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У Києві 16 вересня  відбулася зу-
стріч журналістів із головним ви-
конавчим директором новоство-
реної компанії Corteva Agriscience 
Джимом Коллінзом, який перебу-
вав в Україні з робочим візитом. Ке-
рівник відвідав кілька українських 
сільськогосподарських підпри-
ємств, які використовують продук-
ти Corteva Agriscience, щоб огляну-
ти поля, поспілкуватися з аграріями 
та визначити перспективність но-
вих продуктів компанії на україн-
ському ринку. 

«Наша головна мета – збага-
тити життя як виробників, так 
і споживачів аграрної продукції. 
Тому конструюємо таку компанію, 

ПОДІЇ

СТАРТАП IЗ ТРЬОХСОТЛIТНЬОЮ IСТОРIªЮ 
АКТИВНО РОЗВИВАªТЬСЯ

Джим Коллінз, головний виконавчий директор новоствореної компанії 
Corteva Agriscience

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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яка б була націлена на майбутнє. 
Справі допомагає чітке усвідом-
лення основних цінностей Corteva 
Agriscience: відповідальність за те, 
що робимо, допитливість – шу-
каємо нові безпечніші альтерна-
тиви для створення препаратів, 
навчаємо сільгоспвиробників ними 
правильно користуватися. Ми 
взяли за основу цінності, які сповід-
уються у Dow і DuPont. Тому, хоча 
Corteva є новою компанією, успад-
кували більше трьохсот років до-
свіду у сільському господарстві. Я 
так і називаю Corteva  – стартап 
з трьохсотлітньою історією», – 
каже Джим Коллінз. 

За словами головного виконав-
чого директора, Україна для Corteva 
Agriscience є одним із ключових 
регіонів для впровадження нових 
продуктів компанії та зростання 
бізнесу. «Ми знаємо, наскільки про-
гресивними є українські фермери, 
і ми готові надавати їм найкращі 

рішення щодо насіння та захисту 
врожаю, забезпечуючи доступ до 
новітніх технологій», – зазначив 
Джим Коллінз. 

Під час заходу присутні дізналися, 
що являє собою Corteva Agriscience 
сьогодні. Це понад 10 мільйонів клі-
єнтів у 140 країнах світу. Комерцій-
ний відділ компанії налічує понад 
8 тисяч працівників, річна виручка 
якої становить 14 мільярдів доларів 
США, з яких 2 мільярди є операцій-
ним доходом (EBITDA). Сто міль-
йонів доларів США є інвестиціями 
у цифрові рішення, левова частка 
доходу йде на розвиток науково-до-
слідницької роботи та виробництва. 
Показово, що Corteva Agriscience 
представлена майже у всіх країнах 
Європи, де діють 15 науково-дослід-
них центрів та десять виробничих 
підприємств компанії. Як зазначив 
президент Corteva Agriscience в 
Європі Ігор Тесленко, модель дис-
трибуції у різних країнах відрізня-
ється і залежить від низки факторів. 
Тобто немає універсальної моделі, 
яка була б ефективною у всіх регіо-
нах, модель дистрибуції обирається 
для кожної країни індивідуально, 
що забезпечує гнучкість бізнесу. 

«Corteva Agriscience ставить 
споживача та фермера в основу 
своєї роботи. Тому ми впроваджує-
мо інновації, пропонуємо комплексні 
рішення для сільського господар-

ства, включаючи насіння, засоби 
захисту рослин, агрономічні сервіси 
та цифрові рішення. Таким чином, 
ми даємо нашим клієнтам можли-
вість підвищити продуктивність 
та виробляти здорову їжу для зрос-
таючого населення планети», –  на-
голосив Ігор Тесленко.

Джим Коллінз презентував ре-
зультати дослідження «Сталі про-
довольчі системи в Європі», яке не-
щодавно було проведено Financial 
Times Group для Corteva Agriscience. 
Результати показують, що спожи-
вачі та фермери у 8 європейських 
країнах, включаючи Україну, готові 
застосовувати технології сталого 
виробництва продуктів харчування. 
Вони також відкриті до інновацій-
них технологій, які можуть сприяти 
виробництву більш поживних та ко-
рисних продуктів. Європейські спо-
живачі та фермери вважають сталий 
розвиток головним пріоритетом, 
а також відкриті до інноваційних 
технологій. Фермери визнають, що 
суспільство стало більше довіряти 
новим методам селекції рослин, та-
ким як CRISPR-Cas / редагування 
генів. Вони вірять, що майже дев’ять 
з десяти споживачів готові платити 
більше за товари, виготовлені з вико-
ристанням інноваційних технологій. 

В опитуваннях взяли участь 600 
власників та управителів фермер-
ських господарств, а також 2500 спо-

ПОДІЇ

Ігор Тесленко, президент Corteva Agriscience в Європі
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живачів із Франції, Німеччини, Італії, Румунії, Велико-
британії та України.

Детальніше з результатами дослідження мож-
на ознайомитися у відкритому доступі за адресою 
sustainablefood.corteva.com  або на рис №1. 

Ігор Тесленко зазначив: «Це дослідження показує, що 
існує реальна потреба у більш сталому виробництві 
продуктів харчування в Європі. Corteva Agriscience во-
лодіє хорошим потенціалом для підтримки двосто-
роннього діалогу про сталий розвиток сільського гос-
подарства, надаючи фермерам не лише бачення з боку 
споживачів, а і можливість бути почутими. Приємно 
усвідомлювати, що споживачі та фермери готові до 
використання нових методів селекції рослин, що ма-
ють багатообіцяючий потенціал вирощування. Спо-
живачі готові платити більше за продукти, виготов-
лені сталим методом, і зараз – це можливість для всіх 
зацікавлених сторін відгукнутися та продемонстру-
вати свою підтримку».

Мінливі погодні умови, захворювання рослин і резис-
тентність шкідників  є основними викликами не тільки 
для аграріїв, а і для селекційних компаній та виробників 
ЗЗР. Як наголосив Джим Коллінз, важливо швидко реа-
гувати на ці виклики, аби забезпечити попит суспільства 
на кращі альтернативи. У Corteva Agriscience планують 
нарощувати продуктову лінійку, створену, насамперед, 
за рахунок природних компонентів.  

«Надаємо можливості місцевим брендам налагоди-
ти випуск продуктів з нашою ліцензією. На сьогодні 
вже випущено 12 таких продуктів. Це одна з найбіль-
ших змін у роботі з клієнтами, яка відбулася внаслідок 
створення Corteva Agriscience. Також клієнти можуть 
самі обирати, як їм зручніше співпрацювати з нами – 
через ритейлерів на місцях чи напряму з компанією», 
– каже Джим Коллінз.

Як зазначив головний виконавчий директор Corteva 
Agriscience, серед фермерів світу спостерігається по-
пит на використання цифрових рішень в агрономії. 
Тому компанія Granular, яка знаходиться у Силіконо-
вій долині (США), розробила для Corteva Agriscience 
програму, яка допомагає виробникам не тільки контр-
олювати процес вирощування врожаю, а й оптимізува-
ти прибутковість тієї чи іншої культури. Тобто програ-
містам вдалося об’єднати агрономічний і бізнес модулі 
для забезпечення рентабельності виробництва. Про-
грама навіть розраховує рентабельність кожного окре-
мого акра чи гектара ріллі. Нею користуються багато 
фермерів в усьому світі, за її допомогою сукупно вони 
обробляють близько 27 мільйонів акрів угідь. Що дає 
можливість стабільно зростати і збільшувати присут-
ність у різних сегментах агробізнесу компанії, яка має 
у своєму портфелі і насіння, і засоби захисту рослин, і 
цифрові рішення.  

