить, що я майже 
нічого не заробляю. Як мені виділи-
ти свій товар на ринку, де багато 
кукурудзи, хоч і не солодкої, зате 
дешевої, яка відбирає покупців? 

І таких виробників, як Василь, 
багато. Тож як правильно реалізо-
вувати свою продукцію, щоб виді-

литися на ринку та мати гаранто-
ваний збут?

Така можливість для дрібного 
фермера з’явилася вперше в Укра-
їні. На фестивалі солодкої кукуру-
дзи “VinCornFest” була представле-
на народна торгова марка “Качан 
здоров’я”. Як одностайно заявили 
агроексперти, “Качан здоров’я”  є 
торговою маркою української со-
лодкої кукурудзи, яка може стати 

ФЕРМЕРИ ВIННИЧЧИНИ  
СТВОРИЛИ НАРОДНУ ТОРГОВУ  МАРКУ 
ТМ «КАЧАН ЗДОРОВ’Я»



першою ластівкою, що своїм при-
кладом надихне сотні агропідпри-
ємців. Адже заморожування у кача-
нах, консервація, експорт за кордон 
тощо –  це все краще переробникам, 
фермерам та експортерам робити 
спільно, під «дахом» надійної торго-
вої марки, яка буде згуртовувати та 
відповідати за якість.

Тому в цьому році у м. Ві-
нниця на I-му міжрегіонально-
му cпеціалізованому фестивалі  
“VinCornFest” була представлена 
нова концепція – “Качан здоров’я“.

Ідея створення народної торгової 
марки “Качан здоров’я” належить 

вінницькому селекціонеру Михайлу 
Нагорняку, який займається селек-
цією цукрової кукурудзи. Саме він 
одним із перших в Україні запропо-
нував вітчизняному ринку сучасні 
суперсолодкі гібриди нового типу 
під торговою маркою МНАГОР. 
Тобто як «Кагор» асоціюється із со-
лодким вином, так і МНАГОР – си-
нонім солодкої кукурудзи!

Що собою являє качан кукуру-
дзи? У качані середньої величини 
міститься приблизно 120–130 ккал, 
і це притому, що добова норма ка-
лорій становить близько 2000 ккал, 
тобто ”Качан здоров’я” – хороше 
джерело енергії і можливість швид-
ко і ситно перекусити. Кукурудзу 
корисно вживати під час депресії і 
стресових ситуацій, оскільки вона 
добре допомагає нервовій систе-
мі з ними впоратися. Для здоров’я 
людству потрібно споживати чисті 
продукти, без хімії та домішок. Не 
напівфабрикати, а натуральні про-
дукти, вирощені в оптимальний 
час, які зберігають усі свої поживні 
елементи. Один із таких продуктів 
— солодка кукурудза, яка містить  
велику кількість вітамінів А, В1, В2, 
В3, В5, В6, В9, С, Е, К, а  також магній, 
залізо, калій, натрій, фосфор, селен, 
мідь, цинк, марганець.

Солодка кукурудза – це єдиний 
продукт у світі, що містить мікро-
частини золота.

Компанія  шукає партнерів та 
фермерів-виробників, щоб зроби-
ти продукцію доступною по всій 
країні. Запрошуємо представників 
адміністрації, фермерів, підпри-
ємців. Наша програма передбачає 
участь дрібного товаровиробника, 
якому важко домовитися про збут 
продукції з мережевими супер-
маркетами. У подальшому можемо 
організувати навіть всеукраїнську 
кооперацію. 

З повагою, ТМ ”Качан здоров’я” 
та компанія ”Мнагор”. За деталь-
ною інформацією звертайтеся за 
номером 067-432-30-43. Дмитро.

Качан здоров'я ТМ

Один качан солодкої  
кукурудзи містить:

▲  білки 4,88 г, жири 2,3 г,  
вуглеводи 21,6 г

▲ 120 ккал

▲  велику кількість вітамінів  
А, В1, В2, ВЗ, В5, В6, В9, С, Е, К

▲  мікро- та макрочастинки 
цинку, кальцію, калію, 
марганцю, бору та золота 
природього походження

+38 067 443 89 00
www.mnagor.com

Цукрова кукурудза  
компанії МНАГОР

ФЕРМЕРИ ВIННИЧЧИНИ  
СТВОРИЛИ НАРОДНУ ТОРГОВУ  МАРКУ 
ТМ «КАЧАН ЗДОРОВ’Я»
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Це небезпечне карантинне за-
хворювання нещодавно почало 
крокувати територією західних і 
північних областей України. Наразі 
бактеріальний вілт Стюарта (саме 
так називають хворобу на її бать-
ківщині у США) зафіксовано на 
площі понад 3483,5 га в Житомир-
ській, Івано-Франківській, Львів-
ській, Полтавській, Рівненській, 
Тернопільській і Чернігівській об-
ластях. Підступний фітопатоген 
уражає як овочеву кукурудзу, так і 
зерно-кормову.

Захворювання спричиняють 
бактерії Erwinia stewartii. Варто 
відзначити, що збудник є вузько-
спеціалізованим фітопатогеном, а 
тому основним хазяїном і цільовим 
об’єктом бактеріального в’янення є 
рослини кукурудзи. Erwinia stewartii 
належить до грам-негативних фа-
культативно анаеробних паличок, не 
утворює спори. Причиною патоген-
ного впливу бактерії є продукування 
нею позаклітинних полісахаридів, 
що спричинюють закорковування 
судин ксилеми. До того ж механізм 
шкодочинності Erwinia stewartii на-
гадує останній ще однієї небезпечної 
бактерії – Erwinia amylovora, яка є 
причиною бактеріального опіку пло-
дових.

Збудник бактеріального в’янення 
кукурудзи дістав свою таксономічну 
назву не одразу. Дебати щодо на-
йменування нововідкритої бактерії 
точилися аж до 1963 року, коли на-
решті Dye не запропонував назвати 
її Erwinia stewartii. До зазначеного 
часу бактерія змінила цілу низку різ-
них імен, як то Pseudomonas stew-
artii, Bacterium stewartii, Aplanobacter 
stewartii, Bacillus stewartii, Phyto-
monas stewartii, Xanthomonas stew-
artii, or Pseudobacterium stewartii.

Захворювання проявляється на 
рослинах кукурудзи у кількох варі-
аціях: як в’янення молодих рослин 
в цілому (системне ураження), так 
і як в’янення листя на рослинах до-
рослих. Відмінності в проявах і часі 
появи перших симптомів ураження 

рослин хворобою зумовлені різни-
цею у часі проникнення збудника 
до тканин рослини. Так, у тому ви-
падку, коли бактерії проникли до 
тканин іще на стадії проростання 
насіння та становлення рослини як 
такої, виникає системне в’янення 
всієї рослини на ранніх етапах рос-
ту і розвитку (до фази 9 листків). А 
ось якщо фітопатоген подолав за-
хисний бар’єр культури пізніше, що 
часто трапляється у випадку силь-
ного заселення посівів листогризу-
чими шкідниками, основні прояви 
хвороби торкаються пожовтіння 
та в’янення листкового апарату та 
дуже рідко перекидаються на стебла 
та інші органи. Наприклад, у США 
основним переносником бактерії 
Erwinia stewartii є кукурудзяні бліш-
ки (в Україні дана комаха відсутня).

До речі, у США захворювання 
мало таке велике значення, що ста-
ло першим, для якого ще у 30–40-ві 
роки минулого століття було роз-
роблено науково обгрунтовану сис-
тему прогнозування подальшого 
поширення та спалахів ураженості 
(Stevens, 1934; Boewe, 1949).

Бактеріальному в’яненню не по-
трібні специфічні погодні умови (під-

вищена вологість повітря, прохолод-
на погода, краплинно-рідка волога 
тощо) для ураження рослин кукуру-
дзи. У той же час високі температу-
ри та нераціональне зрошення спри-
яють погіршенню стану уражених 
рослин кукурудзи. А підвищені дози 
мінеральних фосфорних та амоній-
них добрив збільшують вірогідність 
ураження чутливих рослин, у той час 

Листкова форма бактеріального 
в'янення кукурудзи  
(фото OntarioIPM)

Рослина кукурудзи, що стала жертвою системної форми вілту  
(фото OntarioIPM)
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як кальцієві та калійні добрива, на-
впаки, підвищують толерантність до 
збудника (Bradley et al., 2017).

Захворювання у першу чергу 
пошкоджує провідну систему та 
паренхіму. Основні прояви бак-
теріального вілту кажуть самі за 
себе: рослини кукурудзи стрімко 
в’януть як  в цілому (якщо іде річ 
про молоді посіви), так і поступо-
во, починаючи з листків, на яких 
спочатку з’являються штрихопо-
дібні світлі плями, які з часом рос-
туть у розмірах та поширюються 
по листковій пластинці, листки 
втрачають тургор, жовтіють, 
в’януть і відмирають. При систем-
ному ураженні рослин кукурудзи 
на їхніх стеблах у зоні біля грунту 
також з’являються характерні не-
кротичні пошкодження та вираз-
ки, а самі стебла всередині на зрізі 
темнішають та гниють. Якщо ви-
рощуваний сорт або гібрид куль-
тури не має генетичної стійкості 
до збудника хвороби, рослини 
ослаблені внаслідок порушень аг-
ротехнологічного плану, системне 

ураження Erwinia stewartii може 
призвести до призупинення рос-
тових процесів, а при тяжкому 
ураженні — до загибелі головного 
та побічних стебел кукурудзи. Те 
саме стосується і листкової фор-
ми прояву Стюартового вілту: на 
сильних резистентних рослинах 
некротичні прояви можуть обмеж-
уватися кількома квадратними 
сантиметрами листкової поверхні, 
у той час як на сприйнятливих сор-
тах і слабких рослинах можна спо-
стерігати некротичне в’янення всі-
єї листкової поверхні від початку 
до кінця. При сильному ураженні 
та проникненні бактерії всередині 
тканин головного стебла кукуру-
дзи формуються сухі, бліді, мертві 
волоті. На зернівках качанів, ура-
жених бактеріальним в’яненням, 
виступає характерний бактеріаль-
ний ексудат, зернівки часто дефор-
муються, вкриваються виразками, 
зморщуються, качани втрачають 
привабливий товарний вигляд та 
смакові якості. 

Під час окомірного діагносту-
вання посівів кукурудзи не варто 
надто поспішати з висновками: 
симптоми, дуже схожі на бакте-
ріальне в’янення, можуть давати 
банальніші речі, наприклад, тем-
пературний і водний стрес, не-

стача мікроелементів (особливо 
заліза), ушкодження шкідниками 
(наприклад, злаковими мухами) 
або іншими грибковими захво-
рюваннями тощо (Sherf & Woods, 
1979; Pataky, 2004). Важливим діа-
гностичним критерієм має бути 
наявність на уражених органах ку-
курудзи бактеріального слизопо-
дібного ексудату.

Численними дослідженнями 
(Elliot & Poos) було встановлено, 
що жодна комаха окрім кукурудзя-
ної блішки (Chaetocnema pulicaria) 
не здатна приймати участі у по-
ширенні захворювання. Заражен-
ня фітопатогеном відбувається під 
час харчування блішки на рослинах 
кукурудзи. Іншим шляхом бактерія 
не може передаватися від рослини 
до рослини під час їх знаходження 
на полі.

Основним джерелом поширення 
хвороби в Україні є насіннєвий мате-
ріал. Бактерія, що заселила насіння, 
зберігає свою небезпечність протя-
гом кількох місяців (Sherf & Woods, 
1979). Попри твердження, що відсо-
ток уражених рослин, вирощуваних 
із заселеного Erwinia stewartii на-
сіння, не надто великий (до 13%), за-
гроза подальшого розповсюдження 
збудника хвороби територією дер-
жави є реальною.

Стебло ураженої вілтом рослини 
на зрізі (фото Darin M. Eastburn)

Стійкі гібриди цукрової кукурудзи 
формують здорові качани та 
зернівки (зверху), а чутливі 
серйозно втрачають у якості 
продукції (фото Pataky J.K.)

Так виглядає початкова фаза ураження листкової поверхні  
(фото OntarioIPM)
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Для того, аби попередити по-
дальше крокування бактеріаль-
ного вілту кукурудзи полями 
України, у першу чергу варто до-
тримуватися карантинних захо-
дів безпеки. У разі підозри на вілт 
Стюарта агровиробник повинен 
звернутися до відповідних орга-
нів Державної фітосанітарної ін-
спекції, надати зразки рослин на 
аналіз, а у разі виявлення каран-
тинної хвороби у них чітко дотри-
муватися інструкції служби щодо 
знищення та локалізації уражених 
збудником рослин.

Щодо технологічних регулято-
рів розвитку хвороби, найбільш 
ефективним є селекція сортів і 
гібридів культури, наділених ге-
нетичною стійкістю до бактерії. 
Причому тут не потрібно високих 
біологічних технологій. Селекцій-
ний процес проводиться тради-
ційним методом: селекційні зразки 
рослин штучно заражують Erwinia 
stewartii, а потім відбирають для 
подальшої гібридизації ті батьків-
ські лінії, які найменше відреагува-
ли на інфікування.

Не варто забувати про такий 
важливий агротехнічний захід, 
як протруєння насіння. Найбільш 
високу ефективність у контролі 
бактеріального вілту кукурудзи 

показали протруйники на осно-
ві клотіанідину, тіаметоксаму та 
імідаклоприду. Не дати збуднику 
проникнути у тканини молодої 
рослини, коли його шкодочинність 
максимальна, — основне завдання 
фітофармзахисту.

На жаль, найбільш відчутної 
шкоди вілт Стюарта завдає саме 
цукровій кукурудзі, яка є особливо 
уразливою для даного захворюван-
ня (зокрема, ранньостиглі гібриди 
культури), у той час як гібриди зер-
но-кормової групи потерпають від 
Erwinia stewartii найменше. Основа 
економічної шкодочинності захво-
рювання для цукрової кукурудзи 
полягає не тільки у тому, що урожай 
може загинути разом з усіма посі-
вами “на корені” (що трапляється 
не надто часто), але й у тому, що 
ослаблені хворобою рослини фор-
мують продукцію низької товарної 
якості, що істотно знижує її ціну та 
конкурентну спроможність на рин-
ку. Дослідженнями було встановле-
но рівні економічних втрат від ура-
ження посівів цукрової кукурудзи 
бактерією Erwinia stewartii (табл. 1).

Таким чином, цукрова кукуру-
дза є головною жертвою збудника, 
а тому фермери, що займаються 
вирощуванням цієї чудової овоче-
вої культури, мають пильнувати за 
станом своїх посівів, забезпечувати 
культуру високим агрофоном і на-
магатися уникати водного стресу, а 
також уважно ставитися до закупів-
лі насіннєвого матеріалу, аби не ку-
пити разом із екзотичним гібридом 
“кота у мішку” у вигляді бактеріаль-
ного в’янення.

Тип гібриду цукрової 
кукурудзи

Фаза росту і розвитку рослин під час ураження хворобою

3–5 листків 5–7 листків 7–9 листків

Стійкий 0 0 0

Середньостійкий 0–30 0 0

Середньочутливий 10–40 0–20 0

Чутливий 40–100 15–35 3–15

Ураження до фази 3 листків веде до відмирання головного стебла і рослини в  цілому.

Таблиця 1. Економічні втрати від ураження цукрової кукурудзи 
бактеріальним в’яненням, % (Suparyono & Pataky, 1989)

У важких випадках бактеріальне 
в'янення здатне привести до 
загибелі головного стебла  
(фото Pataky J.K.)

Так виглядає початкова фаза ураження листкової поверхні  
(фото OntarioIPM)
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Великі недобори і втрати вро-
жаю цибулі спричиняються хворо-
бами, а саме: несправжньою борош-
нистою росою, шийковою гниллю, 
сажкою, іржею, білою гниллю денця, 
мокрою бактеріальною гниллю, мо-
заїкою, жовтою смугастістю. Сво-
єчасне виявлення цих захворювань 
і проведення проти них профілак-
тичних заходів забезпечить отри-
мання високого і якісного врожаю 
культури.

Несправжня борошниста роса 
(пероноспороз) є найбільш  по-
ширеним і шкідливим захворюван-
ням цибулі, особливо у районах із 
великою кількістю атмосферних 
опадів. Так, в минулому 2018 році 
ураження цибулі несправжньою бо-
рошнистою росою становило в гос-
подарствах Сумської, Чернівецької, 
Херсонської областей 10–16%, Ми-
колаївської, Волинської, Черкаської 
20–26%, Івано-Франківської та Тер-
нопільської областей 29–36%. Зна-

чної шкоди хвороба завдає насінни-
кам цибулі. 

Захворювання проявляється у 
вигляді дифузного і місцевого ура-
ження рослин. Дифузна форма спо-
стерігається за умов висаджування 
уражених цибулин, коли після сходів 
листки рослин стають ланцетними, 
сплющеними і гофрованими, мають 
жовтувато-зелене забарвлення, роз-
ташовуються на поверхні ґрунту, у 
вологу погоду покриваються густим 
сіро-фіолетовим нальотом – коніді-
альним спороношенням гриба. 

У разі місцевого ураження 
на листках і квіткових стрілках 
з’являються блідо-зелені або жов-
тувато-брудні розпливчасті оваль-
ні плями, які пізніше покривають-
ся сіро-фіолетовим нальотом. У 
місцях ураження листки загина-
ються, жовтіють і відмирають, а 
стрілки ламаються. Пізніше  ура-
жена тканина заселяється різними 
сапрофітними грибами у вигляді 
чорної плісняви.  

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

IНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ 
ЦИБУЛI ВIД ХВОРОБ

Дифузна форма ураження цибулі 
несправжньою борошнистою 
росою

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Збудник хвороби – нижчий гриб 
Peronospora destructor Casp, який в  
циклі свого розвитку формує коніді-
альне спороношення і ооспори.

Рясне конідіальне спороношен-
ня утворюється рано вранці, коли 
випадають рясні роси. Оптимальна 
температура для утворення коні-
дій – 10–150С. Поширюються вони 
повітряними течіями і краплинами 
дощу, а проростають ростковими 
гіфами, які проникають у рослину 
через продихи. 

Оптимальна вологість повітря 
для проростання конідій 99–100%, 
температура – 130С. Конідії гриба 
зберігають життєздатність у во-
логому повітрі протягом кількох 
днів, в посуху гинуть через 1,5–2,0 
години. Гриб з уражених надзем-
них органів рослини міжклітин-
никами проникає у цибулину, де 
зосереджується переважно у верх-
ній частині. У цибулинах  патоген 
зимує у вигляді грибниці. В ураже-
ній тканині гриб формує статевим 
способом кулясті ооспори. 

Основне джерело інфекції – 
уражені цибулини, в шийці яких 
зберігається грибниця, і уражені 
рослини багаторічної цибулі. Під 
час висаджування навесні ураже-
них цибулин грибниця патогена 
поширюється у листки, а на їх по-
верхні утворює конідіальне споро-
ношення. Додатковим джерелом 
є уражені рештки, в яких зберіга-
ються ооспори гриба. 

Шкідливість хвороби виявля-
ється у передчасному відмиранні 
листків, що призводить до недо-
розвиненості цибулин і зниження 
валового збору врожаю. Інколи від 
хвороби гине  до 15–20% і більше 
рослин. Насіння чорнушки з ура-
жених рослин щупле або зовсім не 
утворюється. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Дотри-
мання сівозміни, термічне зне-
зараження посадкових цибулин, 
профілактичні обприскуванням 
рослин фунгіцидами, вирощу-
вання стійких сортів і гібридів. 

Шийкова гниль. Захворювання 
поширене повсюдно, де вирощу-
ють цибулю. Хвороба виявляється 
переважно під час зберігання ци-
булин, але може бути шкідливою і 
в період вегетації рослин. Її перші 
ознаки виявляються біля шийки 
цибулини у вигляді розм'якшення 
тканини і утворення вм’ятини. З 
часом розм’якшення і побуріння 
тканини поширюється в глиб цибу-
лини.   Після зняття сухих лусочок 
у місцях плям або на розрізі цибу-
лини уражена тканина водяниста, 
буро-жовтувата, немовби варена. 
За підвищеної вологості поверхня 
цибулини спочатку покривається сі-
рим пліснявим нальотом (конідіаль-
ним спороношенням гриба), пізніше 
на ньому утворюються дрібні, діа-
метром до 1,5 мм, чорні склероції. 
Іноді їх розвивається так багато, що 
вони зливаються в суцільну чорну 
кірку. Сірий наліт з’являється також 
в інших місцях цибулини, де завда-
но механічних пошкоджень. 

Збудником хвороби є мітоспоро-
вий гриб Botrytis allii Munn. Сірий 
наліт на ураженій поверхні являє 
собою поверхневу грибницю і ко-
нідіальне спороношення гриба. За 
несприятливих умов грибниця па-
тогена перетворюється в склероції, 
переважно у вигляді коростинок.

Шийкову гниль можуть виклика-
ти також мітоспорові гриби Botrytis 
byssoidea Walk  і Botrytis sguamosa 
Walker, які розвиваються переваж-
но на суцвіттях насінників. 

Ураження цибулин відбувається 
ще в полі, перед збиранням. Гри-
би, що викликають шийкову гниль, 
здатні  уражувати фізіологічно осла-
блені тканини, поселятися спочатку 
на нижньому листку, який починає 
відмирати, звідки поступово по 
міжклітинниках і клітинах ураженої 
тканини переміщаються в шийку 
цибулини. 

Під час зберігання цибулі хво-
роба починає швидко прогресу-
вати і за  півтора-два місяці може 
повністю охопити гниллю всю ци-
булину. Уражені цибулини зсиха-
ються, істотно знижується їх маса.

Конідіальне спороношення, яке 
утворилося, може викликати в 
період зберігання повторне зара-
ження сусідніх цибулин. При цьо-
му інфекція  проникає всередину, 
як правило, вже не через шийку, а 
через денце. Чим раніше цибули-
на виходить із стану спокою, тим 
легше вона уражується хворобою, 
оскільки корінці, що прокинули-
ся, відкривають «ворота» для про-
никнення інфекції. Значну роль у 
повторному поширенні інфекції 
відіграють кліщі, які пошкоджують 
цибулю. Гриб добре розвивається 
за температури від 3 до 330С, а за-
раження цибулин в межах 15–20°С.

Основним джерелом інфекції є 
склероції грибів, які зберігаються 
в ґрунті, у сховищах, уражені цибу-
лини і насіння.   

У разі висаджування уражених 
цибулин у ґрунт листки набувають 
жовтого забарвлення, вони в'януть, 
гниють і засихають. На насінниках  
стрілки надломлюються, а насіння 
недорозвивається і має низьку схо-
жість. Первинне зараження гри-
бами відбувається в полі в перед-
збиральний період проникненням  
інфекції через шийку цибулини, 
тому стан шийки, зрілість цибули-Шийкова  гниль 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ни до періоду збирання має вирі-
шальне значення для стійкості або 
сприйнятливості культури до цієї 
хвороби. Якщо погода і агротехніка 
вирощування сприяють визріван-
ню цибулин у полі, то вони  будуть 
уражуватися  мінімально. Так, за 
збирання цибулі у період повного 
пожовтіння листів цибулини ура-
жуються в півтора–два рази мен-
ше, ніж при збиранні культури  на 
початку пожовтіння листя.

За несприятливих умов збері-
гання втрати цибулі від хвороби 
сягають 50% і більше. Сильніше 
уражується цибуля, вирощена на 
заплаві, а слабше – на супіщаному 
ґрунті. Стійкість цибулі до ший-
кової гнилі залежить від площі 
живлення рослин і добрив. Сорти 
з темнозабарвленими лусочками 
більш стійкі до шийкової гнили, 
ніж сорти, які мають білі лусочки.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Дотри-
мання сівозміни і просторової 
ізоляції між товарними посіва-
ми і  насінниками, недопущен-
ня механічного пошкодження 
цибулин, збирання цибулі лише 
в суху погоду, дотримання опти-
мальних умов під час зберігання 
цибулі у сховищах. 

Сажка. Захворювання пошире-
не у зоні Полісся і північній частині 

Лісостепу України. В останні роки 
хвороба інтенсивно розвивається 
на рослинах у разі вирощування 
цибулі-ріпки з насіння чорнуш-
ки. Виявляється захворювання на 
листках, піхвах і лусках у вигляді 
поздовжніх вузьких тьмяно-свин-
цево-сірих подовжніх смуг під епі-
дермісом, що роздувся. Уражена 
тканина підсихає, темніє, епідерміс 
розривається, і з подовжніх тріщин 
висипається чорна маса спор. Із 
ростом листя продовжується роз-
виток спорових смужок, які досяга-
ють завдовжки декількох сантиме-
трів. Верхівка листка у проростків 
скривлюється і відмирає. Найбільш 
сприйнятливі до сажки сходи чор-
нушки приблизно протягом 12–15 
днів, починаючи з другого дня піс-
ля проростання насіння і закінчую-
чи формуванням першого листка. 

Більшість уражених сходів гинуть 
у віці 3–4 тижнів, але деякі утворю-
ють цибулини, на поверхні яких 
видно ділянки лусочок, уражених 
сажкою. Іноді уражуються і більш 
дорослі рослини, на яких хвороба 
виявляється тільки на поверхневих 
м'ясистих лусочках або між сухими 
поверхневими лусочками цибулини. 
Хворі рослини часто гинуть, части-
на залишається спотвореними.

Збудником захворювання є гриб 
Urocystis cepulae Frost (син. Tuburcin-
ia cepulae (Frost) Liro), який зберіга-
ється у ґрунті, на уражених рештках 
рослин у вигляді теліоспор, які в масі  
утворюють чорний порошок.

Теліоспори  гриба  проростають у 
ґрунті за температури 3–320С (опти-
мум 13–220С). Під час проростання 
теліоспор гриб утворює мутовчасту 

багатоклітинну грибницю, яка по-
тім розпадається на окремі шматоч-
ки, які виконують  роль споридій. 
Кожен шматочок дає початок новій 
грибниці, здатній уражувати росли-
ну. Теліоспори можуть проростати 
відразу після дозрівання. Інкубацій-
ний період розвитку хвороби стано-
вить 4–5 днів. Найбільш інтенсив-
не зараження рослин відбувається 
протягом 3–5 днів після початку 
проростання насіння за температу-
ри 10–250С. Розвиток хвороби під-
силюється за умов глибокого загор-
тання насіння у ґрунт. 

Основним джерелом інфекції є 
заспорений ґрунт спорокупками 
теліоспор гриба. За несприятливих 
умов теліоспори і грибниця пато-
гена можуть зберігатися у ґрунті 
понад 20 років. Додатковим дже-
релом інфекції можуть бути зара-
жені насіннєві цибулини і насіння. 
Шкідливість хвороби виявляється 
у випаданні сходів, що суттєво зрі-
джує густоту рослин. Уражені мо-
лоді цибулини у період зберігання 
швидко загнивають. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Дотри-
мання сівозміни, сівба здоровим 
протруєним насінням у ранні 
строки, садіння насінників лише 
здоровими цибулинами. 

Іржа. Дуже поширена хвороба 
на всіх видах культурної цибулі.       
Симптоми прояву хвороби різні, 
залежно від збудника. Іржу спри-
чиняють гриби із роду Puccinia: 
P. porri Wint., P. allii Rud. i  гриб 
Melapsora alliipopulina Kleb. 

У разі ураження Р. роrrі на лист-
ках цибулі утворюються спочатку 
округлі плями з яскраво забарв-

Формування склероціїв Botrytis 
allii на поверхні ураженої 
цибулини 

Сажка цибулі  (поздовжній зріз ураженої рослини) 
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леними жовтими або оранжеви-
ми еціями, а потім бурі уредінії. 
Наприкінці вегетації формуються 
темні телії. Уражені листки жов-
тіють, некротизуються і повністю 
відмирають. Патоген зберігається 
теліоспорами.

У разі ураження Р. аllіі на лист-
ках формуються лише  бурі уредінії 
і  чорні телії (еціостадія не форму-
ється).

Гриб М. allііpopulina є дводом-
ним паразитом. Основним госпо-
дарем-живителем для нього є різні 
види тополі, а цибуля є проміжним 
господарем. На листках цибулі гриб 
формує спермогоніальну та еціаль-
ну стадії у вигляді жовтих плям з 
оранжевим спороношенням. Уре-
дінії і телії гриб формує на листках 
основного господаряживителя – то-
полі (Populus nigra, P. italica та ін.). 

Основне джерело інфекції – ура-
жені рештки, на яких зберігаються 
теліоспори грибів, і уредініогриб-
ниця в тканині багаторічної цибулі. 
Теліоспори весною проростають 
і уражують цибулю. Шкідливість 
хвороби полягає у погіршенні то-
варних якостей зеленої цибулі. Крім 
того, передчасне відмирання лист-
ків зменшує нагромадження плас-
тичних речовин, внаслідок чого ци-
булини недорозвиваються. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Всі за-
ходи, які проводяться на цибулі 
проти     несправжньої борошнис-
тої роси і шийкової гнилі, є ефек-
тивними і проти іржі.

Біла гниль денця. Ознаки хворо-
би проявляються на цибулі під час 
вегетації і зберігання. У польових 
умовах перші ознаки хвороби  про-
являються на  рослинах у вигляді 
пожовтіння кінчиків листків, яке 
поступово поширюється донизу. 
Листки жовтіють і пізніше відмира-
ють. Хворі рослини швидко в’януть 
і гинуть. На коренях і лусочках мо-
лодих цибулин утворюється білий 
пухкий наліт, який пізніше покрива-
ється дуже дрібними склероціями у 
вигляді чорних дернинок. Уражені 
цибулини стають водянистими і за-
гнивають. 

Під час зберігання цибулі хво-
роба проявляється на окремих ци-
булинах у вигляді обводнення й 
загнивання денця, на якому також 
з‘являється білий пухкий наліт з 
чорними склероціями гриба. Осо-

бливо  інтенсивно біла гниль денця 
розвивається під час зберігання ци-
булі у вологому приміщенні. Гниль 
цибулин завжди розпочинається з 
денця. Згодом хворі цибулини по-
вністю згнивають.

Збудником хвороби є мітоспо-
ровий гриб Sclerotium cepivorum 
Berk. В своєму циклі розвитку па-
тоген розвиває грибницю і формує 
склероції у вигляді  чорних дрібних 
дернинок. Частіше білою гниллю 
денця уражуються рослини, по-
шкоджені цибулевою мухою. 

Оптимальна температура для 
проростання склероціїв гриба зна-
ходиться в межах  20–240С. Силь-
ніше біла гниль денця розвиваєть-
ся на менш зволожених ґрунтах.  

Джерелом інфекції є склероції 
гриба на уражених рештках, насін-
нєвих цибулинах, у ґрунті, інфекція 
може передаватися насінням. Скле-
роції патогена  у ґрунті зберігають 
життєздатність протягом кількох 
років. Навесні вони проростають 
з утворенням грибниці, гіфи якої і 
викликають первинне зараження 
рослин.

Шкідливість хвороби полягає у 
зрідженні посівів сіянки, цибулі-
ріпки, насінників, інтенсивному за-
гниванні цибулин під час зберіган-
ня, що призводить до значних втрат 
вирощеної продукції.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Всі за-
ходи, які проводяться на цибулі 
проти шийкової гнилі, є ефектив-
ні й проти білої гнилі денця.

Біла гниль (склеротініоз). Хво-
роба поширена повсюдно. Осо-
бливо небезпечна у роки з великою 
кількістю опадів. Біла гниль ви-
являється на цибулинах як під час 
вегетації, так і у сховищах під час 
зберігання.

У полі біла гниль розвивається 
поволі, але у сховищах вона швид-
ко прогресує. Проявляється хво-
роба у вигляді білого пухкого вато-
подібного  нальоту, який покриває 
поверхню цибулини або виявля-
ється між лусочками.  У хворих 

Спороношення 
Urocystis cepulae 
між  лусочками 
ураженої 
цибулини 

Гниль денця цибулі
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цибулин лусочки розм'якшуються, 
стають водянистими. 

Білу гниль цибулі викликає гриб  
Sclerotinia sclerotiorum  (Mont.) de 
Bary, який належить до поліфагів 
– уражує понад 360 видів одно- та 
дводольних культурних і дикорос-
лих рослин, у тому числі гречку, го-
рох, квасолю, сою, соняшник, ріпак, 
буряк, капусту, цибулю, моркву та 
ін. У циклі розвитку гриб формує 
грибницю у вигляді білого нальоту, 
склероції і сумчасте спороношення 
– відкриті плодові тіла – апотеції з 
сумками і сумкоспорами. Грибниця 
патогена за несприятливих умов се-
редовища видозмінюється і утворює 
численні склероції. Вони округлої, 
неправильної або іншої форми, часто 
сплющені, 1–3 см у діаметрі, трохи 
бугорчаті, чорні, усередині білі. 

Джерелом інфекції є склероції 
гриба на рослинних рештках у ґрун-
ті, які зберігають життєздатність до 
7–10 років. Додатковим джерелом 
є заражене насіння, в якому збері-
гається грибниця. За умов теплої 
вологої зими без різких перепадів 
температури склероції пророста-
ють, формуючи нову грибницю.

Проростання склероціїв з утво-
ренням апотеціїв триває 30–38 діб з   

початку польових робіт. За високої 
вологості повітря із апотеціїв, що 
дозрівають, вивільняється величез-
на кількість сумкоспор (до 31 млн. 
шт.), які розносяться вітром. Вони 
викидаються порціями протягом 
5–6 тижнів. У сухих умовах сумкос-
пори зберігають свою життєздат-
ність до 1,5 місяця, а за низьких тем-
ператур (5–70С) – кілька місяців. За 
сприятливих умов  сумкоспори про-
ростають з утворенням інфекційних 
гіф, які проникають у рослину. Від 
початку зараження до прояву хво-
роби минає 7–10 днів. Склероції мо-
жуть проростати протягом усього 
періоду вегетації. Окрім сумкоспор 
гриб у вологу погоду може поширю-
ватися вегетативно – шматочками 
грибниці за допомогою вітру, дощу, 
комах, тому хвороба часто має у 
полі осередковий характер. 

Грибниця патогена, яка міститься 
у верхніх шарах ґрунту, також може 
спричиняти ураження коренів, цибу-
лин, листків, що розташовані на по-
верхні грунту. Хвороба інтенсивно 
розвивається у дощову погоду і за 
високої вологості повітря. Найбільш 
сильно білою гниллю уражуються 
підв'ялені, погано визрілі або під-
мерзлі цибулини, а також цибулини з 
механічними пошкодженнями.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Всі за-
ходи, які проводяться на цибулі 
проти гнилі денця, є ефективні й 
проти білої гнилі.

Мокра бактеріальна гниль. Хво-
роба поширена на цибулі першого 
року вирощування, особливо під час 
зберігання цибулин. Завдає значної 
шкоди і насінникам. Первинне за-
раження цибулин відбувається ще 
в полі. Частіше уражується цибуля-

ріпка, може уражуватись і часник. 
Навколо стеблового  кінця ураженої 
цибулини утворюється велика світла 
або трохи  рожевувата пляма. Ткани-
на на її місці розм'якшується, стає во-
дянистою. У таких цибулин перший 
зовнішній шар соковитих лусочок 
здоровий, а наступні два набувають 
жовто-бурого забарвлення. Уражена 
цибулина розм'якшується, ослизню-
ється, має неприємний запах.

Під час зберігання уражених ци-
булин мокра гниль поширюється на 
сусідні цибулини і викликає їх за-
гнивання. Осередки бактеріальної 
гнилі можуть швидко розростатися 
і викликати загнивання майже всієї 
партії цибулин, що зберігаються.

Збудниками хвороби є бактерії 
Erwinia carotovora subsp. carotovora 
(Jones) Bergey та ін. Окрім цибулі 
бактерія уражує картоплю,  люпин, 
кормові боби, тютюн, махорку, бу-
ряк, соняшник, моркву, капусту, 
часник та ін. культури.

Бактерії проникають у рослини ще 
в полі через різні  механічні пошко-
дження. Розвиток мокрої гнилі по-
чинається з розчинення пектинових 
речовин міжклітинників, що призво-
дить до розпаду лусок цибулини  на 
окремі клітини, які в масі утворюють 
слизисту кашу. Оселяються бактерії 
на цибулинах, пошкоджених меха-
нічно і комахами, а також уражених 
гниллю денця, шийковою та білою 
гнилями. Процес розвитку мокрої 
гнилі відбувається швидко при над-
лишку вологи у повітрі і підвищеній 
температурі у місцях зберігання.

Джерелом інфекції є непере-
гнилі уражені решки, закладені на 
зберігання і заражені ще в полі ци-
булини. 

Біла гниль цибулі

Мокра бактеріальна гниль
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Шкідливість хвороби полягає 
у загниванні цибулин і головок 
часнику та значних втратах уро-
жаю. Висаджені уражені цибулини 
не проростають. При дотриман-
ні правильного температурного 
режиму у сухих сховищах мокра 
гниль хоч і виникає, проте розви-
вається повільно і не спричиняє 
великих втрат.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Закладан-
ня на зберігання лише здорових, 
добре просушених цибулин після 
ретельного перебирання і сорту-
вання;  зберігати цибулини при 
вологості 80–85% і температурі 
1–30С. У разі виникнення осеред-
ків бактеріальної гнилі під час 
зберігання цибулю слід перебрати 
і видалити гнилі цибулини. Зни-
щення післязбиральних решток.