ПОДІЇ

Рис.1
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ПОДІЇ

О. ПОЗНЯК,
Дослідна станція 
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Чернігівська область

ВIДРОДЖЕННЯ  
ОГIРКОВО¯ СТОЛИЦI УКРА¯НИ
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ПОДІЇ

На території Ніжинського району 
Чернігівської області шляхом на-
родної селекції створено сорт огір-
ка Ніжинський місцевий, який був 
еталоном засолювального типу. На 
основі цього сорту розвивався слав-
нозвісний ніжинський огірковий 
промисел. Ніжинські огірки  як сорт  
і як торговельна марка продукції 
(бренд) стали добре відомими і по-
пулярними у світі у ХХ столітті.  

Отож, переконаний, що кожен 
українець, коли його запитати, чим 
славиться місто Ніжин на Чернігів-
щині, найперше відповість: огірка-
ми. Так, саме цей овоч  став візит-
кою, брендом Ніжинського краю. 

Важлива робота з популяризації 
ніжинського огірка проводиться 
органами місцевої влади і самовря-
дування. Так, у м. Ніжин започатко-
вано і щорічно проводиться фести-
валь «Його величність Ніжинський 
огірок». 14 вересня 2019 р. такий 
захід було проведено усьоме.

Метою фестивалю є вшанувати, 
прославити та звеличити «винуват-
ця» урочистостей, згадати не лише 
його історію, а й популяризувати 
найновіші  досягнення у справі від-
родження та розвитку  сорту і тра-
диційного місцевого засолювально-
го промислу.  

Велелюдно було у парку ім. Т.Г. 
Шевченка. Містяни та численні 
гості, що відвідали експозиції, мали 
змогу на власні очі побачити, на-
скільки  щиро, з повагою ніжинці 
ставляться  до свого символу, залу-
чаючи до святкового дійства дітей. 
З любов’ю виготовлені стенди про 
огірки, представлені дитсадками, 
школами та іншими навчальни-
ми закладами міста. На сценічних 
майданчиках демонстрували май-
стерність хореографічні і вокальні 
колективи, основними мотивами 
виступів яких, знову ж таки, була 
«огіркова» тематика. 

У фестивалі брали участь і на-
уковці Дослідної станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН, що розташована  у іс-

торичній огірковій зоні, лише за 15 
кілометрів від Ніжина, в с. Крути. 
Саме співробітники  станції прово-
дять  масштабну  науково-дослідну 
роботу з відродження, збереження 
і популяризації Ніжинського місце-
вого огірка. На сьогодні  селекціо-
нерами  відновлений і вирощується  
оригінальний матеріал, а також, що 
дуже важливо, проводиться  не лише 
насінницька, а й селекційна робота 
з метою створення  якісно нового 
сортименту, відносно стійкого проти 
пероноспорозу, зі збереженням  цін-
них ознак,  притаманних справжньо-
му ніжинському огірку, щонайперше, 
високої якості ферментованої про-
дукції – солоних плодів. 

ПОХОДЖЕННЯ 
НІЖИНСЬКОГО ОГІРКА: 
ВЕРСІЇ, РОЗВІДКИ, 
ЛЕГЕНДИ...

За висновками дослідника  В. 
Шевченка, історичний аспект пи-
тання щодо походження Ніжин-
ського огірка до 20-х рр. ХХ сто-
ліття практично не розглядався, і 
саме в той період  починали фор-
муватися певні  історичні погляди, 
зокрема, через місцеві публікації. 

У результаті опрацювання матері-
алів Ніжинського філіалу держав-
ного обласного архіву (ФР 6297, 
справа 516) В.Шевченком виявлені 
посилання на грецьке походження 
Ніжинського огірка. Так, у 1923 р. 
агроном Ніжинської господарської 
спілки Фришев відзначав: «Консер-
вування огірків шляхом соління в 
місті Ніжині зародилося з давніх 
часів. Піонерами  у цій справі були 
греки». У матеріалах спілки за 1927 
р. зазначалося: «Культура Ніжин-
ських огірків занесена на Ніжинщи-
ну в другій половині ХVІІІ століття. 
Прибувши на територію Ніжинщи-
ни, греки, зайнявши місця пере-
селених на Кубань козаків, будучи 
добрими городниками, швидко по-
мітили особливості місцевого ґрун-
ту, благодатного для вирощування 
особливого сорту  огірків, спорід-
нених із сортом кримських огірків, 
і приступили до культивування цих 
огірків у широких розмірах». А у 
1929 р. агроном Ніжинської плодо-
спілки П. Хоменко підтверджує цю 
тезу: «Ще за часів цариці Катерини, 
коли вигнали запорожців з Ніжин-
щини, переселені на їх місце греки  
занесли з собою насіння кримсько-
го огірка. Він пристосувався  до 
природних умов Ніжинщини, дав 

Виступ дитячих хореографічних колективів на огіркову тематику – 
невід'ємна складова святкування
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нову форму й значно поліпшився на 
якість». Натомість академік УАН, 
член-кор. Всеросійської АН К. Хар-
лампович, досліджуючи  діяльність 
грецької колонії на території Ніжи-
на, дійшов висновку, що «...звістки 
документів про грецьке землеволо-
діння не численні й уривкові. Тому 
не можна зробити ніяких висновків 
щодо характеру господарювання 
греків на землі, чи вносили вони в 
господарство які-небудь нові при-
йоми, чи вводили нові культури».

Отож дослідження історичних 
аспектів походження Ніжинського 
огірка, зокрема періоду появи міс-
цевої сортопопуляції та «грецько-
го» і «кримського» сліду у її родово-
ді, автору видається актуальним на 
сьогодні завданням.

У свідомості місцевого насе-
лення легенда про те, що огірок у 
Ніжин завезли саме греки (пересе-
ленці/купці) є чи найпопулярнішою 
і не піддається сумніву дотепер. 
Немає сумніву, що досліджувана 
проблематика, а саме походження 
місцевого огірка на теренах Ніжин-
щини,  у часовому вимірі перебуває 
у так званій «добі легенд», яка, за І. 
Сюндюковим, «в історії є, можли-
во, найскладнішою для розуміння, 
осягнення та інтерпретації. Пере-
кази красиві, вражаючі, барвис-

ті – існують, а точних документів 
– обмаль або їх узагалі немає; і за-
мість критичного аналізу джерел 
на основі їхнього зіставлення (а без 
цього немає якісної праці історика) 
проблема неминуче переходить у 
площину  «довіри» чи «недовіри» 
до наявних напівлегендарних іс-
торичних оповідань, зафіксованих 
тим чи іншим літописцем».