Мозаїка. Хвороба проявляєть-
ся на цибулі різного віку у вигляді 
світло-жовтих поздовжніх смуг і лі-
ній на листках. Листки стають хло-
ротичними, в’януть і засихають. На 
насінниках суцвіття деформовані, 
квітконіжки у них різної довжини, 
віночки часто зрослопелюсткові, 
а тичинки і маточки часто переро-
джуються у видовжені листочки. 
Іноді замість квіток формують-
ся дрібні цибулинки. Квітконосні 
стрілки часто зігнуті, з поздовжніми 
мозаїчними смугами. В уражених 
мозаїкою рослин цибулини подо-
вжені, недозрілі, часто не перехо-
дять у період спокою і восени про-
ростають. Схожість насіння низька, 
а проростки слаборозвинені.

Збудником хвороби є вірус-кос-
мополіт поліфаг Cucumber mosaic 
virus (CMV), який уражує також 
люпин, тютюн,  огірок,  томати, всі 
види гарбузових та ін. культури.  
Вірус передається у природі більш 
ніж 80 видами попелиць.

Інкубаційний період розвитку 
хвороби 10–14 діб. Джерело ін-
фекції – уражені цибулини, в соку 
яких зберігається вірус. Насінням 
вірус не передається і не зберіга-
ється у ґрунті.

Шкідливість хвороби полягає у 
погіршенні асиміляційної діяль-
ності листків, зменшенні нагрома-
дження пластичних речовин і зни-
женні врожаю цибулин та насіння. 
Іноді врожай цибулі знижується на 
15–20%, насіння – на 50–60%.

Жовта смугастість, або карли-
ковість. Ознаки хвороби проявля-
ються на листках у вигляді яскраво-
жовтих смуг і ліній. Уражені листки 
набувають ланцетної форми, вони 
сплюснуті, деформовані, кінці їх 
звисають до поверхні ґрунту. Квіт-
кові стрілки у хворих рослин кар-
ликові, висота їх не досягає 30 см. 
Деформація суцвіть у хворих рос-
лин не спостерігається.

Збудником хвороби є вірус 
Onion yellow dwarf virus (OYDV), 
який уражує цибулю-ріпку, цибу-
лю-порей і деякі види нарцисів. 
Поширюється різними видами по-
пелиць, може передаватися кон-
тактно-механічним шляхом. Інку-
баційний період розвитку хвороби 
залежно від температури навко-
лишнього середовища і рослини 
живителя триває 7–14 діб.

Основне джерело інфекції – ура-
жені цибулини та зимуючі багаторіч-
ні види цибуль, у соку яких зберіга-
ється вірус. Патоген не зберігається 
в ґрунті і не передається насінням.

Шкідливість жовтої смугастості 
надзвичайно велика. Урожай цибулі 
першого року вирощування може 

знижуватися на 20–25%,  а на насін-
никах недобір насіння іноді стано-
вить 75% і більше.  Схожість зібра-
ного із хворих рослин насіння дуже 
низька.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ. Проведен-
ня у фазу сходів та в період веге-
тації на насінниках 2–3 фітопро-
чищення з видаленням уражених 
рослин разом з їх цибулинами і їх 
знищенням; дотримання просто-
рової ізоляції між товарними і на-
сіннєвими ділянками; обприску-
вання насінників інсектицидами 
проти попелиць, кліщів та інших 
переносників вірусної інфекції.

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ 
ЦИБУЛІ ВІД  ХВОРОБ

Добір і вирощування сортів і гі-
бридів цибулі з високою польовою 
стійкістю до несправжньої борош-
нистої роси, шийкової гнилі: Амфо-
ра Голд,  Амфора, Белло Бланко,  Бі-
ляночка, Боско, Братко F1, Веселка, 
Вольф F1,  Дайтона F1,  Екзакта F1,  
Ельбрус,  Каліпсо,  Кармен,  Кенді F1,  
Колос, Луіза,  Любчик, Мавка, Ме-
лорі F1, Панчер F1, Радар, Ред Рум 
F1, Сафран F1, Тріумф, Універсо F1 ,  
Центро,  Шерман F1 та ін. Більшість 
цих сортів і гібридів не вимагають 
хімічного захисту від хвороб у пері-
од вегетації, а в роки епіфітотійного 
розвитку можна обмежитися лише 
однією профілактичною обробкою.

Дотримання правильної сівозмі-
ни. У районах поширення сажки по-
вертати цибулю на одне й те саме ж 
поле не раніше, ніж через 5–6 років, 
в інших регіонах – через 2–3 роки. 
Дотримання просторової ізоляції 
між полями сіянки-чорнушки, то-
варними посівами і насінниками 
цибулі не менше 1 км.

Агротехніка вирощування цибулі 
має бути спрямована на своєчасне   
визрівання цибулин. Внесення зба-
лансованих доз мінеральних добрив 
з перевищенням від розрахункової 
норми фосфорних на 15–20% без-
посередньо під цибулю істотно під-

Гниюча  масса під сухими 
лусочками ураженої цибулини  
мокрою бактеріальною гниллю
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вищує стійкість рослин до хвороб, 
сприяє підвищенню врожайності 
культури, покращує якість цибулин. 
Свіжий гній під цибулю вносити не 
рекомендується, тому що продукти 
його окислення пригнічують ріст і 
розвиток рослин, сприяють розви-
тку шийкової гнилі та інших хвороб. 
Для підвищення врожайності, по-
кращення якості продукції, збіль-
шення кількості корисної ґрунтової 
мікрофлори, покращення азотного 
режиму ґрунту, прискорення роз-
кладання пожнивних решток реко-
мендується вносити у ґрунт разом з 
поливом перед сівбою біопрепарат 
ЕКОпром (ЕКОргор, п., 1, 0 кг/га).

Знезаражують чорнушку від не-
справжньої борошнистої роси та ін-
ших хвороб у теплій воді за темпера-
тури 18–200С, витримуючи насіння  

протягом доби, або замінюють його 
барботуванням у воді. Після замочу-
вання насіння розстеляють на воло-
гій мішковині шаром до 10 см, покри-
вають також вологою мішковиною 
і витримують за кімнатної темпера-
тури до проростання 3–5 % насіння. 
Після цього насіння підсушують до 
сипучого стану, обробляють  одним 
із рекомендованих біопрепаратів і 
висівають. Для оброблення насін-
ня проти зовнішньої та внутріш-
ньої інфекції використовують про-
труйники на основі діючих речовин: 
боскаліду, тн (Іншур Профі, 100–200 
мл/100 кг насіння); металаксилу-М, 
тн (Апрон XL 359 ES, 100 мл/100 кг 
насіння); флудіоксонілу, тн. (Максим 
480 FS, 100 мл/100 кг насіння).

Для знезараження насіння цибулі 
від зовнішньої інфекції можна ви-

користати біопрепарати: Агат-25-К, 
па. (7–9 г/кг); Псевдобактерин-2 
(Респекта), в.р. (0,1 л/кг); Фітоцид, 
р. (2,5 л/т). За такого оброблення 
насіння підвищується енергія його 
проростання, на 5–7 днів раніше 
з’являються дружні сходи сіянки, 
на 2–3 тижні пролонгуються строки 
з’явлення перших ознак хвороб на 
рослинах.

Проти несправжньої борошнистої 
роси застосовують термічне знеза-
раження насіннєвої цибулі-сіянки і 
цибулі-ріпки. Для цього прогрівають 
насіннєві цибулини за  температури 
42–450С протягом 10–12 год. Чим 
більше партія цибулі, тим більше 
часу потрібно для її прогрівання. 
Висока тривала температура вбиває 
грибницю збудника хвороби, не за-
вдає ніякої шкоди самій цибулині. 

Насіння чорнушки висівають, сі-
янку висаджують у ранні строки за   
настання фізичної стиглості ґрун-
ту, що сприяє швидкому розви-
тку рослин, суттєвому  зниженню  
ураженості рослин різними хворо-
бами. Часто висаджують цибулю 
восени, за  30–40 днів до настання 
стійкої морозної погоди. Цибулини 
за такого садіння добре перезимо-
вують, дають сходи раніше на 15 діб 
і більше, менше уражуються хво-
робами, дозрівають на 2–3 тижні 
раніше і  підвищують врожайність 
цибулі-ріпки на 10–20%.

У фазу сходів та в період вегетації 
на насінниках проводять 2–3   фіто-
прочищення, за яких всі дифузно 
уражені несправжньою борошнис-
тою росою та вірусними хворо-
бами рослини видаляють з поля, 
після чого посіви цибулі обробля-
ють одним із рекомендованих фун-
гіцидів  на основі діючих речовин:  
азоксистробіну, к.с. (Квадріс 250 
SC, 0,6 л/га); алюмінію фосфіту + 
фосфористої кислоти, р.к. (Фитал, 
2,0–2,5 л/га); аметоктрадину + ди-
метоморфу, к.с. (Орвего, 0,8–1,0 л/
га); боскаліду + піраклостобіну, в.г. 
(Сігнум, 1,0-1,5 кг/га); диметомор-
фу  + манкоцебу, в.г. (Акробат МЦ, 
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2,0 кг/га та аналоги); іпродіону, к.с. 
(Ровраль Аквафло, 0,75-1,0 л/га);  
мандипропаміду + хлорокису міді, 
в.г. (Пергадо R 270 WG, 4,0–5,0 кг/
га);  манкоцебу +  цимоксанілу, з.п. 
(Ордан, 2,0–2,5 кг/га); металаксилу 
–М + манкоцебу, в.г. (Ридоміл Голд 
МЦ 68 WG, 2,5 кг/га та аналоги); 
міді гідроксиду, в.г. (Косайд 2000, 
2,0–2,5 кг/га); метираму, в.г. (По-
лірам ДФ, 2,0–2,5 кг/га); пропіне-
бу, з.п. (Антракол 70 WP, 2,0 кг/га);  
піраклостробіну + метираму, к.е. 
(Кабріо Дуо, 2,5 л/га); тебуконазолу 
+ флуопіраму, к.с. (Луна Експіріенс 
400 SC,0,35–0,75 л/га); тіофанатме-
тилу, к.с. (Захисник, 1,0–1,2 л/га); 
фенамідону + пропамокарбу гідро-
хлориду, к.с. (Консенто 450 SC, 1,7–
2,0 л/га); флуазинаму, к.с. (Ширлан 
500 SC, Охайо, 0,4 л/га та аналоги); 
флуоксастробіну + протіоконазо-
лу, к.е. (Фанданго 200 ЕС, 1,25 л/
га); фосетил алюмінію, з.п. (Альєтт, 
1,2–2,0 кг/га); цимоксанілу + ман-
коцебу, в.г. (Курзат М 68, 2,0–2,5  
кг/га); цимоксанілу + хлороксиду 
міді, з.п. (Ордан, 3,0 кг/га). 

У робочу суспензію фунгіцидів, 
які виготовлені на основі змочу-
вальних   порошків, додають один 
із прилипачів:  Агра 90, Тритон 
ЦС- 7 або NaКМЦ, ПВС та ін.

Проти хвороб на цибулі можна 
застосовувати біопрепарати Агат 
25-К, па, (30 г/га), Псевдобакте-
рин-2 (Респекта, в.р., 1,0 л/га).

Збирати цибулю слід у період ма-
сового пожовтіння листків і в суху 
погоду. Обрізати листки у цибу-
лин можна за умови хорошого ви-
зрівання цибулин. У разі поганого 
визрівання цибулин їх обрізають 
тільки після попереднього просу-
шування в полі, перед закладкою 
на досушування зі штучним підігрі-
вом. Слід пам'ятати, що передчасне 
видалення  листя з недостатньо 
визрілих цибулин сприяє легкому 
проникненню інфекції шийкової 
гнилі через свіжу рану шийки у ци-
булину, викликаючи її загнивання у 
період зберігання.

При сухій сонячній погоді про-
сушувати цибулю можна в полі, роз-
стилаючи рослини в один шар на 
поверхні ґрунту, або у добре венти-
льованих приміщеннях. Якщо пого-
да волога, цибулю необхідно суши-
ти спочатку під навісами, а потім у 
добре вентильованих приміщеннях 
із використанням штучного підігрі-
ву. При температурі 25–350С цибу-
лю витримують 7–10 днів і більше. 
Просушують цибулю до тих пір, 
поки при перемішуванні цибулин 
чується специфічний шум.

Збирати насіння і цибулю-сівок 
(сіянка) тільки з неуражених діля-
нок у суху погоду. Для закладання 
на зберігання відбирають добре 
просушені цибулини з тонкою ший-
кою, довжина якої повинна бути не 
менше 3–5 см для продовольчого 

лука і 5–6 см для ріпи-матки. Ци-
булини з довгою шийкою менше 
уражуються шийковою гниллю при 
зберіганні.

Зберігати цибулю необхідно в 
очищених від торішніх залишків 
цибулі  дезінфікованих сховищах за 
температури  0–(+20С) і відносної 
вологості повітря 70–75%. У разі по-
яви у сховищах шийкової гнилі слід 
негайно перебрати цибулю і вида-
лити уражені цибулини.

Потрібно ретельно очистити на-
сіння чорнушки від домішок сухих     
частинок залишків рослин, оскіль-
ки у них може зберігатися інфекція. 
Технології вирощування цибулі-ріп-
ки, цибулі-сіянки і цибулі-чорнуш-
ки, їх посівні якості повинні відпо-
відати вимогам чинних стандартів 
ДСТУ. 
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КАРТОПЛЯРСТВО

У картоплярів багато конку-
рентів – комахи-шкідники і мі-
кроскопічні нематоди, які псують 
коренеплоди, патогенні гриби, що 
викликають різноманітні захво-
рювання на посівах, бур'яни, які ви-
сотують вологу і корисні речовини 
з грунту. Тож боротьба за «другий 
хліб» є безкінечним процесом на фоні 
глобальної нестачі продовольства 
для землян. Генні інженери обіцяють 
успіх за рахунок втручання в та-
їнство природи.  У свою чергу, тов-
стосуми фінансують ці мільярдні 
проекти, оплачують піар-кампанії 
і лобістів ГМО і сподіваються до-
бряче нагрітися з інвестицій. Тому в 

багатьох країнах Америки, Африки 
та Східної Азії ГМО-картопля вже 
стала нормою життя.

 Чи можна обійтися без гене-
тично модифікованих конструк-
цій у сучасному картоплярстві? 
Про це ми говорили з Ігорем 
Чечітком, директором ТОВ 
«ЕйчЗетПіСі Україна», що є ві-
тчизняним представництвом 
міжнародної компанії HZPC – лі-
дера світового ринку в галузі се-
лекції та насінництва картоплі. 
До речі, Ігор Чечітко одним із пер-
ших підтримав цьогорічний про-
ект нашого видання «Україна без 
ГМО – Зелена Україна». 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

У HZPC ДОВIРЯЮТЬ ЛИШЕ 
ТРАДИЦIЙНИМ МЕТОДАМ СЕЛЕКЦI¯
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КАРТОПЛЯРСТВО

– Яка Ваша позиція щодо спо-
живання продукції рослинного 
походження, яка містить ГМО?

– Я краще споживатиму «тради-
ційний» продукт. Вплив ГМ-про-
дуктів на здоров’я та екосистему 
повинен вивчатися десятиріччями, 
оскільки наслідки використання де-
яких ГМ-продуктів, можуть про-
являтися в наступних поколіннях. 
Підхід – дослідження ГМ-продуктів 
протягом кількох років, на мою дум-
ку, є недостатнім. 

– Які основні проблеми карто-
плярства намагаються виріши-
ти за допомогою генетично мо-
дифікованих конструкцій?

– Переважно це питання стій-
кості картоплі до основних хво-
роб та шкідників, а також питання 
якості бульб для переробки. Відо-
мі також проекти, завданням яких 
було створення ГМ-сорту карто-
плі, стійкого до деяких гербіцидів.

– Які генетично модифіковані 
об’єкти картоплі найбільш відо-
мі у світі? Якими властивостями 
вони наділені?

– Як правило, головними селек-
ціонерами ГМ-сортів картоплі та й 
інших культур є хімічні транснаці-
ональні корпорації. Серед відомих 
сортів можна згадати Russet Burbank 
NewLeaf, Atlantic NewLeaf, Superior 
NewLeaf, які стійкі до колорадсько-

го жука. Сорт Amflora має високий 
вміст амілопектинового крохма-
лю. Сорт  Fortuna створювався як 
стійкий до фітофторозу. Звісно, є й 
інші сорти, робота зі створення ГМ-
сортів триває.

– Чи можна відрізнити ГМО 
картоплю за зовнішніми озна-
ками?

– Практично ні. ГМ-сорт – це 
звичайний сорт, у ДНК якого «вбу-
довують» потрібний ген чи групу 
генів. Візьмемо, для прикладу, сор-
ти Russet Burbank, Atlantic, Superior. 
До їх геному було «вмонтовано» 
ген, який відповідає за продукуван-
ня токсичного для колорадського 
жука білка. Тому ці сорти й отри-
мали доповнення NewLeaf, що свід-
чить про їх ГМ природу.

– Чи є картопля об’єктом під-
вищеної уваги з боку генних ін-
женерів у порівнянні з іншими 
овочами?

– Думаю, так, адже картопля є 
основним продуктом  харчуван-
ня для багатьох країн. Картоплі 
з’їдається у світі більше, ніж будь-
якого овочу. Хоча, звісно, є проекти 
із застосуванням генної інженерії і 
для інших овочевих культур, скажі-
мо, для томата та солодкого перцю.

– Чи проводить компанія 
HZPC досліди чи розробки 
ГМО-сортів картоплі?

– HZPC  – це компанія тради-
ційної селекції картоплі. Ми пра-
цюємо у царині селекції і насінни-
цтва картоплі вже 115 років. Деякі 
з наших сортів вирощуються вже 
понад 60 років і до сьогодні є ві-
домими та  мають попит, оскільки 
через свої якості залишаються улю-
бленими для багатьох споживачів. 
Крім того,  урожайність, якість і 
смак картоплі для нашої компанії 
є  найважливішими ознаками. Звіс-
но, ми займаємося дослідженнями 
генетики картоплі, біотехнологій, 
але не в галузі генетичної інженерії 
і створення ГМ-сортів. Взагалі спо-
живачі часто плутають поняття ге-
нетичної інженерії і біотехнології. 
Багатьом здається, що це одне й те 
ж саме. Але це не так. Те поняття, 
яке вкладають в ГМО та ГМ-сорти, 
можна назвати генною інженері-
єю. Але біотехнології – це, швид-
ше, як інструментарій. Наприклад, 
коли створюється новий сорт, його 
необхідно швидко і масово роз-
множити. Тому рослини цих сортів 
живцюються і якийсь час вирощу-
ються «у пробірках». А пізніше пе-
реносяться у субстрат, у захищений 

Коломба 56-й день після посадкиРанній столовий сорт картоплі Коломба
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грунт,  де вже вирощуються міні-
бульби. Це просто сучасний метод 
швидкого розмноження сорту із 
застосуванням лабораторії. Але 
ніяких генетичних змін при цьому 
з рослиною не відбувається. Од-
нак завдяки цьому методу з однієї 
рослини можна отримати 30–40 
тисяч нових рослин. Те ж саме від-
бувається і при оздоровленні сорту, 
але це вже інша тема. Наші 115 ро-
ків досвіду дають нам можливість 
створювати різні сорти для різного 
призначення саме методами тради-

ційної селекції і швидко надавати їх 
споживачеві.

– Чи можна за допомогою се-
лекційних методів вивести сорти 
картоплі, які за своїми характерис-
тиками не поступатимуться гене-
тично модифікованим об’єктам?  

– Дивлячись які властивості… 
Якщо ми хочемо бачити в картоплі 
щось чужорідне, то, звісно, ні. На-
приклад, як згаданий вище білок 
бактерії, що є токсичним для коло-
радського жука. Але реальні можли-
вості традиційної селекції для карто-

плі, насправді, невичерпні. До роду 
картоплі входять близько 200 різних 
диких та культурних видів. Їх батьків-
щиною є регіони Центральної і Пів-
денної Америки. Серед них є види, 
які витримують морози до –8°C, які 
абсолютно не цікаві колорадському 
жуку, які є стійкими до фітофторозу, 
нематод тощо. Є види, які мають на-
стільки густе опушення листків і сте-
бел, що шкідники  не можуть, навіть, 
вкусити цю рослину. Волоски, якими 
вкриті листки та стебла картоплі, у 
деяких видів мають речовини які є 
отруйними для комах. Завданням 
традиційної селекції саме  і є залу-
чити «цікаві» види у схрещування і 
отримати сорт картоплі із заданими 
ознаками. А те, що можуть дати ці 
200 видів картоплі для традиційної 
селекції – це величезний потенціал 
корисних і цінних властивостей.  Ще 
у 30-х роках ХХ століття у Радянсько-
му Союзі із залученням дикого виду 
було створено сорт картоплі, стійкий 
до фітофторозу. Цей сорт так і на-
звали – Фітофторостійка. Звичайно, 
шкідники та збудники хвороб також 
еволюціонують, з’являються нові їх 
риси ти типи. Тому, наприклад,  коли 

КАРТОПЛЯРСТВО

Ранній столовий сорт картоплі Ред Скарлет

Середньопізній сорт Сіфра
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КАРТОПЛЯРСТВО

говорять, що сорт втратив стійкість 
до чогось, це є не зовсім вірно. Про-
сто з‘являються нові різновиди, до 
яких сорт був не стійкий із самого 

початку. Тому й ведеться між селек-
цією рослин та еволюцією шкідників 
та збудників хвороб справжня «гон-
ка озброєнь».

– Чи відомі Вам  випадки вико-
ристання ГМО-картоплі в Україні?

– Наприкінці 90-х років минулого 
століття я працював в Інституті кар-
топлярства НААН України. Саме 
тоді в установі досліджувалися сор-
ти картоплі, стійкі до колорадсько-
го жука. Ті ж самі Russet Burbank 
NewLeaf та Atlantic NewLeaf. Дій-
сно, спочатку колорадський жук 
цю картоплю не пошкоджував. Але 
наприкінці вегетації, коли бадилля 
картоплі втрачає тургор і в ньому 
сповільнюється сокорух, концен-
трація токсичного для жука білка, 
який міститься в клітинному соці, 
знижувалася, і колорадський жук 
уже починав з’являтися і на цих 
рослинах. Можна було зробити 
висновок, що за кілька років коло-
радський жук міг би адаптувати-
ся до даних сортів. Крім того, дані 
сорти характеризувалися поганою 
лежкістю та низкою інших проблем 
під час зберігання. Тому проект ви-
явився безперспективним для ви-
робників.

Ігоря Петровича Чечітка я знаю більше 10 років, з того 
часу, коли він, ще будучи молодим вченим, працював в Ін-
ституті картоплярства і був постійним автором нашого ви-
дання «Овочі та Фрукти». Його професійні і дуже цікаві 
статті ми з величезним задоволенням розміщували на сто-
рінках журналу. Тому я не здивувався, дізнавшись про те, 
що український підрозділ іменитої та авторитетної компанії 
HZPC очолив саме Ігор Петрович, серйозний фахівець, вче-
ний і практик, послідовник відомих картоплярів, славетних 
традицій вітчизняної академічної та галузевої науки.

Сьогодні компанія HZPC займає чільне місце на ринку на-
сіннєвої картоплі України. І це не випадково, оскільки філо-
софія такого успішного підприємства висловлена у простій 
формулі: картопля – не просто другий хліб, а один зі стовпів 
української кулінарної культури.

Для мене яскравим епізодом, який підтверджує успіх 
HZPC в світі, стала поява картоплі салатних сортів цієї ком-
панії в меню міжнародних авіаліній. Так, нещодавно, подо-
рожуючи на борту грецького авіалайнера, я був вражений, 
коли під час обіду пасажирам в якості головної страви за-
пропонували порізану невеликими кубиками картоплю 
сорту «Анабель», виведену HZPC. Він припав до смаку не 
тільки дорослим пасажирам, а й дітям. Наявність цього про-

дукту в літаку свідчить про визнання 
його еталонної якості і високого сту-
пеня відповідальності з боку компа-
нії-оригінатора. Я дуже сподіваюся, 
що цей салатний сорт картоплі буде 
незабаром зареєстрований і в Укра-
їні. Також хочеться особисто по-
дякувати Ігорю Петровича Чечітко і 
його компанії HZPC за участь у соціально значимому всеу-
країнському проекті «Україна без ГМО - Зелена Україна».

Обов'язково вирощуйте чудові сорти картоплі від компа-
нії HZPC на своїх великих і малих ділянках і більш детально 
знайомтеся з їх сортовим розмаїттям на сторінках веб-сайту 
hzpc.com.ua.

Крім того, на сторінках видання «Овочі та Фрукти» і в 
його інтернет-версії pro-of.com ua, в інтернет-виданні «ЧТО 
ЕДИМ» (www.proedim.org), а також на наших сторінках в 
соціальних мережах, ми будемо регулярно оновлювати 
інформацію про нові сорти картоплі від HZPC для макси-
мального сприяння в популяризації даної продукції, яка НЕ 
МІСТИТЬ ГМО. А це дуже важливо.

Сергій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,  
генеральний директор ВКО «Дельта-Агро»

ПРОДУКТ HZPC ПІДКОРИВ НЕБЕСНІ ВИСОТИ

Середньопізній столовий сорт Моцарт

Середньопізній столовий сорт Фламенко
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В Україні з плодових зернятко-
вих культур у промислових садах 
вирощують яблуню, грушу, айву, 
чорноплідну горобину. Найпоши-
реніша серед них яблуня. У цієї 
культури багато цінних власти-
востей. Дерева витримують укра-
їнські морози, крім того, завдяки 
великій різноманітності сортів ця 
культура пристосована до кліма-
ту і ґрунтів різних природних зон. 
Наступною культурою за попу-
лярністю йде менш морозостійка 
і більш теплолюбна  груша. Кращі 
за якістю плоди груші отримують 
у південній зоні плодівництва. 
Хоча грушевих промислових садів 
у нашій країні в рази менше, ніж 
яблуневих, цей фрукт залишаться 
однім із затребуваних.

Ми вирішили дізнатися про 
стан українських садів зернятко-

вих культур. Нас цікавило, які сор-
ти користуються зараз популяр-
ністю, які новинки з’явилися на 
українському ринку та чи заклада-
ють нові сади яблуні та груші. На 
наші питання відповіла керівник 
проектів у «Розсадник плодових 
культур родини Лановенко» Ва-
лентина ЛАНОВЕНКО. 

– Охарактеризуйте загальний 
стан українських яблуневих і 
грушевих садів?

– Садівники, які мають промис-
лові насадження та орієнтуються 
на експорт, переважно мають у 
своєму складі сорти, які були по-
трібні для продажу в Росію. Зараз 
такі яблука можна продати лише 
в Україні та частково у Білорусі. 
Це стосується сортів Айдаред та 
Ренет Симиренка. Так, українці їх 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

СОРТИ 
ЗЕРНЯТКОВИХ 
КУЛЬТУР,
ЗАТРЕБУВАНI У ВИРОБНИЦТВI

САДІВНИЦТВО
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знають та купують, але питання, 
які обсяги можуть бути продані на 
внутрішньому ринку.

Що стосується груш, то як і 
раніше, їх в Україні вирощують 
недостатньо для задоволення 
потреб нашого ринку. Україна є 
навіть нетто-імпортером груші, 
що означає, що ми більше імпор-
туємо цих плодів, ніж експортує-
мо. Так, уже у вересні можна по-
бачити у маркетах плоди сорту 
Конференція з Нідерландів. Ціна 
вища за українські груші у 2 рази, 
якість гірша, бо їх зривають більш 
зеленими, щоб довезти, відповід-
но смак не є найкращим. Чому так 
відбувається? Садівники, які ма-
ють промислові насадження, по-
чинають збирати груші у вересні, 
і найкращі плоди закладають на 
зберігання у сховища для прода-

жу зимою та весною. З приватних 
ділянок груші починають прода-
вати уже з липня–вересня, але це 
лише на ринках. 

Груша і надалі залишається пер-
спективною культурою для виро-
щування в Україні. Ціни кожного 
року тримаються на досить гарно-
му рівні. У вересні 2018 р. ціни на 
товарні плоди не опускалися ниж-
че 12–15 грн  за кілограм із подаль-
шим зростанням ближче до зими.

Також варто згадати проблему зі 
сховищами в Україні. У середньому 
потужності для зберігання фруктів 
оцінені у 300 тисяч тонн, що є над-
звичайно мало для того об’єму, що 
вирощується у нас. Лише яблук, за 
деякими оцінками, у 2018 році було 
зібрано близько 1,5 млн тонн. 

– Чи закладаються нові сади 
яблуні та груші? Яким сортам 
надається перевага? Які новин-
ки останнім часом зайшли на 
український ринок?

– Звичайно, сортовий склад сут-
тєво змінюється, особливо для 
яблуні. Вибирають сорти, які по-
пулярні в ЄС та країнах Близького 
Сходу, для експорту. Яблука: кло-
ни сортів Джонаголд, Фуджі, Гала, 
Роял ред, Гренні Сміт; клубні сорти 
типу Пінк Леді, сорти з червоною 
м’якоттю та ін. 

Сортовий склад груш не дуже за-
знав змін за останні роки. І варто 
сказати, що споживачі в Україні май-
же не розрізняють ці сорти, називаю-
чи все «бере». Хоча насправді такого 
сорту немає. Є сорти з приставкою 
«бере», наприклад, Бере Жиффар.

З популярних сортів для про-
мислового вирощування в Україні 
оцінюють Ноябрську (Ксенія), Кон-
ференцію, сорти української селек-
ції – Яблунівська, Кучерянка, Пла-
тонівська та ін.

– В останні роки спостеріга-
ється великий наплив сортів 
зерняткових культур  іноземної 
селекції. Чи жива вітчизняна се-
лекція? Більшість  садівників за-
куповують іноземні сорти?

– Цей «наплив» відбувається 
як мінімум останні 15 років. Що 
стосується яблук, то клони сортів 
Джонаголд чи Гала достатньо дав-
но вирощуються в Україні. При ви-
борі сортів садівники мають орієн-
туватися на свої потенційні ринки 
збуту. Українські сорти, на жаль, усе 
рідше вирощуються у промислових 
масштабах. Але їх можна зустріти 
на присадибних ділянках домашніх 
домогосподарств. Чому так відбу-
вається? Візьмемо до прикладу сорт 
Ренет Симиренка. Основний його 
ринок збуту, який існував раніше, 

САДІВНИЦТВО 
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зараз недоступний. Для України 
цей сорт, звичайно, потрібний, і по-
купці хочуть його купувати. Але все 
складніше стає знайти партії цього 
сорту дійсно хорошої якості навіть 
для потреб внутрішнього ринку. 
Для того, щоб активно продавати 
українські сорти за кордоном, по-
трібно витратити чималі кошти на 
їх маркетинг. Чи готові до цього 
фермери? Питання риторичне. 

– Які найбільш затребувані 
сорти розводите у власному пло-
дорозсаднику? Які новинки у 
себе вже вирощували і чи плану-
єте розширити  асортимент?

– Ми підтримуємо українську 
селекцію і вирощуємо деякі сорти 
яблук та груш вітчизняного похо-
дження. Як розсадник ми маємо 
орієнтуватися на потреби ринку та 
наших замовників. Тому також про-
понуємо найкращі клони Джона-
голд, Голден Делішес, Чемпіон та ін.

З української селекції це Ренет 
Симиренка. Деякі наші замовники 
продовжують закладати сади цим 
сортом для внутрішнього ринку. 

Щодо груш, то з української се-
лекції у нас представлені Плато-
нівська, Яблунівська та Кучерянка. 
Також вирощуємо Ніколай Крюгер, 
Ноябрську, Конференцію, Улюбле-
ну Клаппа та ін.

Усі сорти, які є у розсаднику, до-
бре себе зарекомендували для ви-

рощування в українських ґрунто-
во-кліматичних умовах. Також ми 
тестуємо новинки, які з’являються 
на українському ринку. Але для того, 
щоб почати вирощувати нові сорти 
промислово, потрібно достатньо 
часу на дослідження та вивчення, як 
себе поводить даний сорт. Скажімо, 
плоди сорту Пінк Леді отримують 
потрібне насичене забарвлення да-
леко не у всіх регіонах України. 

У розсаднику саджанці яблунь 
та груш вирощуються лише на кар-
ликових підщепах. Для яблуні це 
М9, для груші Айва S1. З таких де-
рев можна отримати урожай уже з 

2–3-річного віку. Вони компактні 
та зручні у догляді. У промислових 
масштабах при загущенні 3500–
4000 дерев на 1 га можна отримати 
40–45 тонн плодів. 

Також напрямок, який ми нара-
зі розвиваємо – це вирощування 
сіянців волоського горіха для за-
кладання промислових насаджень 
за типом природних лісосмуг. Пе-
реваги очевидні – такі дерева не 
підмерзають та не потребують об-
прискування. Формування крони у 
перші роки та мінімальний захист 
біопрепаратами потрібен для всіх 
горіхів – як щеплених, так і сіян-
ців. У розсаднику ми маємо експе-
риментальні ділянки віком 10–11 
років, загущеність на 1 га – 1500 
шт., планова урожайність, коли 
сад вийде на повне плодоношення,  
9–10 тонн/га.

Не варто забувати про можли-
вості комбінації волоських горіхів 
та груш. Ці дві культури гармонійно 
ростуть на одній території, фітонци-
ди горіха позитивно впливають на 
розвиток груш та їх природній за-
хист від хвороб та шкідників. Поки 
горіх підростає та почне давати уро-
жай з 4–5-річного віку, дохід від про-
дажу груші зможе покривати поточ-
ні витрати на утримання саду. 

Дослід зі загущеною посадкою волоського горіха у розсаднику Лановенко

САДІВНИЦТВО
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Успіх зберігання насамперед за-
безпечується сортом, але умови  зби-
рання плодів також впливають на 
лежкість вирощеної продукції. Яблу-
ка літніх, осінніх і навіть деякі плоди 
зимових сортів можуть повністю 
достигнути на дереві, але для збері-
гання вони практично непридатні, 
оскільки за повним фізіологічним 
достиганням розпочинається пере-
стигання плодів. Тому їх потрібно 
збирати у період, що передує повно-
му фізіологічному достиганню.

Строками збирання можна по-
переджати прояви більшості функ-
ціональних захворювань під час 
зберігання плодів і тим самим по-
довжувати їх термін лежкості. Так, 
сорти яблук, плоди яких схильні 
до враження побурінням м’якуша, 
джонатановою плямистістю та пе-
редчасним перестиганням, потрібно 
знімати на ранніх фазах знімальної 
стиглості. Сорти, схильні до захво-
рювання «загаром», підшкірною 
плямистістю, в’яненням – на пізніх 
стадіях знімальної стиглості. 

Сучасний інтенсивний сад не-
можливий без застосування до-
брив, які по-різному впливають на 
тривалість зберігання різних сор-
тів. Так, збільшена доза азотних до-
брив знижує лежкоздатність яблук, 
схильних до «загару», зате підвищує 
її у плодів, які вражаються джоната-
новою плямистістю. 

Якість зібраних плодів здебіль-
шого залежить від правильно ви-
браного періоду їх збирання, а він 
залежить від того, коли продавець 
хоче реалізовувати продукцію. Для 
ранньої реалізації яблука збирають 
досить пізно, коли плоди мають 
кращі розмір, смак, твердість. Для 
тривалого зберігання яблука зби-
рають на ранній стадії достигання 
(плоди мають тверду консистенцію, 
фоновий колір залишається зеле-
ним, поверхневий колір ще недо-
статньо розвинутий).

Розробка довершених систем 
надання консультаційних послуг, 
які стосуються визначення опти-

мальних термінів збирання врожаю 
яблук, є затребуваною у садівництві 
не тільки в Україні, а і у світі.

Особливого значення в інтен-
сивних промислових садах надають 
правильному використанню добрив. 
Внесення мінеральних і органічних 
добрив підвищує врожайність, але 
недотримання балансу елементів 
підживлення негативно впливає на 
якість та зберігання плодів (табл. 1).

Найбільш дієвими елементами 
мінерального підживлення ґрунтів 
є азот, фосфор, калій, кальцій, маг-
ній, бор.

Надлишок азоту в ґрунті негатив-
но впливає на інтенсивність забарв-
лення плодів, знижує їх стійкість до 
грибкових та фізіологічних захво-
рювань. Внесення фосфору приско-
рює достигання плодів, а також під-
вищує їх лежкість. За нестачі бору 
підсилюється процес гниття плодів 
при зберіганні. Калій підвищує стій-
кість плодів до низьких температур 
при зберіганні і таким чином запо-
бігає утворенню грибкових хвороб. 
Недостатній вміст кальцію у плодах 
призводить до перезрівання та під-
шкірної плямистості. Ефективним 
заходом боротьби проти цих за-
хворювань є обприскування солями 
хлористого кальцію, а на незабарв-
лених сортах – азотнокислого каль-
цію з концентрацією 0,5–0,8%. 

Однією з умов тривалого збері-
гання плодів є дотримання строків 
їх збирання. Для визначення часу 

збирання врожаю існує ряд ознак 
настання оптимальної знімальної 
стиглості (товарних, органолептич-
них, метеорологічних та біохіміч-
них). Знімальна стиглість яблук ви-
значається комплексом показників, 
типових для сорту, зокрема: розмір 
плоду, поява типового для сорту по-
кривного забарвлення, добрий від-
рив плодоніжки.

Одним із найбільш поширених 
методів визначення стиглості яблук, 
який легко використовувати в умо-
вах виробництва, є йод-крохмальна 
проба. Метод ґрунтується на тому, 
що крохмаль при взаємодії з йодом 
дає синє забарвлення. У процесі 
достигання відбувається гідроліз, 
тому кількість крохмалю у плодах 
знижується, а при достиганні їх він 
зовсім зникає з тканин.

САДІВНИЦТВО

Таблиця 1. Норми азотних, фосфорних і калійних  
добрив для плодоносних садів яблуні 

Вид ґрунту (Лісостеп)

Азот, кг/га, д.р. Р
2
О

5
, кг/га, д.р. К

2
О, кг/га, д.р.