«Слід» ніжинських греків у похо-
дженні Ніжинського огірка відсте-

жувався також і нашими аналогіч-
ними розвідками. Але твердженню, 
що засолювальний промисел сфор-
мували у Ніжині греки, переселені 
Катериною ІІ, суперечить той факт, 
що вже у 1788 р. місцеві ніжинські 
купці (можливо й греки) підне-
сли солоні огірки в дар імператри-
ці, яка тоді здійснювала подорож 
до Криму. Саме після цієї події був 
виданий указ, згідно з яким до цар-
ського двору надалі вимагалося до-
ставляти огірки тільки ніжинські. 
Цьому періоду приписують розви-
ток засолювального виробництва 
у промислових масштабах (запо-
чатковано фірму «Дмитрієнко-Ко-
ломак»). Проте, за дослідженнями 
багатьох місцевих істориків, є дані, 
що греки своє поселення в Ніжині  
організували ще на початку ХVІІ 
ст., тоді як масове заселення укра-
їнських земель, інкорпорованих до 
складу Російської імперії, представ-
никами  інших національностей, в 
т.ч. й греками, відбувалося упро-
довж ХІХ ст. У такому разі версія 
про грецькі корені, але переселенців 
більш раннього періоду заселення 
на території сучасного Ніжина (чи 
на околиці, в найближчих хуторах), 
більш достовірна. До того ж відомо, 
що у 1698 р., коли московський цар 
Петро І здійснював похід на Азов і 
будував кораблі у Воронежі, його 
сподвижник О. Меншиков займався 
заготівлею огірків у Ніжині. 

На схід від с. Крути є лісове уро-
чище «Грецьке». Ми припускали, що 
володільцями цих земель свого часу 
були греки, які постійно мешкали у 
Ніжині. І ця версія підтверджена у 
дослідженнях С. Токарєва, який ви-
явив, що у 1737 р. у підданстві Ми-
коли Хотія, грека за походженням, 
перебував 1 підсусідок у с. Крути 
прохорської сотні. Можливо, дере-
вина використовувалася саме (зо-
крема й) для виготовлення бочок 
для засолювання огірків. 

Інший аспект проблеми – щодо 
завезення «огірка кримського», 
«спорідненого сорту кримських 

«Огірковими фанатами» ніжинці стають змалечку 
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огірків». На сьогодні немає даних 
про максимальну подібність, морфо-
лого-ідентифікаційну спорідненість 
Ніжинського (місцевого) огірка і 
яких-небудь сортозразків (форм, по-
пуляцій) походженням з Криму або 
Греції чи аборигенних на цих терито-
ріях. Але ж за інтенсивного розвитку  
аграрної науки у напрямі формуван-
ня, вивчення та концентрації гене-
тичних ресурсів у відповідних цен-
трах зі всього світуу другій половині 
ХХ ст. такі аналоги однозначно мали 
б бути виявлені. Вірогідно, у даному 
випадку мова може йти лише про 
завезення вихідних форм, на основі 
яких шляхом поступового багаторіч-
ного добору була сформована  сор-
топопуляція Ніжинського огірка як 
прообраз сорту Ніжинський місце-
вий – такий, який дійшов до нашого 
часу (з певними видозмінами, зви-
чайно, викликаними, перш за все, ча-
совим чинником, але зі збереженням 
основних морфолого-ідентифікацій-
них ознак і якісних показників плодів 
у засолюванні). Можна припустити, 
що добір на засолювальний напрям 
був осмисленим, адже переважав із 
самого початку: солоні огірки були 
об’єктом торгівлі ніжинських купців 
(нехай і греків), а плоди даної сорто-
популяції належать до морфотипу, за 
структурою м’якуша придатного до 
засолювання. У низці енциклопедич-
них довідників вказано, що «у другій 
половині ХVІІІ ст. населення Ніжина 
і прилеглих сіл почало вирощувати 
огірки уже  відселектованого місце-
вого сорту». 

Про те, що на території сучас-
ного Ніжина огірки вирощували-
ся здавна, свідчить той факт, що 
власне назва овочу «огірок» на цій 
території зустрічалася ще до ХVІІ 
століття. Навіть якщо припусти-
ти, що існуючий в ті часи  місцевий 
(аборигенний) сортимент був гре-
ками (поселенцями початку ХVІІ 
ст. або переселенцями другої по-
ловини ХVІІІ ст. чи більш пізніх ча-
сів) «забракований» (у що віриться 
мало, принаймні він міг бути в тій 

чи іншій мірі залучений у селекцій-
ний процес – неосмислений, спон-
танний, спрямований, випадковий 
тощо), підґрунтя для вирощування 
огірка і зародження промислу, без 
сумніву, на даній території уже було 
підготовлене місцевим населенням. 
І, зрештою, не піддаються сумніву 
сприятливі для цього грунтово-клі-
матичні умови, особливості  хіміч-
ного складу води тощо.

Висновки: 
- версія щодо грецького по-

ходження Ніжинського огірка, 
яка знайшла своє відображення, 
головним чином, у місцевій пе-
ріодичній пресі, достеменно до-
кументально не підтверджена, а 
базується радше на основі усних 
переказів/легенд; 

- вірогідно, засолюванням  огір-
ка у даному регіоні місцеві (ко-
рінні) жителі займалися задовго 
до масового переселення греків 
у Ніжин у другій половині ХVІІІ 
століття (хоч не виключено, що 
представники даного народу по-
селялися на цій території і раніше) 
на основі тоді існуючого (дійсно 
місцевого?) сортименту; 

- очевидно, саме у  ХVІІ-ХVІІІ 
ст. відбулася або заміна місцевого 
сортименту на завезену греками-

переселенцями форму, що могла 
перевершувати тоді існуючий 
сортимент за засолювальними 
якостями, а згодом адаптувалася 
до місцевих умов і повністю потіс-
нила раніше існуючі аборигенні 
форми, або останні брали участь у 
«створенні»/появі новітньої сор-
топопуляції із залученням «крим-
ського» сорту; 

- зародження огіркового засо-
лювального промислу як «ніжин-
ського соління» сталося раніше 
часів царювання Катерини ІІ, а 
розвиток (у значних масштабах, 
для торгівлі купцями, не важливо 
– греками, чи вихідцями із місце-
вого населення) – уже на основі 
ймовірно нового сортименту – по-
пуляції Ніжинського огірка, мож-
ливо, й  «грецького» походження, 
відбувся саме у кінці ХVІІІ ст.

ТРОХИ ІСТОРІЇ  

Початок розвитку засолюваль-
ного виробництва у промислових 
масштабах біля Ніжина започаткова-
но в 1788 році фірмою «Дмитрієнко-
Коломак». Цього року місцеві купці 
піднесли ніжинські огірки в дар імпе-
ратриці Катерині ІІ, яка їхала у  Крим. 
Після цього був виданий указ, згідно 
якого надалі до царського двору ви-
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магалося доставляти огірки тільки 
«ніжинські». Продукція з Ніжина 
привозилася спеціальними корте-
жами. Продовжували постачати на 
продаж у Москву огірки і у ХІХ сто-
літті, саме туди відправляли тисячі 
бочечок пікулів, а також «оцтових», 
«водянки».  Їх також возили на про-
даж у Константинополь, Німеччину, 
Англію, Австро-Угорщину і навіть у 
Китай. Особливо цінувалися у спо-
живачів  маленькі бочечки на 60 огір-
ків у кожній.