Рівень забезпечуваності

Оптимальний

Світло-сірі та сірі опідзолені, легко- та середньосуглинисті:

Під чорним паром 90 30 60

При задернінні 120 45 60

Темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені, вилугуваті

Під чорним паром без зрошення 90 30 60

Під чорним паром із зрошенням 120 45 90

При задернінні без зрошення 120 45 90

При задернінні із зрошенням 150 45 120

Антонівка
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Для визначення йод-крохмальної 
проби готують водний розчин йоду 
(4 г КJ + 1 г J2 на 1 л дистильованої 
води). З кожного кварталу або ділян-
ки саду беруть не менше 10 плодів з 

різних дерев і частин крони дано-
го сорту. Відразу проводять аналіз. 
Для цього кожний плід, розрізаний 
гострим ножем вздовж через насін-
ну камеру, занурюють у розчин йоду. 
Через 0,5–1 хв. проводять оцінку за 
п’ятибальною шкалою (табл. 2).

Кожний сорт необхідно збирати 
за такого ступеня стиглості плодів, 
який забезпечує їх найкращі якості 
та максимальний термін зберігання 
з урахуванням схильності до функ-
ціональних захворювань (табл. 3).

В Європі для вивчення оптималь-
них термінів збирання яблук ви-

користовують такі основні методи: 
метеорологічний та метод Штрейфа. 

Метеорологічний метод базу-
ється на розрахунках кількості 
днів між цвітінням та збиран-
ням урожаю. Він не є ідеальним, 
оскільки негативний вплив опадів 
та температури на кінцеві резуль-
тати вивчення робить цю систему 
ненадійною.

Для визначення показника 
Штрейфа за декілька тижнів до при-
пущеної дати збирання відбирають-
ся проби плодів. Відбір проводить-
ся окремо з кожної ділянки, звідки 
плоди будуть закладені на тривале 
зберігання. Аналіз плодів прово-
диться відразу ж після взяття проб, 
оскільки садоводи повинні отри-
мати інформацію про точну дату 
збирання плодів щонайменше за 10 
днів до його початку. 

Результатом пошуків є цифри (ін-
декс Штрейфа), які визначаються 
за формулою та використовуються 
консультантами для визначення пе-
ріоду збирання даних сортів яблук:

Основними параметрами, які 
підлягають аналізу для визначен-
ня оптимальних термінів збирання 
врожаю, є:
-  твердість плодів, що визнача-

ється пенетрометром (кг/см2);
-  вміст цукру, що вимірюється 

рефрактометром (%, за шкалою 
Брікса):

-  вміст крохмалю у щойно зібра-
них плодах (реакція на йод за 
допомогою спеціальних тест-
карток).

САДІВНИЦТВО 

Бали Характеристика поздовжнього перерізу плоду

5 Весь зріз забарвлений у синій колір – достигання ще не розпочалося

4 Поява світлих плям біля плодоніжки та навколо насінної камери 

3 Поява світлих ділянок по всій площі перерізу

2 Синє забарвлення під шкірочкою і плямами по площі перерізу

1 Незначне синє забарвлення лише під шкірочкою

0 Синє забарвлення відсутнє – плоди стиглі

Таблиця 2. Шкала йод-крохмальної проби

Таблиця 3. Строки збирання плодів з урахуванням ступеня стиглості  
та схильності їх до функціональних захворювань.

Сорт
Основні функціональні  
захворювання, ступінь  

враження плодів при зберіганні

Оптимальна 
знімальна 
стиглість

Час початку збирання 
плодів

Слава переможцям Побуріння м’якуша Рання III декада серпня

Кальвіль сніговий «Загар», мокрий опік, сильна Середня III декада вересня

Пламенне «Загар», мокрий опік Пізня
III декада вересня- 
I декада жовтня

Голден Делішес В’янення, сильна Пізня
III декада вересня- 
I декада жовтня

Джонатан
Джонатанова  плямистість, 

в’янення, сильна
Рання II-III декада вересня

Джонавелд
Джонатанова  плямистість, 

в’янення, середня
Середня III декада вересня

Айдаред В’янення, Пізня I декада жовтня

Росавка В’янення Пізня I декада жовтня

Сапфір
«Загар», побуріння м’якуша, 

сильна
Середня III декада вересня

Ренет Симиренка
Побуріння м’якуша, «загар», 

сильна
Середня I декада жовтня

Симиренківець
Побуріння м’якуша, «загар», 

сильна
Середня I декада жовтня

Ровесник Гагаріна Підшкірна плямистість, сильна Рання II декада вересня

Гетьманське Мокрий опік Середня I декада жовтня

Внучка
В’янення, слабке побуріння 

шкірочки
Пізня

III декада вересня- 
I декада жовтня

Спадкоємець Побуріння м’якуша, сильна Пізня I декада жовтня

К (Індекс Штрейфа) =  
твердість плоду (кг/см2) /  

вміст цукру×вміст крохмалю (%)

Cлава переможцям

Ренет Симиренка



46

Л.Н. ТОЛСТОЛИК, 
зав. отделом 
селекции и 
сортоизучения 
МИСС имени  
М.Ф. Сидоренко  
ИС НААН

АНАТОМИЯ ВКУСА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИИ 
ЧЕРЕШНИ И ВИШНИ

серпень 2019

САДІВНИЦТВО



серпень 2019 47

Оценка товарных и вкусовых ка-
честв плодов имеет очень большое 
значение в определении хозяйствен-
ной ценности сорта. Для произво-
дителей плодовой продукции она 
важна вместе с технологическими 
преимуществами в процессе выра-
щивания, а для потребителей – это 
едва ли не единственный критерий, 
по которому они голосуют своими 
деньгами. Поэтому выделение со-
ртов плодовых культур, в т.ч. череш-
ни и вишни, которые в современном 
садоводстве имеют определенные 
преимущества по органолептиче-
ским показателям, является важным 
фактором высокорентабельного ве-
дения садоводческого бизнеса. Осо-
бенно на юге Украины, где черешня 
выращивается в крупных масшта-
бах. А выясняются предпочтения 
потребителей прямым путем – про-
ведением дегустаций, во время ко-
торых оценивают привлекатель-
ность внешнего вида и вкус плодов. 
Оценки могут выставляться по 
привычной еще с советских школь-
ных времен 5-балльной шкале, а для 
официальных протоколов – по при-
нятой международными нормами 
9-балльной с точностью до десятых. 
Обе шкалы легко трансформируют-
ся друг в друга. Так, например, самая 
высокая оценка в 9 баллов соответ-
ствует 5 баллам, 8 баллов – это 4,5 
балла, 7 – 4 балла и тому подобное. 
Причем вкус плодов считается де-
сертным, когда он выше 4,5 балла из 
5 возможных. 

В научных учреждениях такую 
оценку образцам, изучаемым в кол-
лекциях генетических ресурсов, а 
также в селекционном саду и в пер-
вичном сортоизучении, то есть в 
ходе селекционного процесса, вы-
ставляет селекционер или специ-
алист-сортовед. На завершающем 
этапе селекционной работы в кон-
курсном сортоиспытании элитные 
формы оценивает помологическая 
или дегустационная комиссия, кото-
рая создается на постоянной основе 
и состоит из лиц, имеющих навы-

ки и опыт тестирования образцов. 
Кроме селекционеров в состав такой 
комиссии обычно входят опытные 
специалисты научного учреждения 
по другим направлениям работы 
(трансфера инноваций, агротехники, 
питомниководства, почвоведения, 
защиты растений и т.п.), предста-
витель администрации и агроном 
опытного хозяйства.

Для дегустации обычно берут 1,0–
1,5 кг плодов, которые являются ти-
пичными по размеру и окраске, без 
дефектов и находятся в фазе потре-
бительской (оптимальной) спелости. 
Для косточковых плодов фазы съем-
ной и потребительской спелости 
практически совпадают.

При оценке качества плодов в на-
учных программах не рекомендуется 
дегустировать более 10–12 образцов 
за одно заседание из-за потери чув-
ствительности вкусовых рецепто-
ров и, соответственно, повышения 
вероятности неверно оценить сорт. 
Образцы дегустируют под кодовы-
ми обозначениями, чаще всего – под 
номерами, и такая дегустация назы-
вается закрытой.

Внешний вид характеризуют та-
кие показатели, как размер, одно-
мерность, форма, окраска кожицы 

(основная и покровная), наличие 
растрескивания плодов (что осо-
бенно актуально для черешни). Он 
может нравиться или не очень, о чем 
и будет свидетельствовать оценка. 
В научных учреждениях при оценке 
внешнего вида образец может полу-
чать отдельные оценки по размеру, 
характеру и интенсивности окра-
ски. При дегустации размер опре-
деляют в баллах таким образом: 1 
– очень мелкие, 3 – мелкие (такие 
оценки может получить только се-
лекционный материал, который 
описывается на начальных стади-
ях работы (гибрид вряд ли имеет 
шанс стать сортом, имея плоды та-
кого размера), 5 – среднего разме-
ра 7 – крупные, 9 – очень большие. 
Ориентироваться можно, учитывая 
массу плодов. Привлекательность 
внешнего вида является суммарной 
оценкой, которая выставляется при 
одновременном оценивании плодов 
по размеру, форме, цвету кожицы 
по следующей шкале.

Вкусовые качества зависят от сте-
пени зрелости плодов, их биохими-
ческого состава (количества сахаров, 
кислотности, а также наличия аро-
матических веществ). Вкус может 
быть: сладким (кислота не ощущает-

Процесс дегустации
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ся), кисловато-сладким (когда пре-
обладает сладкий вкус, но чувству-
ется незначительная кислотность), 
кисло-сладким (наличие кислоты 
чувствуется хорошо, но меньше, чем 
ощущение сахара), сладко-кислым 
(в таком случае кислота ощущается 
сильнее, чем сахар), сладковато-кис-
лый (преобладает кислый вкус, но 
все же немного сахара чувствуется), 
кислый (сахар не ощущается вовсе). 
Выделяют еще винно-сладкий вкус, 
напоминающий вкус десертного 
полусладкого вина, вяжущий или, 
возможно, другой. Также отмечают 
еще оттенки вкуса (терпкость, гор-
чинку т.д.), а в послевкусии – силу 
и характер аромата: сильный, сред-
ний, слабый или отсутствует, аро-
мат мускатный, чайной розы, киви 
или клубники и тому подобное. По 
сочности для косточковых культур 
плоды разделяют на сильно сочные 
(сок вытекает хорошо), средние и 
слабосочные (сок вытекает трудно). 
Структура мякоти у черешни, виш-
ни и вишне-черешневых гибридов 
может быть очень нежная, нежная, 
средней плотности, плотная, очень 
плотная, для вишни типичны пер-
вые три показателя, для черешни – 
нежная мякоть называется  «гинь», 

а плотная, хрящеватая – «бигарро».
Общая оценка качества плодов 

отражает общее впечатление от со-
рта. Она не рассчитывается как 
среднеарифметическое оценок от 
привлекательности внешнего вида и 
вкуса, а является показателем инди-
видуального отношения дегустатора 
к сорту, потому что для кого-то важ-
нее товарный вид, для кого-то вкус, 
а кто-то считает, что в образце все 
должно быть прекрасно. 

Считается, что недостатком де-
густационного метода оценива-

ния качества плодов является его 
субъективность, поэтому в науч-
ных учреждениях оценка образцов 
обычно дополняется данными био-
химического анализа. Но для произ-
водителей и потребителей плодовой 
продукции результаты дегустации 
являются весьма интересными, осо-
бенно при  выборе сортимента и 
проектировании насаждений. Имен-
но поэтому на трех научно-практи-
ческих конференциях «Черешневый 
сад – инновации в теории и прак-
тике», посвященных современным 
технологиям выращивания черешни 
на юге Украины, которые уже стали 
традиционными, и одном семинаре 
мы демонстрировали и предлагали 
попробовать свежие плоды сортов 
и форм нашей мелитопольской се-
лекции и иностранных сортов. Сро-
ки проведения этих мероприятий, 
как правило, позволяют оценить 
качество свежих плодов черешни и 
вишне-черешневых гибридов сред-
непозднего и позднего сроков со-
зревания. Всего за период с 2012 г. по 
2019 г. дегустаторы оценили 52 сорта 
черешни и 16 вишне-черешневых ги-
бридов.

Образцы черешни были представ-
лены четырьмя группами: сортами, 
которые находятся в «Государствен-
ном реестре сортов, пригодных для 
распространения в Украине» (или 

Мелитопольськая чорная

Аншлаг
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были в нем в предыдущие годы), ин-
тродуцированными иностранными 
сортами (которые были отобраны в 
молодом, недавно начавшем плодо-
носить саду, а следовательно, имели 
преимущество по размеру плодов), 
элитными формами, проходящими 
конкурсное сортоиспытание, и от-
борными формами из первичного 
сортоизучения. Образцы вишни и 
вишне-черешневых гибридов были 
представлены теми же группами, но 
без интродуцированных сортов. Со-
рта и формы были оценены от одно-
го до четырех раз, причем в текущем 
году оценки были ниже, т.к. в кварта-
лах, где размещена коллекция, съем 
ведется, как и в производственных, 
а он в последние годы подстраива-
ется, как говорят, «под клиента», т. 
е оптовый покупатель решает, какой 
спелости товарная партия ему нуж-
на. Поэтому зачастую снимаются 
плоды, которые уже приобрели ха-
рактерную темно-красную окраску, 
но еще не имеют присущего сорту 
вкуса, а иногда и размера. По нашим 
данным, в последние 6–8 дней до 
наступления потребительской спе-

лости, которая у черешни и вишни 
совпадает со съемной, в плодах на 
5–8% увеличивается содержание су-
хих растворимых веществ, они при-
обретают присущий им вкус, аромат 
и набирают около 10% массы. Но 
снижается их транспортабельность, 
которая для оптовиков значительно 
важнее вкуса. Дозревшими мы мо-

жем отобрать только сорта с желто-
розовой окраской кожицы, спрос на 
которые обычно ниже.

Плоды, за исключением ино-
странных сортов, отбирались со 
взрослых 20–28-летних деревьев, 
что является дополнительным испы-
танием для сорта по признакам то-
варности. Образцы, в соответствии с 

Техлован

№
Годы дегустаций и средний балл

2012 2016 2017 2019

1 Аншлаг 4,71 Авангард 4,81 Аншлаг 4,88 Мечент 4,9

2 Талисман 4,64 Саммит 4,73 Крупноплодная 4,81 Дивна 4,74

3
Крупноплодная

4,62 Талисман 4,62 Подарок юбиляру 4,74
Темпорион

4,5
Техлован Пламенная

4
Октавия

4,60 Аншлаг 4,54 Т-16860 4,68 Т-16003 4,37
Т-15110

5 Кордия 4,50 Техлован 4,53 Темпорион 4,65 Подарок юбиляру 4,24

6 Анонс 4,44
Анонс, Мираж

4,52
Анонс

4,64 Талисман 4,20
Т- 5695Т-20672

7 Регина
4,42

Зодиак
4,51 Талисман 4,63 Темпорион 4,18

Соперница Т-14812

8
Дебют 4,40

Мелитопольская черная
4,50 Т-4180 4,59 Т-5-15 4,16

Т-8182

9
Рейнджер 4,35

Крупноплодная, Космическая
4,48 Зодиак 4,58 Техлован 4,11

Т- 4180

10
Романтика 4,30

Спектр, Праздничная
4,20

Космическая
4,53 Эффектная 4,03

Сильвия Т-16054

Таблица 1. Сорта и формы черешни, выделившиеся по привлекательности внешнего вида

(Зеленый – зарегистрированные сорта мелитопольской селекции. Красный – иностранные, желтый – элитные формы, синий – отборные формы)
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методическими требованиями, были 
представлены под номерами таким 
образом, чтобы названия сортов не 
отвлекали дегустаторов и не могли 
повлиять на оценки. Мы предложи-
ли сокращенную процедуру оцен-
ки сортов, а именно: нужно было 
только оценить привлекательность 
внешнего вида плодов и их вкусо-
вые достоинства по привычной для 
рядового потребителя 5-балльной 
шкале. А поскольку наши участники 
не являются профессиональными 
дегустаторами, мы решили доба-

вить колонку, где можно было выра-
зить свои эмоции, то есть отметить 
фаворитов, поставив от одного до 
трех знаков «+», и аутсайдеров, ко-
торые получали соответственно от 
одного до трех знаков «-». Это дало 
нам возможность оценить коммер-
ческую привлекательность сортов 
по качеству плодов, рассчитав со-
ответствующий ранг по авторскому 
алгоритму. Конечно, плюсы получал 
не каждый сорт, предпочтения де-
густаторов-любителей в отношении 
определенных сортов также не со-

впадали. Но, если считать участни-
ков конференции фокус-группой, 
которая отражает вкусы произво-
дителей и потребителей плодовой 
продукции, то полученные нами ре-
зультаты могут иметь определенную 
научную и практическую ценность.

После обработки дегустацион-
ных карточек мы составили ТОП-
10 образцов черешни (табл.1, 2) и 
ТОП-5 образцов вишне-черешне-
вых гибридов (табл. 3), получивших 
максимальные средние баллы по 
привлекательности внешнего вида 

№
Годы дегустаций и средний балл

2012 2016 2017 2019

1 Аншлаг 4,63 Техлован 4,62 Т-16860 4,71 Мечент 4,95

2 Октавия, 4,60 Т-20672 4,60 Подарок юбиляру 4,69 Т-16461 4,50

3 Техлован 4,45 Авангард 4,58 Аншлаг 4,63 Дивна 4,32

4 Соперница 4,38 Саммит 4,56 Темпорион 4,59 Темпорион 4,18

5
Анонс

4,35
Аншлаг

4,52 Талисман 4,53 Подарок юбиляру 4,14
Т-15110 Спектр

6 Талисман 4,26 Зодиак 4,50 Космическая 4,48 Т-16853 4,12

7 Зодиак 4,24 Праздничная 4,48 Т-5695 4,39 Талисман 3,88

8 Рейнджер 4,18 Талисман 4,47 Крупноплодная 4,38 Т-5-15 3,84

9 Крупноплодная 4,15 Мираж 4,46 Мелитопольская черная 4,30
Аншлаг

3,79
Праздничная

10 Регина 4,04 Любимица Туровцева 4,45 Зодиак 4,26
Октавия

3,70
Т-13343

Таблица 2. Сорта и формы черешни, выделившиеся по вкусу

Таблица 3. Сорта и формы вишне-черешневых гибридов, выделившиеся по привлекательности и вкусу

№

Годы дегустаций и средний балл

привлекательность внешнего вида

2012 2016 2017 2019

1 Встреча 4,82 Встреча 4,53 Сеянец Туровцевой 4,72 Встреча 4,62

2 Гриот Мелитопольский 4,78 Сеянец Туровцевой 4,51 Экспромт 4,47 Ожидание 4,40

3 Ожидание 4,40 Т-14567 4,42 Солидарность 4,41 Сеянец Туровцевой 4,38

4
Видродження 4,10

Солидарность
4,30 Игрушка 4,18 Шалунья 4,28

Гриот Мелитопольский

5 Шалунья 4,00 Ожидание 4,20 Мелитопольская пурпурная 4,15 -

дегустационная оценка вкуса

1 Ожидание 4,42 Солидарность 4,52 Солидарность 4,53 Встреча 4,44

2 Гриот Мелитопольский 4,38 Ожидание 4,50 Сеянец Туровцевой 4,32 Сеянец Туровцевой 3,94

3 Встреча 4,33 Сеянец Туровцевой 4,40 Шалунья 4,17 Ожидание 3,90

4 Шалунья 4,31 Шалунья 4,30 Игрушка 3,87 Шалунья 3,47

5
Видродження 3,92

Гриот Мелитопольский
4,25 Мелитопольская десертная 3,72 -

Т-14567
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и оценке вкуса. Напомним, что это 
данные «слепой» дегустации, назва-
ния сортов были открыты уже после 
ее окончания.

Отдельно следует сказать об ан-
глийском сорте Мечент (Merchant), 
получившем в текущем году макси-
мальные оценки в обеих номина-
циях. Из-за очень низкой урожай-
ности (5–6 плодов на дереве), съем 
в квартале, где он располагался, не 
провели, плоды смогли полностью 
вызреть и были представлены в со-
стоянии потребительской спелости, 
что конечно же отразилось на его 
оценках. Это едва ли не единствен-
ное за последние годы исключение, 
которое лет 20 назад было непре-
ложным правилом по срокам съема.

По средним данным, плоды виш-
не-черешневых гибридов были при-
знаны вкуснее, чем плоды черешни, 
что вполне понятно, ведь плоды 
черешни в эти сроки созревания 
имеют весьма плотную мякоть и от-
носятся к группе бигарро. А вот по 
привлекательности внешнего вида 
вишне-черешневые гибриды усту-
пали плодам черешни.

Какие выводы из этого следуют. 
Из таблиц видно, что производ-
ственники  необъяснимо, но тре-
петно любящие иностранные сорта, 
в слепой дегустации выбирают пре-
жде всего отечественные. Многие 

популярные иностранные сорта по-
лучили оценки на уровне или ниже 
наших элитных и отборных форм 
– а значит, мы, селекционеры, на 
верном пути, «есть еще порох в по-
роховницах», т. е существуют хоро-
шие перспективы улучшения отече-
ственного сортимента. И о двойных 
стандартах. Дегустаторам очень 
нравятся вызревшие, снятые в пра-
вильной спелости плоды, но в роли 
оптовых покупателей они предпочи-
тают более транспортабельные, с по-
тенциальным периодом реализации, 
а значит, в той или иной мере недо-
зревшие, лишая розничных покупа-
телей возможности не только насла-
диться их замечательным вкусом, но 
и получить всю возможную пользу. 
Природа не даром дала человеку 
обоняние и вкус, чтобы обезопасить 
от ядовитых продуктов и дать воз-
можность выбрать самые вкусные 
плоды – они же и самые полезные 
(в отличие от пирожных), т.к. вкус 
обеспечивается гармоничным соот-
ношением инвертированного саха-
ра, кислот, пектиновых и дубильных 
веществ, витамина С и других био-
логически-активных веществ. 

Но бизнес есть бизнес, поэтому по 
результатам каждой дегустации рас-
считывался индекс коммерческой 
привлекательности плодовой про-
дукции. По средним данным, фаво-

ритами среди сортов черешни мели-
топольской селекции с точки зрения 
товарных  вкусовых качеств плодов 
являются Талисман (29), Крупно-
плодная, Анонс (21), Темпорион, 
Дивна, Аншлаг (19), Мелитополь-
ская черная, Космическая, Соперни-
ца (17), Зодиак (16), среди иностран-
ных сортов – Техлован, Мечент (20), 
Саммит (16), Октавия (14) , а также 
элитные формы Подарок юбиляру 
(16), Авангард (14) и отборная форма 
Т-16860 (17).

Среди сортов вишни и вишне-че-
решневых гибридов с индексом 27 
лидирует сорт  Солидарность, ко-
торый, по нашим данным, является 
одним из наиболее подходящих для 
механизированной уборки и замо-
раживания. Также среди фаворитов 
Встреча (22), Шалунья (19), Сеянец 
Туровцевой (14), Ожидание (13), 
Игрушка, Гриот Мелитопольский, 
Мелитопольская десертная (12).

Полученные результаты в опреде-
ленной степени отражают симпатии 
широкой общественности при выбо-
ре среднепоздних и поздних сортов 
именно по качеству плодов и могут 
служить своеобразным ориентиром 
для производителей, разумеется, с 
учетом адаптивности и технологич-
ности выделенных сортов черешни и 
вишне-черешневых гибридов.

Мечент на дегустации

Солидарность
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Цьогорічний сезон продажу яблук 
нового врожаю розпочався на тиж-
день пізніше, ніж у минулому році, 
а на черешню фіксували рекордно 
високу ціну у порівнянні з анало-
гічними періодами попередніх літ. 
Основна причина – несприятливі 
погодні умови під час цвітіння та в 
період плодоношення цих культур, 
відповідно, низький урожай і «ку-
сючі» ціни на плоди, і, як наслідок, 
зниження купівельної активності на 
внутрішньому ринку. 

Не набагато краща ситуація у ягід-
ному та овочевому сегментах. Визрі-
вання ягід затрималося через погод-

ні умови сезону 2019, постраждала їх 
якість. Тому ціна на привабливі яго-
ди сформувалася вища, ніж у мину-
лому році, зазначають на оптовому 
ринку «Столичний», що знаходиться 
у Києві.

Це не стосується кавуна, сезон 
якого розпочався раніше, ніж мину-
лого року, а ціни були зафіксовані 
нижчі. Цьогоріч на початку липня 
на «Столичному» можна було спо-
стерігати широкий вибір смугастих. 
Традиційно більшість пропозицій 
придбати кавун надходила від пере-
купників і виробників із Херсонської 
області. Так, херсонець Павло запро-

МАРКЕТИНГ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ПРОДАВЦI СКАРЖАТЬСЯ НА    НЕВРОЖАЙ 

Павло з Херсонської області
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понував спробувати  гібрид Юммі 
F1, який лише кілька років тому 
з’явився на ринку. М’якоть цього ка-
вуна виявилася надзвичайно солод-
кою, ароматною та хрумкою, неначе 
він достигав не у червні, а у серпні. 
Це ранній гібрид і стиглості досягає 
вже за 65 діб. Як наголосив Павло, 
Юммі F1 не терпить тіні, потребує 
багато тепла і світла, тож придатний 
для вирощування лише у південних 
регіонах України.

На ринку досить багато капусти 
білокачанної. Роман із села Тома-
шівка Уманського р-ну Черкащини 
продає гібрид Фарао F1. Майже 
весь фургон капусти продав ще 
зранку, але невдоволений вируч-
кою. Оптова ціна, за якою вдалося 
збути продукт, у межах 5–6 гривень 
за кілограм, його не влаштовує. Ро-
ман каже, що справедливою була б 
ціна у 8 гривень з огляду на цього-
річні витрати.  

–  У цьому році три тижні лили 
дощі, половина капусти вигнила. 
Отримав поганий врожай, осо-
бливо у порівнянні з минулоріч-
ним. До того ж у минулому році у 
цей період її краще купували, хоча 
коштувала капуста по 8 гривень 
за кілограм, – говорить Роман. – 
Також у нинішньому сезоні капус-
тяна міль сильно пошкодила посі-
ви, застосовував проти шкідника 
біопрепарат Актофіт, але його 
дія триває недовго. 

За словами Романа, на власному 
гектарі землі з крапельним зрошен-
ням він вирощував і кавуни Фарао 
F1 та Кримсон Світ, але відмовився 
від цього через недостатньо сприят-
ливу погоду для цієї культури в його 
регіоні. А в наступному році планує 
скорочення площ під капустою на 
користь зернових культур.

Продавці молодої картоплі сорту 
Білороса з Чернігівщини розпові-
ли, що через побоювання весняних 
заморозків посадили бульбу трохи 
пізніше – на початку травня, а не 
наприкінці квітня, як зазвичай, але 
не вгадали з погодою. Приморозків 
не було, натомість через посушли-
вий період на початку літа врожай 
не дуже порадував, тому їх картопля 
уроздріб коштує від 7 до 11 гривень 
за кілограм. 

Григорій  з Макарівського району 
Київської області торгує на «Сто-
личному» вісім років, з часу від-
криття павільйону «Овочі-Фрук-
ти» на цьому ринку. Нині продає 
солодкий перець, огірки, часник, 
капусту, які вирощує спільно з од-
носельцями. За словами Григорія, 
кожен із членів їх кооперативно-
го утворення відповідає за певний 
етап роботи. Він же здебільшого 
опікується збутом. Тож щодня ван-
тажним мікроавтобусом доставляє 
товар на ринок «Столичний», щоб 
зранку забезпечити оптових і роз-
дрібних покупців свіжозібраною 
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продукцією полів. До того ж її збе-
рігання не налагоджене. Залиш-
ки овочевих дарів природи, які не 
вдалося реалізувати на ринку, збу-
ває на переробні підприємства та у 
пансіонати Київщини. 

Григорій каже, що на ринку час-
ник сорту Любаша, який він продає 
по 30–65 гривень за кілограм, а саме 
фракція середніх розмірів, користу-
ється найбільшим попитом у опто-
вих покупців, а великі голівки реалі-
зуються довше. Лідерами з продажів 
капусти лишаються гібриди Анкома 
F1 – вирізняється тонким листом, і 
Агресор F1 – характеризується леж-
кістю.

В асортименті підприємця огір-
ки Шакті F1, Амур F1 і Маша F1. За 
його словами, гібрид Шакті F1 роз-
бирають швидше, бо він якнайкра-
ще підходить на засолку, до того ж 
зберігається добре. Натомість Амур 
F1 у більшій мірі піддається гриб-
ним захворюванням, що негативно 
впливає на врожайність. У цьому 
році багато коштів пішло на виро-
щування овочу, через дощі і похо-
лодання огірки почали хворіти, що 
зумовило додаткові витрати на їх 
підживлення, тож сформована ціна 
готового продукту навряд чи ви-
правдовує зусилля.  

За огірки оптом Григорій править 
від 8 до 10 гривень за кілограм, хоча 
економічно обґрунтованою ціною 

вважає  15 гривень за кг. Бідкається, 
що зараз за день на «Столичному» 
вдається продати лише 3–4 центне-
ри всієї продукції, тобто огірків, ка-
пусти та часнику, а в минулому році 
попит був значно вищий. 

Як зазначає аграрій, багато клієн-
тів запитують про Роднічок F1, але 
цей гібрид середнього терміну до-
зрівання не вирізняється врожай-
ністю і досить вибагливий до умов 
вирощування, погоди, особливо 
поливу. За словами Григорія, якщо 
не полити Роднічок F1 вчасно, його 
шкіра стає жорсткою, хоча сам по 
собі він є тонкокорим. Тому далеко 
не кожний овочівник береться за 
його вирощування. 

Примітно, що на «Столичному» 
користуються попитом і огірки-пе-
реростки, причому різних сортів та 
гібридів. Вони зазвичай досить аро-
матні і тонкокорі, тож їх залюбки ку-
пують для приготування різноманіт-
них страв у закладах громадського 
харчування, тим паче по занижених 
цінах. Натомість  вартість корнішо-
нів не дуже приваблює покупців. 
Скажімо, Григорій встановив ціну 
на них 35 гривень за кілограм, а про-
давці з Чернівецької області за кор-
нішони не першої свіжості просять 
лише на 10 гривень дешевше. У них 
на прилавку домінують огірки Саті-
на F1 і Пролікс F1, що розфасовані 
вперемішку, ціна кілограму – 14 гри-
вень. Чернівчани також спеціалізу-
ються на вирощуванні часнику сорту 

Любаша, сіють солодку кукурудзу 
Світ Наггет F1, Тесті Дрім F1, Ноа 
F1 та Добриня F1. При цьому остан-
ній гібрид вважають найсмачнішим 
і продають його качани дорожче. 
Продавці поскаржилися, що цього-
річ залишилися без врожаю черешні 
через несприятливі погодні умови.  

Олександр Верблян із села Шерш-
ні Тиврівського району на Віннич-
чині, розвиває сімейний бізнес. 
Спільно з дружиною, сином і до-
чкою обробляють сад розміром у 
двадцять два гектари. В цьому році 
отримав лише 20% минулорічного 
врожаю черешні. Хоча квітла вона 
гарно, великої шкоди цій культурі під 
час плодоношення цьогоріч  завдали 
грибні хвороби, зазначає фермер. За 
його словами, дошкуляють і пташки, 
які псують плоди особливо ранніх 
сортів черешні. І ніякі засоби відля-
кування не допомагають, бо пташки 
швидко адаптуються до них. 

Серед яблунь у саду Верблянів до-
мінують сорти Айдаред, Джонаголд, 
Симиренка, Джонагоред, Чемпіон, 
Флоріна, Глостер, Спартан, Прима та 
Ліберті. У міжряддях саду росте чор-
на смородина та малина. Олександр 
скаржиться на недорід садових куль-
тур, особливо у порівнянні з мину-
лорічним врожаєм, приблизно 90% 
якого здав на переробку. Щоб якось 
виправити ситуацію, фермер планує 
врожай 2019-го продати на «Столич-
ному». Це дає шанс заробити більше, 
ніж у Вінницький області.  

МАРКЕТИНГ

Олександр Верблян  
з Чернівецької області



Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

НА ЯКЕ ПIДЖИВЛЕННЯ 
«ВIДГУКУªТЬСЯ» А¥РУС?
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Зазвичай аґрус є багаторічним 
чагарником вище метра і діаметром 
1,3–1,8 метра з добре розвиненою 
кореневою системою. Окрім сортів 
із колючками широко застосовують 
і виведені сорти без колючок на гі-
лочках. Щодо ягід, то вони бувають 
зеленого, червонуватого і пурпу-
рово-чорного кольору. Рослина ця 
світлолюбна та посухостійка і не 
любить низьких перезволожених ді-
лянок з важкими глинистими та за-
кисленими ґрунтами. Не радять са-
джати аґрус і на ділянках з близьким 
заляганням грунтових вод – він буде 
схильний до ураження грибковими 
хворобами. Краще за все вирощува-
ти аґрус на легких середньосуглин-
кових грунтах. Отже, оскільки аґрус 
світлолюбний, висаджувати його 
необхідно на відкритих ділянках 
(від дерев та інших ягідних кущів 
він має бути на відстані не менше 2 
метрів). Поганими попередниками 
для цієї культури є малина і сморо-
дина – після них ґрунт залишається 
дуже виснаженим, та й шкідники з 
хворобами у згаданих культур май-
же однакові.

Висаджувати аґрус можна як 
восени, так і навесні, проте краще 
всього висаджувати в осінні дні – з 
кінця вересня до середини жовтня. 
Посаджені у цей період рослини 
встигають до глибокої осені утво-
рити нові молоденькі корінці. А от 
при весняній посадці спостерігаєть-
ся значно гірша приживлюваність 
і сповільнений ріст пагонів. За 2–3 
тижні перед висаджуванням (щоб 
ґрунт встиг осісти) викопуються 
ями завширшки 50 сантиметрів і з 
такою ж глибиною. В них додають-
ся по 10 кілограмів перегною, по 
40 грамів сірчанокислого калію та 
по 50 грамів суперфосфату – аґрус 
добре «відгукується» на родючу 
землю. Рослини садять прямо або ж 
трохи нахиливши, кореневу шийку 
заглибивши нижче рівня землі на 5 
сантиметрів. Після засипання ґрун-
тосумішшю рослини необхідно по-
лити з розрахунку не менше одного 

відра води на одну яму і замульчу-
вати сухим торфом або перегноєм. 
Робиться це для того, щоб зменши-
ти кількість випаровуваної вологи 
та щоб не утворювалася кірка на 
поверхні землі. Пагони після виса-
джування вкорочують до 6 вічок над 
поверхнею ґрунту.

Догляд за аґрусом полягає у на-
ступному: впродовж вегетації ро-
биться обрізування, підживлення, 
полив, розпушування, боротьба з 
бур’янами, хворобами й шкідника-
ми. Обрізування проводиться під 
час спокою: дуже рано навесні чи 
пізно восени. До розпускання бру-
ньок кущі обробляються препара-

тами захисту. Наприклад, обробка 
мідним купоросом та «Фітоспори-
ном» дозволяє вберегти рослину від 
грибкових та бактеріальних захво-
рювань. Для боротьби із сисними та 
листогризучими шкідниками засто-
совують біопрепарат «Фітоверм». 

ЯГОДИ 

Плоди аґрусу – це комора вітаміну C 
(аскорбінової кислоти), а також без-
цінні ліки. Вони корисні при поруше-
ному обміні речовин і чинять жовчо-
гінну та сечогінну дію. Недарма ж в 
народі аґрус називають північним ви-
ноградом. У народній медицині аґрус 
застосовують при атеросклерозі, гіпер-
тонії, набряках, холециститах, гепати-
тах.  Допомагає ця ягода при захворю-
ванні нирок, сечового міхура, ожирінні. 
Окрім того, споживання плодів аґрусу 
запобігає утворенню пухлин. 

ДО РЕЧІ:
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Разом із цим потрібно проводити й 
додаткові заходи профілактики та 
боротьби зі шкідниками – видален-
ня ушкоджених плодів, сухого листя 
(як на кущі, так і з-під куща), нездо-
рових пагонів.

Плодоношення аґрусу триває 
близько 12–15 років, а інколи й біль-
ше, тому кущі «витягують» із землі 
велику кількість поживних речовин. 
Тож, щоб отримувати високі і ста-
більні врожаї, слід не забувати вно-
сити мінеральні й органічні добри-
ва. Роблять це наступним чином: 
ґрунт під кущами і навколо них роз-
пушують та проводять підживлен-
ня калійними й азотними добрива-
ми. Загалом же, щоб зрозуміти, яке 
саме підживлення необхідне аґрусу, 
потрібно враховувати особливос-
ті ґрунту, рівень його кислотності, 
ступінь родючості, а також вік рос-
лини. Дуже важливо дотримуватися 
строків внесення добрив, оскільки 
в різні періоди вегетації цій культу-
рі потрібне й певне підживлення. З 
найбільш поширених «харчів» це – 
аміачна селітра, сечовина, сульфат 
амонію, хлористий амоній. Застосо-
вуються вони для активізації росту, 
стимуляції розвитку крони і зеленої 
маси рослин. З огляду на це, визна-
чаються й терміни їх внесення.

Рано навесні, щойно на кущах 
набубнявіють бруньки, проводять 
їх першу підгодівлю азотовмісними 
препаратами (найчастіше викорис-
товують аміачну селітру – близько 
50г під кожен кущ). У травні, коли 
квіткові бруньки починають фор-
мувати плоди, потрібно простиму-
лювати рослину внесенням азоту 
вже в рідкому вигляді. Для цього 
сірникову коробку препарату роз-
водять у 10 літрах води, ретельно 
перемішують до повного розчи-
нення і поливають. 