На кінець ХІХ століття  вироб-
ництво, переробка і експорт ніжин-
ських огірків були на досить високо-
му рівні. Так, у 1892 році в різні міста 
Росії було відправлено 10 вагонів 
огірків. На початку ХХ століття про-
дукція з Ніжина продовжує посту-
пати на світові ринки і вже тоді була 
відома у 56 країнах світу. Ніжинські 
огірки демонстрували на торгових 
виставках в Лондоні, Парижі, Сток-
гольмі, Хельсінкі, де вони одержу-
вали найвищі оцінки, що сприяло 
зростанню попиту.

Засолювання огірків не мало ор-
ганізованого характеру, тому дані 
з об’ємів  заготівлі на початку ХХ 
століття значно відрізняються між 
собою, часто вони суперечливі. Тен-
денції розвитку виробництва можна 
відстежити на прикладі конкретних 
переробних підприємств. У 1905 
році приватною особою було орга-
нізовано засолювальний пункт, що 
проіснував до Жовтневої революції 
1917 року. Цей пункт вважався про-
образом консервного комбінату, 
хоч офіційно його започаткування 
відносять до більш пізнього періоду 
– 1927 року. Назване підприємство 
засолювало щорічно до 75 вагонів 
(7,5 мільйонів штук) огірків. З 1917  
до 1919 року засолювання огірків 
тут не було зовсім.

У 1920 році Ніжинський Упрод-
ком разом із Петроградською ко-
муною відновив соління огірків і за-
солив їх 50 вагонів. У 1921 році тут 
почали засолювати м’ясо, тому засо-
лювання огірків знову припинили. У 

1922 році Райсоюз засолив на цьому 
пункті до 50 вагонів огірків; а у 1923 
році пункт перейшов у володіння 
Сільгосподарсоюзу, який засолив у 
той рік до 30 вагонів огірків.

Крім цього підприємства засолю-
вання проводили дрібні підприєм-
ства і приватні заготовлювачі. Так, 
напередодні Першої світової війни 
у Ніжині засолюванням огірків за-
ймалося 22 фірми. Найбільші з них: 
«Болдіна», «Москаленко», «Коло-
мак». Тільки у 1913 році було експор-
товано 500 вагонів продукції. З 1924 
року вирощуванням і засолюванням 
огірків в зоні почали займатися сіль-
ськогосподарські кооперативи. Тиск 
на приватних заготовачів з боку дер-
жави сприяв повному переходу про-
мислу в кооперативний сектор.

Вже у 1929 році 91,7% соління 
огірків було зосереджено в коопе-
ративах (у 1924 році в приватному 
секторі зосереджувалося 73,3% ви-
робництва огірків). За ці роки ви-
робництво огірків збільшилося на 
1061 вагон, або у 9,8 разів, а посівні 
площі, зайняті огірком виключно 
Ніжинським, збільшились у 13,7 
раза  і  становили 2250 га. Крім цьо-
го, з Ніжина експортувалися і свіжі 
огірки: в 1927 році – 16, в 1928 році 
– 20, в 1929 році – 18 вагонів. 

У  середині 20-х років процес за-
солювання базувався на традиціях, 
що склалися у  переробній галузі. У 

діжки потрапляли тільки плоди сор-
ту Ніжинський місцевий. Перед тим, 
як використовувати діжки,  кожну з 
них наливали окропом. І таким чи-
ном діжка не тільки випарювалася, а 
й вимивалась як слід. «Браковщики» 
приймали огірки і дуже уважно слід-
кували, щоб ні один не ніжинський 
огірок не попав до соління. Діжки з 
засоленими огірками лежали у дворі 
одну добу, щоб огірки просолились. 
На другий день ці діжки подавали 
до льодовні, де вони  лежали до ве-
ресня. Тут вони не кисли, а засолю-
валися і набирали  особливого смаку. 
Цим і славиться Ніжинський огірок.

Практично всі роботи на засол-
пунктах виконували вручну. Це  
спричиняло великі труднощі для ви-
робників. Наприклад, біля прохідної  
збиралися до 500 підвід. Інколи  до-
водилося чекати  дві доби, щоб здати 
зеленець.

Ураховуючи попит на ніжинські 
огірки, місцева влада прийняла спе-
ціальну постанову про розвиток 
огіркового виробництва. На почат-
ку 1927 року було вирішене питання 
про організацію Носівської дослід-
ної селекційної станції, дослідного 
поля і будівництво великого механі-
зованого засолпункту.

З будівництвом засолзаводу і 
створенням у цей період колгоспів 
і радгоспів почала формуватися ні-
жинська огіркова зона. З метою під-

ПОДІЇ
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тримання виробника і збільшення 
поставок  сировини з 1928 року на ні-
жинські огірки встановлюється ста-
більна  ціна. Так, водянка коштувала 
5,0 крб. за 1000 штук, до цього часу 
ціна на неї становила близько 3 крб. 
(не «ніжинські» огірки коштували 
1,5 крб. за 1000 штук). Виробникам 
«ніжинських» огірків гарантували 
також стабільне оподаткування  і не-
змінність інших умов фінансування. 
Така тенденція щодо ціноутворення 
зберігалася і в наступні роки. Дрібні 
фракції огірка оплачувалися значно 
вище.

Збільшенню кількості сировини 
сприяла практика укладання дого-
ворів на контрактацію огірків між 
засолпунктом і окремими вироб-
никами. При складанні договору 
на контрактацію видавався аванс в 
сумі 100 карбованців на десятину, 
що складало приблизно 5–10 % від 
вартості продукції, яку планувалось 
одержати з десятини. Планова уро-
жайність становила 75–100 тисяч 
штук з десятини.

Починаючи з 1927 року почала ре-
алізовуватись програма, яка  сприяла 
відновленню «…ніжинського солін-
ня, щоб з предмету розкошу огірок 
ніжинського соління став предме-
том повсякденного споживання».

Якість продукції ніжинських 
огірків обумовлена декількома 
факторами:

- ґрунтами, на яких їх вирощу-
вали;

- водою, що використовувалася 
при засолюванні огірків;

- рецептами засолювання, що 
були нібито секретом ніжинських 
засолювачів;

- самого огірка як певного сор-
ту, що, однак, проявляв свій вплив 
на якість готової продукції тільки 
у поєднанні з іншими згаданими 
факторами.

 Це підтверджується як науковими 
дослідженнями, так і практичним до-
свідом вирощування «ніжинських» 
огірків і є класичним прикладом 
того, що якість огірків знаходиться у  
найтіснішій залежності від поєднан-
ня умов клімату і ґрунту.

Відносно огіркової культури у 
Ніжинській окрузі, Закревський Ф. 
писав, що вона займає монополь-
не становище, всі спроби вирощу-
вання Ніжинського огірка у  інших 
місцях закінчувалися невдало. Він 
пояснював це умовами ґрунту, під-
соння і води. Справжній Ніжин-
ський огірок може рости лише у 
радіусі 15-ти верст  навколо Ніжи-
на. Кращими угіддями для вирощу-
вання сорту Ніжинський вважали-
ся долини у заболочених заплавах 
річки Остер, що протікає через міс-
то і район, а вирощені на «жирних» 
ґрунтах виявлялися нестійкими в 
засолюванні і часто через 2–3 міся-

ці зберігання ставали пустотілими 
(«хлопавками»).