Щодо калійних добрив, то за-
стосовують сульфат калію (сірча-
нокислий калій), хлористий калій, 
калій вуглекислий (поташ), дво-

компонентну калійну селітру. Вони 
збільшують як кількість, так і якість 
врожаю, поліпшують смак плодів і 
подовжують термін їх зберігання, 
посилюючи імунітет рослин та при-
скорюючи відновлення після пере-
садок або ж пошкоджень. До речі, 
органічним калієм багата деревна 
зола, яку застосовують у сухому і 
рідкому вигляді. 

Фосфатні добрива необхідні для 
повноцінного розвитку кореневої 
системи. Саме її стан відображаєть-
ся на стані рослини. Достатню кіль-
кість фосфору містить суперфосфат 
(збагачений або подвійний). Також 
часто застосовується фосфорит-
не борошно, томасшлак (на кислих 
грунтах), преципітат. Фосфатні під-
живлення раціональніше вносити 
ще до початку вегетації, щоб росли-
ни могли заздалегідь запастися еле-
ментами для нормального розвитку 
в майбутньому сезоні. Восени (після 
збирання урожаю) ці добрива загли-
блюють у грунт на відстань від 50 до 
80см від основи куща. 

Хочу звернути увагу на те, що 
при використанні промислових мі-
неральних добрив потрібно суворо 
дотримуватися інструкцій та ре-
комендацій і пам’ятати, що краще 
вже «недогодувати» рослини, ніж 
їх «перегодувати». Коли ж усе буде 
зроблено правильно й грамотно, то, 
повторюся, на підживлення аґрус до-
бре «відгукнеться» і неабияк порадує 
господарів щедрим урожаєм. 

ЯГОДИ
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Рынок голубики в Украине раз-
вивается очень быстро. И его пер-
спективы остаются также обнаде-
живающими, поскольку спрос на 
эти ягоды стремительно растет во 
многих странах. Речь идет не толь-
ко о фреш-рынке, но и о сегменте 
замороженной ягоды. 

Кроме того, голубика превра-
тилась, если можно так сказать, в 
глобальную ягоду – выращивает-
ся в разных странах и на разных 
континентах, ее можно реализо-
вывать в течение целого года и до-
ставлять в любую точку мира.

МИРОВОЙ РЫНОК 
ГОЛУБИКИ

Международная черничная орга-
низация (IBO) предоставила стати-
стические данные, что производство 
голубики во всем мире стремитель-
но развивается. За последние 20 лет 
площади под всем полюбившейся 
ягодой увеличились с 25 000 га в 1995 
году до почти 140 000 га в 2016 году, в 

то же время объемы ее производства 
выросли более чем в 20 раз.

Эта тенденция продолжает раз-
виваться, ягода завоевывает все 
новые регионы. Согласно данным, 
ежегодно мировой рынок голуби-
ки растет в среднем на 10%, и уже 
в следующем году глобальное про-
изводство этой ягоды достигнет 
904 тыс. тонн. 

Пока что Соединенные Штаты 
Америки продолжают занимать  ли-
дирующую позицию в производстве 
голубики (приблизительно 87% от 
общемирового объема). Однако за 
последние несколько лет производ-
ством ягоды интенсивно занялись и 
в Южной Америке, Испании, Афри-
ке, а также в Азии, где лидером стал 
Китай. Именно эта страна сейчас 

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ЯГОДЫ СО ВКУСОМ ДЕНЕГ

ЯГОДИ 
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активно наращивает производство 
голубики – за последние 22 года про-
изводство этой ягоды выросло в 5 
раз. В позапрошлом году китайские 
садоводы собрали 115 тыс. т урожая. 
До 2025 года валовой сбор голубики 
в Китае, по оценкам экспертов, дол-
жен достигнуть 400 тыс. т.

На европейском континенте ли-
дером по производству вкусней-
шей ягоды, бесспорно, является 
Испания, наполовину меньше про-
изводит Польша.

Испанию стоит считать очень 
сильным конкурентом, ведь про-
изведенные в этой стране южные 
сорта обеспечивают высококаче-
ственные ягоды, которые суще-
ственно лучше, чем высокий се-
верный сортотип голубики. 

Также заявляют о себе на рын-
ке голубики Румыния, Болгария и 
Хорватия. Такие производители, 
как Перу и Аргентина, наступают 
на пятки по окончании сезона ре-
ализации продукции более ранних 
производителей. 

Например, внутренний рынок го-
лубики в Аргентине вырос на 250%. 
Производители считают, что причи-
ной роста продаж голубики в стра-
не стало расширение узнаваемости 
ягод среди потребителей благодаря 
рекламным кампаниям, организо-
ванным в стране за последние годы. 
Сезон начинается в июне и длится 
до января. Площадь насаждений 
оценивается в 1,9–2,1 тыс. га. Ар-
гентина стремится делать акцент 

на органическом выращивании, под 
которое уже сейчас отведено 600 га, 
и еще большие площади находятся 
в процессе перевода на органиче-
ские технологии. 

Основными импортерами голу-
бики в Европе являются Велико-
британия и Нидерланды.

Инвестиции в производство го-
лубики велики прежде всего из-за 
высокой стоимости ресурсов для 
обеспечения защиты растений, а 
также сертификации, необходимой 
на европейском рынке. Это ограни-
чивает участие малых производите-
лей в поставках голубики в Европу 
и одновременно открывает возмож-
ности для крупных игроков рынка.

УКРАИНСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

На рынке ягодной продукции 
Украины голубика занимает осо-
бое место. Рынок голубики являет-

ся одним из наиболее динамично 
развивающихся, а сама ягода – са-
мой дорогой в Украине. Причиной 
этого является тот факт, что спрос 
на голубику на внутреннем рынке 
удовлетворен лишь на 15–20%, по-
этому рост цен на ягоду в дальней-
шем будет продолжаться.

Производство и экспорт голуби-
ки имеют огромный потенциал и, 
согласно экспертным оценкам, по-
зволят Украине в течение 10 лет во-
йти в число ведущих ягодных стран 
Европы. 

Стоит отметить, что украинские 
производители ягод выгодно отлича-
ются от конкурентов на международ-
ном рынке благодаря коротким сро-
кам доставки, благоприятному для 
крупного производства ягод климату, 
низкой стоимости рабочей силы, а 
также росту потенциала для увеличе-
ния поставок на европейские рынки.

Лидером по выращиванию голу-
бики в Украине является Житомир-

Питомник саженцев Киевсад. с. Морозовка, Барышевский р – н., Киевская обл. 
Тел.: (063) 8545479, (066) 6907700 – Оксана., WWW.KIEVSAD.COM.UA

Саженцы: голубики, актинидии, гуми, ежевики, жимолости, облепихи, а так-
же киви, хурма, инжир и многое другое. Заказы можно делать у нас на сайте 
или по телефону. Отправляем Новой Почтой, а также можно купить прямо в 
питомнике. Много растений с закрытой корневой системой (в контейнерах). 

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО – ЯГОДНЫХ 
КУЛЬТУР ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ЯГОДИ
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ская область. Этому способствуют 
благоприятные климатические ус-
ловия и состояние почвы. Площадь 
плантаций тут составляет свыше 
280 га. Еще 200 га плантаций голу-
бики насчитывается на Волыни и 
более 100 га – в Киевской области. 
Это те регионы, где данная куль-
тура присутствует даже в лесах в 
дикорастущем виде и где имеются 
оптимальные условия для выращи-

вания голубики при минимальной 
себестоимости.

УКРАИНА ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ 
ПО ТЕМПАМ ПОСАДКИ 
ГОЛУБИКИ

Украина вышла на второе место 
в мире после Перу по темпам за-

кладки новых плантаций голубики. 
Об этом сообщил эксперт ягодного 
рынка Олег Босый. По его словам,  
в Украине в 2018 году было заложе-
но от 0,7 до 1 тыс. га новых планта-
ций голубики.

Еще недавно экзотическая для 
Украины ягода голубика уже обо-
шла по величине площадей такую 
традиционную ягоду, как малина. 
Напомним, что первые тестовые 
плантации голубики были заложе-
ны в Винницкой области в 2007 году. 
В 2018 году в Украине под голубикой 
уже было занято около 2,2 тыс. га.

ПОЧТИ 90% УРОЖАЯ 
ГОЛУБИКИ УКРАИНА 
ЭКСПОРТИРУЕТ

Производство голубики в Украине 
имеет экспортный потенциал. Со-
гласно данным аналитической плат-
формы East-fruit, в 2015 году экспорт 
голубики составил 319 тонн, в 2016 
году – 1366 тонн, в 2017 году – 1900 
тонн. Крупнейшие импортеры укра-
инской ягоды – Беларусь, Нидерлан-
ды и Великобритания.

ЯГОДИ 



Что касается оптовых цен, то ос-
новным европейским рынком, где 
можно было наиболее выгодно про-
дать голубику в 2017 году, оставалась 
Великобритания. Цены на упакован-
ную, откалиброванную и готовую к 
экспорту голубику составляли от 6 
до 8 евро/кг. В соседней Польше оп-
товые цены варьировались в преде-
лах 4-6 евро/кг.

Первые оптовые партии голу-
бики украинских хозяйств на вну-
треннем рынке оценивали в 2017 
году на уровне 230–260 грн/кг (7,6– 
8,6 евро/ кг), а уже в середине сезона 
цена снизилась до 170–200 грн/кг 
(5,6–6,6 евро/ кг).

Однако диапазон цен на им-
портную голубику в Украине был 
гораздо шире. Например, голуби-
ка низкого качества продавалась 
по 150–160 грн/кг (€4,9–5,3/ кг), 
более качественная ягода имела 
цену 200–230 грн/кг (€6,6–7,6/ кг).

Кстати, в прошлом году постав-
ки украинской голубики впервые 
были совершены в Сингапур по 
цене 250 грн/кг (€7,66), из которых 
70 грн (€2,15) ушло на транспорт-
ные расходы и логистику.

Украинский рынок не насыщен 
отечественной ягодой, поэтому 
спрос на голубику высок, и если 
сравнить закупочные цены у евро-
пейских экспортеров,  все еще вы-
годнее продавать голубику на вну-
треннем рынке. К тому же хозяйства 
еще не способны формировать ста-
бильно крупные партии голубики 
для экспортных потребностей.

«ГОЛУБИЧНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ»  
В 2019 ГОДУ

Украина в 2019 году резко уве-
личит экспорт голубики в Европу, 
на Ближний Восток и в страны 
Азии. По данным аналитической 
платформы East-fruit, экспорт го-
лубики может достичь 4,5–5 тыс. 
тонн, что вдвое больше экспорта в 
прошлом году.

По оценкам аналитиков, ожида-
емый резкий рост урожая голуби-
ки в Украине в 2019 году приведет 
к снижению внутренних цен, что 
будет стимулировать развитие 
экспорта. В частности, уже сей-
час почти все крупные компании-
производители голубики активно 
проходят сертификацию согласно 
стандартам Global G.A.P, а также 
расширяют возможности по ох-
лаждению, хранению, сортировке 
и упаковке свежей голубики для 
экспорта.

Пока экспортеры активно ищут 
рынки сбыта, на местных оптовых 
рынках ситуация сложилась та-
ким образом. Сезон украинской 
голубики-2019 открылся 27 июня 
с цены 310–330 грн/кг на самом 
масштабном в Западном регионе 
оптовом рынке Шувар.

Однако только за первые три дня 
июля оптовые цены на голубику сни-
зились на 35%, а за неделю – вдвое. 
В начале июля украинская голубика 
от производителей Волынской и За-
карпатской областей предлагалась 
по 160–180 грн/кг. Еще через неде-
лю ягоду можно было приобрести  
по 130 грн. за кило. 

Предложение отечественной го-
лубики в этом сезоне растет на оп-
товых площадках страны гораздо 
быстрее, чем в прошлом году. Со-
ответственно цены на ягоду тоже 
снижаются гораздо быстрее. 

Но заработать украинским са-
доводам таки удается, ведь уже в 
середине июля цена снова меня-
ется, в этот раз в сторону повыше-
ния на 20%.

Эксперты отмечают, что причи-
ной такого подорожание стало рез-
кое похолодание и частые дожди, 
которые замедлили созревание ягод 
и сделали их уборку более пробле-
матичной.

Надеемся, что успешный старт 
сезона принесет украинским садо-
водам хорошую прибыль и расши-
рит горизонты экспорта украин-
ской ягоды.

м. Черкаси,   
вул. Хрещатик, 195 , офіс 511
Тел. офіс: +38 0472 50 51 34 

Моб. : +38 067 742 97 05 
Моб.: +38 067 474 69 00

 www.adana3.com.ua

ТОВ «Адана 3»
Ліцензований виробник 

саджанців суниці  
та ягід в Україні.

Пропонуємо  
сертифіковані саджанці  

ЛІТНІ СОРТИ СУНИЦІ :

Світ Чарлі®  (Sweet Charlie®)

Алба® (Alba®) 

Румба® (Rumba®)

Азія® (Asia®)

Роксана® (Roxana®)

Флоренс® (Florence®)

Мальвіна® (Malwina®)

РЕМОНТАНТНІ СОРТИ СУНИЦІ:

Світ Енн® (Sweet Ann®) 

ТОВ «Адана 3» –  офіційний 
виробник цих сортів в Україні.

® - захищено правом інтелектуальної 
власності. Саджанці постачаються офіційно 

з пакетом супровідних документів. 
Мінімальне замовлення - 10 000 шт.

Ми співпрацюємо з:

EKLAND MARKETING  
COMPANY  

OF CALIFORNIA, INC

YALTIR 
AGRICULTURAL 

PRODUCTS , INC.
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Все знают, что собой представ-
ляет замороженная еда. Но всем ли 
известно, что показатели качества 
и витамины возможно сохранить 
только при так называемом «шоко-
вом» замораживании продукта? В 
этом случае молекулы превращают-
ся в кристаллы, и чем быстрее про-
исходит процесс замораживания, 
тем выше качество продукта, так 
как только с микро-кристаллизаци-
ей воды молекулы пищи сохраняют 
свою форму и свойства. Этот спо-
соб позволяет сохранять ягоды и 
фрукты долго.

Суть технологии глубокой, или 
«шоковой» заморозки заключается 
в следующем. В течение нескольких 
часов после сбора созревшие плоды 

(только высокого качества) попада-
ют на завод. Там их моют, очищают 
от мусора, сортируют, отсеивают 
мелкие плоды и соцветия, обсуши-
вают и бланшируют.  

После бланширования они ох-
лаждаются и попадают в моро-
зильную камеру, где подвергаются 
заморозке. Почему нужна низкая 
температура? Дело в том, что при 
более высокой, от –1 до – 4 °C, об-
разуются крупные кристаллы льда, 
которые разрушают клеточные 
стенки и нарушают консистенцию 
плода. При оттаивании клеточный 
сок вытекает, в результате страдают 
качество, вкус и товарный вид про-
дукции. При очень низкой темпера-
туре формируются мелкие ледяные 

кристаллы, которые никак не вли-
яют на клеточную структуру, а зна-
чит, и на качество. 

Если зимой стоит выбор между 
вареными овощами и заморожен-
ными, то советуем отдать предпо-
чтение последним. Именно замо-
розка способствует сохранению 
максимального количества витами-
нов. Правда, мерилом количества 
витаминов будет, в первую очередь, 
выступать свежесть плодов при за-
мораживании. 

Конечно, какая-то часть полез-
ных витаминов теряется, но того, 
что остается, достаточно, чтобы 
при регулярном применении не ис-
пытывать авитаминоз и неприят-
ные последствия нехватки важных 

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА ПЛОДОВ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА 
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для организма веществ. При любом 
способе заморозки в плодах остает-
ся около 90% витаминов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ФРУКТОВ 

Наиболее благоприятным являет-
ся хранение  ягод при относительной 
влажности 90–96% и температуре от 
–18оС до –25 °C. На протяжении все-
го периода хранения продукта не до-
пускается подтаивания ягод.

Продукцию стоит прощупать. Все 
фрукты и овощи, за исключением 
шпината и мангольда, заморожен-
ные блоками, должны легко отде-
ляться друг от друга. Так что, если 
вам, например, попалась клубника, 
спрессованная в монолитный кусок 
льда, имейте в виду: она хранилась 
неправильно или уже была размо-
рожена.

Для получения качественного 
продукта рекомендуется размора-
живать фрукты после дефростации 
(процесса размораживания)  не 

меньше 12-ти часов при темпера-
туре +2°С..+4°С. Либо же размора-
живать их в специализированном 
шкафу для дефростации.

НОВИНКИ    

Андоррская компания по замо-
роженным продуктам Nice Fruit и 
британский поставщик Peaty Mills 
выпустили новую технику для замо-
розки фруктов с максимальной зре-
лостью в местах их выращивания.

Британская фирма утвержда-
ет, что цвет, текстура, вкус, аромат 
и питательные свойства фруктов 
полностью сохраняются до трех лет. 
Фрукты можно разморозить за один 
час без потери качества, а затем срок 
годности составляет 48 часов.

По словам разработчиков, но-
вый процесс замораживания по-
зволит операторам общественного 
питания избежать рисков, связан-
ных с покупкой свежих фруктов, а 
именно: высокого уровня отходов, 
нестабильного качества продук-
ции, сложных цепочек поставок с 
высокой степенью риска и посто-
янной нехватки времени.

Разработчики имеют широкий 
фруктовый ассортимент: ананас, 
дыня, манго, клубника, киви, не-
ктарины и цитрусовые. Заморо-

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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женные продукты расфасовывают 
в отдельные порционные пакеты, 
а ананасовые кольца продаются в 
фольгированных пакетах, их  мож-
но есть, как леденцы.

Ассортимент будет расширять-
ся по мере завершения строитель-
ства новых заводов, что позволит 
начать производство таких про-
дуктов, как кусочки и ломтики 
авокадо.

Разработчики новой технологии 
заморозки заявляют, что их про-
дукты особенно хорошо подходят 

для шеф-поваров и предприятий 
общественного питания из-за ми-
нимального времени, необходи-
мого для их приготовления.

Шведский OptiFreeze разрабо-
тал новую технику для сохранения 
качества замороженных фруктов, 
ягод, овощей и трав, которая обе-
щает доставлять продукты потре-
бителю такими же свежими, как и 
в день их сбора.

Запатентованная технология, 
которая позволяет продуктам за-
мораживаться и впоследствии от-

таивать, не оказывая заметного 
влияния на их качество, была раз-
работана исследователями из Де-
партамента пищевых технологий 
в Университете Лунда, чтобы по-
нять, почему некоторые растения 
могут замерзнуть, в то время как 
другие разрушаются и умирают.

Замораживание приводит к 
тому, что многие фрукты и овощи 
теряют свой вкус, форму и структу-
ру. Это происходит из-за разрыва 
клеток живого растения в процессе 
замерзания кристаллов льда. Когда 
исследователи изучили растения, 
было обнаружено, что они содер-
жат природные сахара, которые 
защищают клеточную мембрану от 
мороза и препятствуют разруше-
нию клеток. OptiFreeze извлекает 
эти природные сахара и раститель-
ные белки и вставляет их в клетки 
фруктов, ягод и овощей.

Технология открывает новые 
горизонты для поставщиков про-
дукции и производителей замо-
роженных готовых блюд, приводя 
к увеличению доходов, сокращая 
транспортные расходы и уменьшая 
воздействие производства пищевых 
продуктов на окружающую среду.

«Мы считаем, что эта тех-
нология может революционизи-

ПЕРЕРОБКА
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ровать фруктовую 
индустрию, откры-
вая новые рынки по 
всему миру, – гово-
рит генеральный 
директор Фредрик 
Вестман. – Это 
дает компаниям возможность со-
бирать фрукты  при оптималь-
ной зрелости и перевозить их на 
большие расстояния, обеспечивая 
их доступность для потребителя 
в хорошем состоянии». 

Это прекрасная возможность 
предлагать местные продукты кру-
глый год. Например, шведскую клуб-
нику собирают в июле, заморажива-
ют и употребляют в канун Нового 
года с бокалом шампанского.

Технология больше подходит 
культурам, которые уже имеют вы-
сокое содержание сахара, и может 
применяться к фруктам и овощам 

с высокой пористостью, таким как 
листовые овощи, ягоды, яблоки и 
манго.

«Некоторые растения облада-
ют естественной способностью 
выживать в холодных условиях, 
и они лучше всего реагируют на 
этот метод. Для растений, у ко-
торых нет этой способности, мы 
оптимизируем технологию, что-
бы имитировать природу, вводя 
натуральные сахара в ткани», – 
объясняет Вестман.

Процесс состоит из двух этапов. 
На первом при вакуумной пропит-
ке продукты замачивают в ванне, 
заполненной, например, природ-
ными сахарами и антифризными 
белками определенной концентра-
ции, экстрагированными из мани-
оки или озимой пшеницы. Второй 
этап заключается в воздействии 
на продукт очень коротких элек-

трических импульсов высокого 
напряжения, которые создают 
поры в клеточных мембранах, по-
зволяя сахару проникать внутрь. 
Как только электрическое поле 
снимается, клеточные мембраны 
закрываются, и продукт готов к 
замораживанию.

«Позже мы обнаружили, что 
эту же технологию можно исполь-
зовать для продления срока хра-
нения охлажденных продуктов, 
например, в тестах со шпинатом 
и рукколой нам удалось продлить 
срок хранения на 50 процентов, и 
мы уверены, что таких же резуль-
татов можно достичь с ягодами 
и другими фруктами», – говорит 
Вестман.

OptiFreeze в настоящее время 
работает над расширением техно-
логии и внедрением ее в массовое 
использование.

ПЕРЕРОБКА
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Ліс споконвіку слугував людям 
захистом, джерелом добробуту та 
їжі. Тож не дивно, що у 70-х роках 
минулого століття волинські держ-
лісгоспи, до слова, одними з перших 
в Українській РСР, почали створю-

вати виробничі цехи з консервації 
лісових дарів. Підприємства, по-
при бурхливі економічні перетво-
рення попередніх десятиліть, не 
збанкрутували і функціонують по-
нині. Їх продукцію можна зустріти 

на агарних виставках країни та під 
час регіональних заходів на Волині. 
А придбати у роздріб – в основному 
у фірмових магазинах «Лісовичок», 
що підпорядковані Волинському 
управлінню лісового та мислив-
ського господарства. І мова не 
тільки про консервовані дикорос-
лі гриби, ягоди та березовий сік, а і 
про томатні, кабачкові, огіркові та 
щавлеві «закрутки», які виробляють 
у промислових масштабах шість лі-
согосподарських цехів. З березня, 
коли починається сезон збирання 
березового соку, по жовтень,  коли 
усі дари лісу і городина зібрані, від 
штатних працівників лісгоспів і міс-
цевого населення у цехах прийма-
ють дикорослу і культивовану сиро-
вину на переробку.

Як зазначають у Волинському 
обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства,  вся 
готова продукція є абсолютно на- Ф
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Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ПРОМИСЛОВА ЗАГОТIВЛЯ ДИКОРОСIВ:  
НА ВОЛИНI ДIЮТЬ ЛIСОВI КОНСЕРВНI ЦЕХИ
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туральною та безпечною, оскільки 
виготовляється з екологічно чистої 
сировини відповідно до стандартів 
ДСТУ, без жодних домішок. Її екс-
портують до США, Канади, Пана-
ми, Ізраїлю, Німеччини і сусідньої 
Польщі. Консервовані дари лісу 
постачають до шкіл-інтернатів Во-
линської області. 

Особливим попитом користу-
ються консервовані гриби – білі, 
польські, маслюки, опеньки та ли-
сички.  Період інтенсивної заготівлі 
грибів триває в середньому кілька 
місяців. Для цього створена мережа 
спеціальних заготівельних пунктів 
із розрахунку один на  1,5 − 3 тисячі 
га покритої лісом площі. Сировину 
закуповують у населення у свіжому 
вигляді і напівфабрикати – варені 
гриби, які коштують дорожче, ніж 
свіжозібрані. Якість сировини пе-
ревіряє лаборант цеху, також здій-
снюється її радіологічний контр-
оль, розповідають у державному 
підприємстві «Маневицьке лісове 
господарство». Після інспекції свіжі 
гриби сортують за розмірами, дочи-
щають, миють, відварюють, а потім 
закладають у підготовлену скляну 
тару і стерилізують. 

У минулому році у цеху «Мане-
вицького лісового господарства» 
переробили і реалізували 1,6 тон-
ни грибів. Це підприємство ліди-
рує серед інших лісгоспів Волині 
за обсягами виробництва цієї про-
дукції. А ще тут роблять консер-

ви з дикорослого щавлю і різно-
манітних ягід – чорниці, ожини, 
брусниці, чорноплідної горобини, 
малини, полуниці, смородини та 
журавлини. Ягідну сировину пе-
ретирають з цукром та фасують у 
двохсотграмові баночки, роблять 
з неї варення. Асортимент продук-
ції розширюють за рахунок ком-
потів, які виготовляють із пізніх 
сортів яблук і груш із додаванням 
чорноплідної горобини. 

Подібну продукцію виготовля-
ють і у Ківерцівському, Ковельсько-
му, Колківському, Цуманському 
лісгоспах та СЛАП «Любешівагро-
ліс». У порівнянні з 80-ми роками 
минулого століття нині обсяги 
виробництва грибних та ягідних 
консервів зменшилися. Хоча по-
тужності лісових підприємств до-
зволяють виробляти у рази більше, 
та ринкові умови і попит форму-
ють річний план. Як розповідають 
лісівники, собівартість екологічно 
чистої консерви з натуральних ди-
коросів, виробленої з урахуванням 
стандартів якості і чесно сплачених 
податків, не може бути нижчою 
за ціну консерви з лісових грибів 
і ягід, яка зроблена у приватному 
секторі часом без дотримання тех-
нологічних норм і сплати належних 

фіскальних зборів. Тому попит на 
продукцію лісових цехів на вну-
трішньому ринку, де значна час-
тина споживачів при виборі про-
дуктів харчування зазвичай віддає 
перевагу ціні, а не якості, не надто 
високій. Тим паче на Волині, де в 
сезон практично усе безробітне на-
селення із кошиками поспішає до 
лісу. Тож консервовані дикороси 
належної якості можна вигідніше 
реалізувати у Києві, Одесі, Дніпро-
петровську, Запоріжжі і Харкові, 
ніж у наближених до Полісся регі-
онах. Прикметно, що чималенька 
частина недеревних ресурсів лісу у 
замороженому вигляді потрапляє 
за кордон, що підвищує їх ціну для 
вітчизняних переробників. 

Тому лісівники Волинської об-
ласті замислюються над ство-
ренням додаткової сировинної 
бази у вигляді плодово-ягідних 
плантацій неподалік консервних 
підприємств. У планах посадити 
журавлину, аронію, калину, облі-
пиху. Плоди цих культур слугують 
складовими у виготовленні купа-
жованих напоїв на основі березо-
вого соку. Також розробляється 
документація для переробки ягід з 
екстрактом стевії, що є природним 
замінником цукру. 

ПЕРЕРОБКА
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О. Б. МИХАЙЛОВА, 
кандидат 
биологических наук, 
старший научный 
сотрудник отдела 
микологии Института 
ботаники имени 
 Н.Г. Холодного  
НАН Украины

ПОСЕВНОЙ  
МИЦЕЛИЙ:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

В природе грибы размножаются преимущественно 
спорами, однако они имеют микроскопические раз-
меры, их трудно собрать в достаточном количестве, 
и процент их прорастания незначительный. Именно 
поэтому широкого применения в качестве посадоч-
ного материала при искусственном выращивании гри-
бов они не нашли. Но грибы обладают одним ценным 
свойством: кроме спор, они способны размножаться и 
вегетативно – мицелием. Благодаря этому и стало воз-
можным культивировать грибы. 



серпень 2019 69

ГРИБИ

В 1894 году во Франции в Пасте-
ровском институте впервые удалось 
получить чистую культуру шампи-
ньона на специально подобранной 
стерильной питательной среде. Она 
была свободна от посторонних ми-
кроорганизмов, и, следовательно, об-
ладала большими потенциальными 
возможностями. Приготовленную в 
стерильных условиях грибницу вы-
соко оценили грибоводы-практики. 
Использование ее в качестве поса-
дочного материала позволило резко 
поднять урожайность грибов. По-
этому такой способ приготовления 
посевного мицелия быстро приоб-
рел промышленное значение, и уже 
в 1924 году в большинстве стран, где 
культивировали шампиньоны, стали 
работать лаборатории по производ-
ству посевного мицелия на стериль-
ном компосте. Одновременно велся 
поиск альтернативных субстратов 
для выращивания мицелия. Ведь 
компост обладает не очень прият-
ным запахом, и работать с ним было 
занятием не из приятных. Вскоре 
заменитель компоста был найден. 
Им оказалось обычное пшеничное 
зерно, которое после специальной 
обработки (стерилизации) служит 
прекрасной питательной средой для 
мицелия грибов. Этот способ, за-
патентованный в 1932 году, широко 
используется для приготовления 
мицелия и сегодня. 

В настоящее время производ-
ство посевного мицелия съедобных 
грибов осуществляется в специали-
зированных микологических лабо-

раториях под руководством спе-
циалистов, владеющих методами 
работы с чистыми культурами. 

Урожай любого вида гриба в 
значительной степени зависит от 
качества посевного материала. 
Поэтому в грибоводстве большое 
значение имеет выращивание ми-
целия с высокими биологически-
ми показателями. 

Мицелий как посевной матери-
ал должен отвечать следующим 
основным требования:
♦  давать высокий урожай пло-

довых тел высокого качества, 
обильное и компактное плодо-
ношение;

♦  иметь высокую жизнеспособ-
ность, то есть быстро адап-
тироваться к субстрату, на 
котором гифы гриба должны 
активно разрастаться;

♦  быть свободным от грибных, 
бактериальных и вирусных за-
болеваний.
Интенсификация производства 

съедобных грибов во многом опре-
деляется наличием высокоурожай-
ных болезнеустойчивых штаммов, 
селекцией которых занимаются 
лишь несколько специальных ла-
бораторий в мире. В Украине та-
ких лабораторий нет. Основными 
требованиями для промышленных 
штаммов культивируемых грибов 
являются короткий период об-
растания дешевых растительных 

субстратов, интенсивное плодоно-
шение, высокий урожай плодовых 
тел с привлекательным внешним 
видом, устойчивость к различным 
вредителям и болезням, способ-
ность длительного хранения без по-
тери качества грибов и т.д. 

В мировом грибоводстве разные 
штаммы грибов определенно

Чистая культура вешенки 
обыкновенной на агаризованной 
питательной среде

Посевной мицелий вешенки 
обыкновенной плохого качества

Посевной зерновой мицелий 
вешенки обыкновенной в 
стеклянной таре.
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го вида могут различаться меж-
ду собой как по морфологическим 
(внешним), так и по биологическим 
признакам. Каждый штамм дол-
жен иметь свой технологический 
паспорт, в котором кроме основ-
ных параметров культивирования 
(температура, влажность, освеще-
ние, условия аэрации, содержание 
в воздухе углекислого газа) приво-
дят описание плодовых тел, усло-
вия сбора урожая (ручной или ме-
ханизированный), предназначен ли 
штамм для потребления в свежем 
виде или для переработки. Все про-
мышленные штаммы зарубежных 
производителей запатентованы, 
хранятся в специализированных 
лабораториях и имеют генетиче-
ские маркеры. 

В Украине на базе Коллекции 
культур шляпочных грибов (акро-
ним ІВК) Института ботаники име-

ни Н.Г. Холодного НАН Украины 
осуществляется работа по сохране-
нию и поддержанию в биологически 
активном состоянии высокопродук-
тивных штаммов съедобных и ле-
карственных грибов. Специалиста-
ми-микологами, которые работают 
в коллекции, подобраны оптималь-
ные условия для культивирования 
высокопродуктивных штаммов 
более 20 видов ценных съедобных 
и лекарственных грибов. В коллек-
ции сохраняются в чистой культуре 
практически все виды съедобных 
и лекарственных грибов, промыш-
ленно культивируемые в мире (рис. 
1). Наиболее широко представлены 
штаммы видов рода Вешенка, а так-
же штаммы шампиньона, сиитаке 
(шиитаке), зимнего опенка, летнего 
опенка, кольцевика, букового гриба, 
львиной гривы и др. 

Помимо наличия чистых куль-
тур высокоурожайных штаммов 
грибов основными требованиями 
для приготовления качественного 
посевного мицелия являются стро-
гое соблюдение технологического 
регламента стерилизации питатель-
ных сред и субстратов, стериль-
ность условий во время посева, вы-
сокая квалификация сотрудников.

В настоящее время на большин-
стве предприятий и фирм, занима-
ющихся искусственным выращива-
нием съедобных грибов, в качестве 

посевного материала используют 
мицелий на зерне злаковых куль-
тур. Он характеризуется высоким 
содержанием питательных веществ, 
зерно легко поддается специальной 
обработке (стерилизации), и его 
можно равномерно распределить 
в субстрате. Каждое зернышко, об-
росшее мицелием – это центр ро-
ста, в результате чего гифы гриба 
очень быстро осваивают субстрат. 

В промышленном грибоводстве 
для посева используют стерильный 
мицелий, который выращивают в 
крупных специализированных ла-
бораториях. Такие лаборатории 
имеются во Франции, США, Бель-
гии и других странах. Для промыш-
ленных производителей посевной 
мицелий поставляют в термостой-
ких пакетах из полимерного мате-
риала с фильтрами тонкой очистки, 
объем пакета 2–10 л. 

Как правило, для мелких произ-
водителей, которые хотят вырас-
тить грибы на своем приусадебном 
участке или в подвале, мицелий 
продают в небольших полимерных 
пакетах без фильтров. Такой мице-
лий имеет ограниченный срок год-
ности, и при несоблюдении условий 
хранения вероятность контамина-
ции его посторонней микрофлорой 
(бактериями, плесневыми грибами) 
возрастает многократно. 

Некоторые производители гото-
вят посевной мицелий в стеклян-
ной таре различного объема (рис. 
2). При данном способе приго-
товления все этапы выращивания 
мицелия проходят в стерильных 
условиях, поэтому качество его во 
много раз возрастает. Здоровый, ка-
чественный мицелий имеет харак-
терный грибной запах, как правило, 
он белого цвета (но цвет зависит от 
вида гриба), зерна опушены. Гото-
вый зерновой посевной мицелий в 
стеклянной таре можно хранить в 
холодильной камере при темпера-
туре 2–6°С в темноте в течение 4–6 
месяцев, при температуре 8–10°С 
срок хранения сокращается до од-

Посевной мицелий сиитаке на 
деревянных чопиках
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ного месяца При неправильном 
хранении или транспортировке ми-
целий может погибнуть. Об этом 
свидетельствует кислый неприят-
ный запах, оголенные зерна, мутная 
жидкость, а также пятна зеленого, 
желтого или красного цвета. Такой 
мицелий нельзя использовать для 
культивирования съедобных гри-
бов (рис. 3). 

Кроме зернового, сегодня в Укра-
ине можно приобрести мицелий 
некоторых видов съедобных дере-
воразрушающих грибов на деревян-
ных палочках (чопиках). Технология 
получения посевного мицелия на 
стержнеобразных деревянных па-
лочках была разработана в первой 
половине ХХ века. Такой мицелий 
наиболее удобен при культивиро-
вании грибов в домашних услови-
ях, поскольку носитель – буковые 
чопики (палочки) имеют оптималь-
ный для инокуляции древесины 
размер (рис. 4). Природная струк-
тура и химический состав буковых 
палочек способствует продолжи-
тельному хранению мицелия с со-
хранением его физиологических 
свойств. Мицелий на древесном но-
сителе мало подвержен различным 
заболеваниям, обладает высоким 
уровнем адаптации к разным по-
родам древесины, его очень легко 
вносить в субстрат. Такой посевной 
материал при соблюдении всех ус-
ловий культивирования обеспечи-
вает стабильные урожаи экологиче-
ски чистых питательных съедобных 
грибов на протяжении 5–7 лет до 
полного разрушения древесины. 

В настоящее время производите-
ли посевного мицелия значительно 
расширили ассортимент своей про-
дукции. В продаже имеется посев-
ной мицелий не только традицион-
но культивируемых видов, таких, 
как вешенка обыкновенная, сиита-
ке (шиитаке), гриб баран, буковый 
гриб, тополевый опенок, зимний 
опенок, шампиньон двуспоровый, 
шампиньон двукольцевой, гриб ри-
совой соломы, иудино ухо; кольце-

вик, навозник косматый, но и всеми 
любимых видов лесных грибов. Хо-
чется особо подчеркнуть, что, к со-
жалению, наиболее ценные по сво-
им качествам лесные грибы, такие 
как белый гриб, подосиновик, под-
березовик, маслята, лисички, груз-
ди, в настоящее время вырастить 
невозможно. Эти виды относятся 
к экологической группе микори-
зообразователей и адаптированы 
к симбиотическим связям только с 
определенными древесными поро-
дами. Поэтому необходимо знать, 
что информация производителя 

на пакетике мицелия «Белого гри-
ба», «Лисичек» или других ценных 
лесных грибов о возможности вы-
растить их на подоконнике или на 
приусадебном участке ложная. 

Таким образом, суммируя вы-
шеизложенное, потребителям для 
выращивания на приусадебных 
участках и в подвалах можно ре-
комендовать зерновой мицелий и 
мицелий на палочках традицион-
но культивируемых видов грибов. 
При этом необходимо соблюдать 
все необходимые требования тех-
нологии культивирования. 

Ламинарный бокс в лаборатории для работы с чистыми культурами 
макромицетов

Маточные культуры съедобных и лекарственных макромицетов
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