З 1928 року активізувалися науко-
ві дослідження Ніжинських огірків. 
У Ніжині працювала агротехнічна 
школа під керівництвом  О. Каменє-
ва, де вивчали хімічний склад плодів, 
води та ґрунту як факторів впливу 
на кінцевий продукт переробки Ні-
жинських огірків. Дослідженнями 
встановлено, що особливість Ні-
жинських огірків полягає у більшо-
му відсотку у плодах крохмалю та 
цукру  у порівнянні з іншими сорта-
ми, наприклад, відомим на той час 
В’язниковським, плоди якого мали у 
своєму складі 0,57% крохмалю і 0,81% 
цукру. Ніжинські відповідно – 1,14% 
і 1,12%. Процес засолювання огірків 
зумовлений молочнокислим бродін-
ням («шумуванням»), під час якого 
цукор перетворюється переважно на  
молочну кислоту – головну речови-
ну, яка консервує огірки. Чим більше 
утворюється молочної кислоти, тим 
кращий смак огірків і тим вони три-
валіші у зберіганні.

Для проведення аналізу хімічно-
го складу води проби були взяті в 
різних місцях міста: на вулицях Гер-
белівській, Йоффе, Богуна та з водо-
тяжні. Встановлено, що на перших 
трьох вулицях вода не придатна для 
пиття, але саме вона використову-
валася для соління. За даними про-
ведених дослідів, у  цій воді в порів-
нянні з нормальною  питною  водою 
був більший вміст хлору – у  6–7 ра-
зів, закису заліза – у  25–30 разів, чим 
і пояснюється особливе значення її 
для засолювання. Дослідник ніжин-
ського промислу Каменєв О. у 1927 
році писав: «На місце того секрету, 
яким оточено було до цього часу 
справу соління Ніжинського огірка, 
ми ставимо точні наукові дані і при-
ходимо до висновку, що збільшена 
кількість цукру в хімічному складі 
ніжинських огірків, зберігання їх в 
забитих діжках, в льодовнях, осо-
бливості місцевої залізнуватої та 
солоної води, а також особливості 
ґрунту, все це разом забезпечує ні-
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жинським огіркам ту славу, якою 
вони користувались і користуються 
на території не тільки нашого Со-
юзу, а й за кордоном» [10].

У 1962 році проведено сортоо-
новлення Ніжинських огірків, після 
чого відзначається поступове по-
гіршення сортових ознак і якісних 
показників сорту. Серед причин 
можна відзначити такі: завезення 
в зону інших сортів, що призводи-
ло до неконтрольованого переза-
пилення, організація первинного і 
елітного насінництва сорту за меж-
ами Ніжинської огіркової зони, не-
дотримання технології вирощуван-
ня тощо.

На початку 80-х років ХХ століт-
тя об’єми заготівлі огірків Ніжин-
ським консервним комбінатом ста-
новили понад 11,5 тисяч тонн. На 
підприємстві виробляли близько 24 
млн. умовних банок консервів, засо-
лювали понад 6 тисяч тонн огірків. 
Близько 2 тис. тонн продукції над-
ходило на експорт. 

Ніжинські огірки, як практич-
но всі інші місцеві сорти огірка, є 
складними популяціями. Більшість 
створених таким чином сортів з 
часом зникали, замінювалися ін-
шими, деякі зберігалися і вирощу-
валися тривалий час. Причинами 
зникнення місцевих сортів могли 
бути: неспроможність самого сор-
ту, недосконалість методів добору, 

випадкові обставини, завезення 
нового насіннєвого матеріалу в ре-
гіони, зміни погодних умов тощо. 
Так, опис Ніжинського» огірка, зро-
блений на початку ХХ століття, не 
співпадав з уявленням про сорт в 
1936 році. Однак, зважаючи на ви-
роблений  протягом декількох сто-
літь еталон ніжинських огірків (сор-
ту і продукції переробки з нього), 
постійний цілеспрямований добір, 
можна припустити, що мінливість 
морфологічних ознак і технологіч-
них властивостей у межах популяції 
була не істотною – вони відповідали 
класичній характеристиці і не вихо-
дили за межі сортотипу. 

Робота зі створення сортів огірка 
ніжинського сортотипу здійснюва-
лася у  багатьох науково-дослідних 
установах колишнього СРСР. У ре-
зультаті були створені сорти, які на-
були поширення у  різних регіонах 
держави, в т. ч. і в Україні: Ніжинка, 
Ніжинський Кубані, Ніжинський 12.

Одночасно зі створенням нових 
сортів ніжинського сортотипу, по-
ліпшенням їхніх продуктивних і 
якісних показників протягом ХХ 
століття на всіх рівнях постійно ве-
лась робота із підтримання чисто-
ти сорту Ніжинський місцевий. Це 
було запорукою якості продукту пе-
реробки. З цією метою використо-
вувались як традиційні, так і оригі-
нальні прийоми і заходи: створення 

«заповідників» ніжинського огірка, 
заборона ввезення в зону насіння 
інших сортів тощо. У  цей процес 
були залучені  не тільки спеціалісти 
господарств, переробники, співро-
бітники науково-дослідних установ, 
а практично все населення регіону.

Для збереження чистоти сорту 
на базі окремих сільськогосподар-
ських артілей був запроваджений 
такий захід, як створення заповід-
ників Ніжинських огірків, де також 
проводили певну селекційну роботу 
з поліпшення сорту. Обережно під-
ходили до ввезення нових сортів, 
зокрема й з науковими цілями.  

У майже 200-річній історії виро-
щування Ніжинських огірків відомо 
багато випадків, коли поставала за-
гроза існуванню цього сорту. Це були 
соціальні потрясіння, що призводи-
ли до зміни устрою життя в держа-
ві, і погодні катаклізми. Наприклад, 
у 1928 році температура повітря 8 
червня  понизилася до –1,9˚С. Потім 
часто спостерігались роки з різкими 
перепадами температури: у  червні 
вона знижувалась до +8,8˚С, у  липні 
до +11,7˚С. Втрачалися сортові осо-
бливості, притаманні ніжинському 
сортотипу, внаслідок неконтрольо-
ваного перезапилення і недостатньої 
насінницької роботи, поширення 
хвороб тощо. Щодо останніх, то в 
кінці 40-х років ХХ століття огірко-
ві плантації пошкоджувались мозаї-
кою. На рослинах, що захворіли, лис-
тя набувало плямистого (мозаїчного) 
забарвлення: нормальні зелені та 
темно-зелені плями чергувалися із 
світло-жовто-зеленими. Поступово 
листки жовтіли і відмирали. Плоди 
рябіли, втрачаючи нормальну форму. 
Збудник (вірус) вражав також гарбу-
зи, махорку, помідори і інші культу-
ри. В 1950 році науковці Ботанічного 
саду Ніжинського педінституту про-
вели значну роботу із збирання на-
сіння огірків виключно зі здорових, 
не уражених мозаїкою рослин. До 
цієї справи були залучені спеціаліс-
ти, колгоспні дослідники, робітники, 
юннати та школярі району. Цінність 
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зібраного насіння урожаю 1950 року, 
що був несприятливим для огір-
кових плантацій, полягала також у 
можливості відібрати найбільш мо-
розостійкі та посухостійкі зразки. 
Ботанічний сад розпочав селекційну 
роботу зі збереження Ніжинських 
огірків, вивчення залежності якості 
плодів від умов зростання огірка.

У 1985 році розпочався занепад 
огіркового виробництва в зоні у 
зв’язку з поширенням захворювання 
пероноспороз (несправжня борош-
ниста роса). Сорт огірка Ніжинський 
місцевий, а також більшість сортів, 
що вирощували на той час, вияви-
лися нестійкими до даного захворю-
вання. Цього року при плані 11300 
тонн на Ніжинський консервний 
комбінат станом на 20 серпня надій-
шло лише 1737 тонн. З 1 по 4 серпня 
плантації огірка в регіоні повністю 
загинули. За період з 1957 року най-
менший валовий збір продукції, що 
надходив на промислову переробку, 
був у 1958 році і становив 3865 тонн. 
Ніжинський консервний комбінат у 
період занепаду огіркового вироб-
ництва в регіоні зазнавав значних 
збитків. 

ПОДАЛЬША  ДОЛЯ 
СЛАВЕТНОГО СОРТУ 

Важливим етапом у дослідженні 
сорту огірка Ніжинський місцевий у 
сучасних умовах є його реєстрація у 
Державному реєстрі сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні. 
Це пов’язано з тим, що, згідно з чин-
ним законодавством, сорти, які не 
внесені до Держреєстру, не можуть 
вирощуватись на території Україні. 
У 2009 році до Державної служби з 
охорони прав на сорти рослин До-
слідною станцією «Маяк» Інсти-
туту овочівництва і баштанництва 
НААН була подана Заявка на реє-
страцію сорту і визнання установи 
його підтримувачем. Згідно повідо-
млення Держсортслужби № 2297  за 
заявкою № 09035002 від 20.05.2009 
р. ухвалена назва сорту огірка «Ні-

жинський місцевий». У 2015 р. на-
уково-технічна експертиза сорту в 
експертних закладах системи дер-
жавного сортовипробування завер-
шена успішно і Державною ветери-
нарною та фітосанітарною службою 
України прийнято рішення про 
виникнення майнового права інте-
лектуальної власності на поширен-
ня цього сорту (Наказ Держветфі-
тослужби №2620 від 30.12.2015 р.). 
Отже, сорт у 2016 р. офіційно внесе-
но до Держреєстру, а підтримувачем 
сорту визнається Дослідна станція 
«Маяк» Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН.

Відтак можна сподіватися, що 
славнозвісний сорт огірка Ніжин-
ський місцевий, який був еталоном 
засолювального типу протягом кіль-
кох віків  до кінця ХХ століття, не 
залишиться тільки історією, він де-
факто відроджений і збережений, 
триває масштабна селекційна робота 
щодо його поліпшення. Отже, відро-
дження огіркового промислу на його 
основі (і новітніх формах ніжин-
ського сортотипу з притаманними 
класичному сорту властивостями) 
– цілком реально. Стосовно новіт-
нього сортименту огірка Ніжинсько-
го сортотипу, варто зазначити, що в 
останні роки до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поши-
рення в Україні, внесені селекційні 
розробки, створені науковцями ДС 

«Маяк» ІОБ НААН, а саме: гібрид 
Джекон F1, сорти Дарунок осені і 
Ніжинський дар, Ніжинський 23; гі-
брид Сармат F1 Еней,  передані до 
системи державного сортовипробу-
вання для проведення кваліфікацій-
ної експертизи.  

Важливим напрямом діяльності 
науковців Дослідної станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН є розроблення рецептів і 
способів соління плодів огірка, зокре-
ма з використанням широкого асор-
тименту пряно-смакових і ароматич-
них рослин конкурентоспроможних 
сортів, створених в установі, а також 
дикорослих видів. Так, на сьогодні 
отримано 4 патенти на оригінальні 
способи і рецептури соління, і така 
робота в установі продовжується.  

На багатьох науково-практичних 
форумах, конференціях, семінарах, 
Днях поля, виїзних дегустаціях, у 
яких беруть участь співробітни-
ки Дослідної станції «Маяк» ІОБ 
НААН, завжди представлені як по-
сівний матеріал, так і ферментована 
продукція – солоні ніжинські огір-
ки, приготовлені за класичними і 
оригінальними експериментальни-
ми рецептами. Така інформаційно-
роз’яснювальна робота серед вироб-
ників і приватних споживачів сприяє 
поширенню сортів і заохочує до кла-
сичного ніжинського соління плодів, 
а відтак – і відродженню традицій. 

ПОДІЇ

Приймання огірків у 70-х роках минулого сторіччя.  
У черзі можна було в ті часи простояти пів ночі
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У минулому овочівництво на 
Харківщині не було провідною га-
луззю. Однак у 2017 році за інфор-
мацією Держстату ця область за-
йняла третє місце в Україні після 
Херсонської та Дніпропетровської 
за валовим збором овочевих куль-
тур, що свідчить про високий по-
тенціал цього регіону для овочів-
ництва. Тож ми вирішили відвідати 
кілька господарств Харківської об-
ласті, щоб з’ясувати, яким видався 
нинішній сезон для аграріїв сходу, 
який насіннєвий матеріал і пре-
парати вони використовують для 
вирощування популярних у раціоні 
українців продуктів.   

Не випадково для відрядження 
було обрано Чугуївський район. По-
перше, тут розвинене рослинни-
цтво, бо родючі грунти, а по-друге, 
поряд знаходиться потужний ринок 
збуту – місто-мільйонник Харків, 

який інвестує в аграрну сферу, в 
тому числі і в овочівництво.   

Одним із найбільших овочевих 
господарств області, лани якого 
знаходяться у Чугуївському районі, 
є СФГ «Дружба». Тут вирощують 

моркву, буряк, цибулю та капусту 
для місцевих і загальноукраїнських 
торгових мереж. Агроном підпри-
ємства Віталій Ул’яницький розпо-
вів, що нинішній сезон на Харківщи-
ні відзначився аномальною спекою, 
це найбільше зашкодило капусті. 

– Зима була тепла, а літо спе-
котне, виникли складності з при-
живлюваністю розсади у першій 

ОВОЧІВНИЦТВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЯКIСНЕ НАСIННЯ СПРИЯª 
РОЗВИТКУ КРА¯НИ      

Віталій Ул’яницький та Ігор Ніколаєнко
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декаді червня. Капуста через посуху 
перебувала у стресі, врятували її 
лише за рахунок власної дощуваль-
ної установки. Багато шкідників 
благополучно перезимувало. Навіть 
з’явилися комахи, яких раніше ми 
тут не бачили. Особливо дошкуля-
ли муха капустяна весняна, капус-
тяна міль, трипси, нашестя яких 
було наймасовішим за всю історію 
господарства. Довелося чи не вдвічі 
більше використати пестицидів, 
добрив, антистресантів тощо, – 
каже Віталій Юрійович.

За словами агронома, якби у 
СФГ «Дружба» використовували 
неякісні препарати чи насіння, екс-
тремальні погодні умови та інші що-
річні виклики зменшили б урожай 
у рази. А так капуста Лексикон F1, 
яку тут культивують третій рік, має 
дати не менше, ніж по 100 тонн з га, 
як і у минулому році. Очікується не-
поганий урожай гібридів Агресор 
F1, Саксесор F1 та Кататор F1. До 
слова, ними  засіяні 60% капустяних 
площ господарства. У цьому році 
висадили на дослідній ділянці пло-
щею три гектари капусту Професор 
F1. Цей  гібрид сподобався Віталію 
Ул’яницькому своєю стійкістю до 
несприятливих умов вирощуван-
ня, хвороб і шкідників – вистачило 
лише двох інсектицидних обробок, 
які у СФГ «Дружба» виконали за 
допомогою дрона, що свідчить про 
інноваційність та професіоналізм, 
притаманні цьому господарству. 

Сімдесят відсотків цибулевого 
поля у СФГ також засіяні насінням 
компанії «Сингента». Поряд із пере-
віреними часом, а відтак надійними 
гібридами Братко F1 і Боско F1, які 
вирощують у СФГ вже багато ро-
ків, у нинішньому сезоні виробни-
ки посіяли середньоранній гібрид 
американського типу Темптейшн F1 
та середньоранні гібриди типу Рей-
сбургер Візіон F1 і Медайлон F1, які 
можуть якнайкраще підійти поста-
чальникам торгових мереж. Реко-
мендації залежатимуть не тільки від 
урожайності нових гібридів, а і від 

результатів їх лежкості. Як зазнача-
ють у компанії «Сингента Україна», 
досліди показали, що зберігання 
Темптейшн F1 передбачене більше, 
ніж на дев’ять місяців, а Візіон F1 та 
Медайлон F1 – на вісім.

Як розповів менеджер з прода-
жу компанії «Сингента Україна» 
Ігор Ніколаєнко, випробування 
нових гібридів цибулі до внесення їх 
до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в 
Україні, в основному тривали на пів-
дні держави, де найекстримальніші 
умови для цієї культури, зокрема, 
посуха, а на її фоні засилля хвороб 
і шкідників. Якщо гібрид добре за-
рекомендував себе там, то у більш 
сприятливих умовах інших регіонів 
він показує себе ще краще. 

Тому у нинішньому році новинки 
почали активно розповсюджувати 
в усі регіони України. Тим паче, що 
американський тип цибулі і Рей-
сбургери є продуктами, «заточе-
ними» на механізоване збирання і 
довготривале зберігання за рахунок 
високого вмісту сухих речовин. 

У СФГ «Дружба» близько 30 га 
зайняті під цибулею. Цьогорічні по-
годні умови в цілому сприяли виро-
щуванню культури на крапельному 
зрошенні, хоча трипс намагався до-
бряче потріпати посіви.

–  Працюємо за стандартною 
технологією, –  розповідає Віталій 
Ул’яницький. –   Компанія «Синген-
та» допомагає з адаптацією но-
винок. У цьому році застосовува-
ли на цибулі новітній інсектицид 
Лірум 78 SC, к. с., який добре себе 
проявив, також рятували врожай 
за допомогою Енжіо ®, у якості гер-
біциду використовували Гоал ™ та 
користувалися фунгіцидами Ква-
дріс 250 SC, к. с. та Ридоміл Голд. 

На ділянках де дозріває Темп-
тейшн F1, Візіон F1 та Медайлон F1, 
бачимо сухі цибулини зі щільною 
обгорткою та помітним восковим 
нальотом на лусці, що свідчить про 
стійкість цибулі до грибних захво-
рювань, зокрема, фузаріозу. Росли-
ни мають тонку шийку, що сприяє 
довготривалому зберіганню, міцний 
рівномірно заломлений листовий 
апарат. За розміром цибулини одно-

Візіон F1

Медайлон F1
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рідні, дрібних і перерослих не видно 
навіть у місцях, де вочевидь трапи-
лася зріджена посадка.   

Таку ж картину побачили і у су-
сідньому фермерському господар-
стві «ВІТАГРО», де вирощують Візі-
он F1 та Медайлон F1. 

Як розповів керівник «ВІТАГ РО» 
Олександр Золотарьов, у господар-
стві вже близько 10 років вирощують 
цибулю компанії «Сингента». Саме 
гібрид довготривалого строку збе-
рігання Боско F1 домінував на цибу-
левому полі. Але нині, після резуль-
тативних випробувань Візіон F1 та 
Медайлон F1, які продемонстрували 
чудову врожайність і товарність, у 
«ВІТАГРО» планують у наступному 
сезоні розширити ділянку під новин-
ками. Тим паче, що ці гібриди не ви-
магають змін у технології. 

– Уся поливна площа госпо-
дарства становить 24 га. У цих 
межах плануємо щорічну овочеву  
сівозміну. Близько двох гектарів 
засаджуємо цибулею. Могли б і 
більше, але поки не маємо агре-
гатів для механізованого збиран-
ня цієї культури. Все робиться 
вручну і на фоні ускладнень, які 
пов’язані з дефіцитом робочої 
сили. До речі, щороку ціна на на-
йману працю зростає, а кіль-
кість охочих попрацювати у полі 
зменшується, – каже Олександр 
Золотарьов. 

Аграрій розповів про цьогоріч-
ні виклики, з якими довелося зі-
ткнутися при вирощуванні цибулі. 
Великою проблемою став бур’ян, 
який на Харківщині називають гу-
сятником, а у наукових джерелах 
гірчаком звичайним, або споришем 
звичайним. Через агрономічну по-
милку щодо строків внесення гер-
біциду гусятник розрісся і почав 
пригнічувати цибулю, ліквідовува-
ти його довелося вручну. Вдалося 
вчасно призупинили спалах фуза-
ріозу на посівах.  Як і у СФГ «Друж-
ба», на полях «ВІТАГРО» лютували 
трипси. 

– Цьогоріч на цибулі викорис-
тали низку інсектицидів компанії 
«Сингента, – продовжує розпо-
відь Олександр Золотарьов. – Бо 
трипсів було важко здолати. Пра-
цювали інсектицидами Ампліго 

150 ZC, ФК та Енжіо®  – провели 
три обробки. Проти захворювань 
застосували фунгіциди Квадріс 
250 SC, к. с. та Ридоміл Голд. 

Другу половину врожаю цибулі у 
«ВІТАГРО» зберігають у власному 
сховищі. А першу продають з поля, 
щоб отримати обігові кошти для 
підготовки до наступного сезону. 

За словами Олександра Золота-
рьова, поки що у Чугуївському ра-
йоні небагато підприємців вирощує 
цибулю у промислових масштабах, 
бо сіяти і збирати врожай без спеці-
алізованої техніки надто обтяжливо. 
Тому у «ВІТАГРО» придбали сівалку 
не тільки для власного використан-
ня, а і для надання послуг аграріям 
району. В планах  –  розширювати 
парк техніки. Таким чином у ФГ спо-
діваються стимулювати виробни-
цтво цибулі на Харківщині. Адже 
потреба місцевого ринку величезна. 
Дев’яносто відсотків цибулі до сусід-
нього міста-мільйонника Харкова 
завозиться переважно з південних 
регіонів України. Натомість у місце-
вих фермерів є конкурентна пере-
вага за рахунок близькості до ринку 
збуту. Скажімо, якщо  доставка одно-
го кілограма цибулі з півдня коштує 
1 гривню, місцеві фермери можуть 
витрачати на логістику менше. Плюс 
урожайність цибулі на Харківщині не 
гірша, ніж у південних регіонах, що 
дозволяє формувати конкурентну 
ціну товару.

Як успішно конкурувати, а від-
так господарювати, у Чугуївському 

Олександр Золотарьов разом із дружиною Вікторією оглядають 
врожай Візіон F1

Темптейшн F1
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районі знає з практики власник 
особистого селянського госпо-
дарства Юрій Божко, який щороку 
разом із родичами обробляє 10 га 
капусти. Половину врожаю виро-
щує на замовлення для переробки. 
А на полі, де врожай призначений 
для свіжого ринку, домінують Агре-
сор F1, Саксесор F1 та Лексикон F1, 
з минулого року аграрій додав до 
асортименту і Професор F1.

– «Сингентівські» гібриди капус-
ти – це законодавці моди у капус-
тяному світі, – каже Юрій Божко. 
– Рослини невибагливі, качани всере-
дині білосніжні та щільні, їх цукрис-
тість на висоті, а ще добре збері-
гаються. Останній Лексикон F1 я зі 
сховища спродав у квітні нинішньо-
го року, відходи після очищення ста-
новили приблизно 7%, плюс усушка, 
разом втрати після збирання вро-
жаю склали близько 15%, що є дуже 
гарним показником. Тому Лексикон 
F1 вже три роки вирощую. Цей гі-
брид також є еталоном схожості 
розсади. Висота сходів є ідеально рів-
ною – неначе хтось газонокосаркою 
підстриг. Під час вегетації, якщо 
починається дощова погода, листо-
вий апарат Лексикона F1 має таку 
форму, яка добре провітрюється, 
що допомагає уникнути бактеріозів 
на капусті. На жаль, на Агресорі F1 
з його розлогим листям після дощу 
частенько трапляються захворю-
вання. Натомість цей гібрид здиву-

вав мене своєю надзвичайною неви-
багливістю до умов вирощування. 
Колись висаджували розсаду, а щоб 
використати її повністю, ріллі не 
вистачило, тож надлишок посадили 
прямо на дорозі. І що ви думаєте? До 
осені Агресор F1 на дорозі вже було не 
відрізнити від висадженого на полі. 
Це єдиний такий випадок. Заради 
цікавості ми експериментували і з 
іншими гібридами, але жоден з них 
так себе не показав.

Експерименти з новинками в 
господарстві Юрія Божка звичайна 
справа. Аграрію замало офіційної 
інформації, поки самотужки не ви-
пробує, діла не буде. Тож тільки-но 
з’явилися на ринку Саксесор F1 і 
Професор F1, гібриди були виса-
джені на ділянці у Юрія Божка. Він 
відзначає товарність і врожайність 
цих селекційних об’єктів.  

– Коли врожайність нової на мо-
єму полі капусти становить менше 
120 тонн з гектара, даю їй ще шанс 
на другий рік. Якщо спостерігається 
така ж картина – мене такі новин-
ки не цікавлять. Тому, дбаючи про 
рентабельність виробництва, можу 
порадити використовувати лише 
фірмове насіння та препарати, а ще 
краще насіння і препарати однієї і 
тієї ж компанії, бо вони доповнюють 
один одного. І економити на цьому не 
варто, – говорить Юрій Божко. 

Під час спілкування з господарем 
відчувається, що він глибоко розумі-

ється на виробництві овочів та щиро 
вболіває за справу. Про це свідчать 
дбайливо доглянуті гряди на полі та 
ідеальний стан качанів. А ще Юрій 
Божко розповів, як йому вдалося 
організувати зрошення на капустя-
них і морквяних  ділянках, зі старо-
го радянського комбайну зробити 
транспортер для збирання капусти, 
облаштувати склад для зберігання 
овочів з температурним режимом. І 
про те, як він «обпікся» на картоплі 
на початкових етапах своєї діяльнос-
ті, адже природо-кліматичні особли-
вості Харківщини не сприяють висо-
кій врожайності цієї культури.  

У наступному році аграрій пла-
нує розширити сівозміну за рахунок 
кількох гектарів цибулі. Насамперед 
випробовуватиме гібриди «Синген-
ти», адже має позитивний досвід 
співпраці з цією компанією. 

– Міг би і більше цибулі вирос-
тити. Дякувати долі, якісного на-
сіння і ЗЗР не бракує. Натомість 
робоча сила з року в рік дорожчає, 
тож немає сенсу інвестувати у 
збільшення потужностей для збе-
реження врожаю, а самотужки при-
дбати польову техніку нереально 
через її ціну. Отже, коли в Україні 
з’явиться можливість вигідно орен-
дувати овочезбиральні агрегати, 
тоді і якісної продукції буде в рази 
більше. Ось над чим варто замисли-
тися можновладцям, – резюмував 
Юрій Божко.

Юрій Божко на своєму капустяному полі

Юрій Божко на своєму капустяному полі
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КАПУСТА БIЛОГОЛОВА:
Новий надранній гібрид капусти білоголової.
  Період від висадки розсади до товарної стиглості – 46-50 днів.
  Можливе надраннє висівання. Найкращі результати демонструє під 

укриттям (теплиця, плівка, агроволокно).
  Придатний до вирощування у відкритому ґрунті у пізніші строки.
  Головка відмінної форми, структури та забарвлення, масою 0,8-1,8 кг.
  Раннє формування щільної головки, що дає змогу проводити 

збирання товарного врожаю, починаючи від маси головки 500 г і 
вище.

  Надзвичайно однорідне достигання врожаю.
  Повна стійкість до конусності.
  Добра стійкість до грибкових захворювань.
  Потужна листкова та сильна коренева системи, невеликий 

внутрішній качан.
  Рекомендована густота посадки – 6-7 рослин на 1 м2 під укриттям.

Перспективний гібрид капусти білоголової  
для свіжого ринку та зберігання.
  Головка темно-зелена, щільна, виповнена, округлої форми, з сильним 

восковим нальотом.
  Маса головки – 2-3,5 кг.
  Рекомендована густота стояння – 35-45 тис. рослин на 1 га у 

відкритому ґрунті.
  Вегетаційний період – 95-120 днів.

Характеристика гібрида
  Вегетаційний період – 80–85 днів від висадки розсади
  Середня маса головки – в межах 3 кг
  Гарна головка з високими товарними якостями
 Стійкий до фузаріозу
  Висока стійкість до пошкодження трипсом
 Відмінна сила росту
Призначення – Для весняного та літньо-осіннього вирощування на 
свіжий ринок.
Додаткова інформація
  Добре зберігається в полі без втрати товарних якостей.
  Добре реагує на загущення посівів.
  Рекомендована густота посадки – 40–45 тис. росл./га.

ЗАРІССІМА F1

КОНГАМА F1 

КАТАТОР F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Rijk Zwaan

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Rijk Zwaan

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Syngenta

НОВI ГIБРИДИ НИНIШНЬОГО СЕЗОНУ
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Характеристика  
гібрида
  Термін достигання – 115-125 

днів (після висадки розсади)
  Середня маса головки – 3-5 кг
  Зберігання – 4-5 місяців
  Висока сила росту, дуже 

пластичний
  Стійкий до пошкоджень 

трипсом
  Стійкий до фузаріозу

Призначення – Реалізація у 
свіжому вигляді й переробка, 
нетривале зберігання.

Додаткова інформація
  Густота висадки – 30-40 тис. 

росл./га.
  Можливе загущення до 60 тис. 

росл./га.
  Добре переносить низький 

рівень азоту.
  Підходить для прямого висіву 

в ґрунт.
  Добре зберігається в полі 

протягом усього періоду 
збирання.

  Формує стабільно високий 
урожай.

  Відповідає всім стандартам для 
засолювання.

Характеристика  
гібрида
  Термін достигання – 110-115 

днів (після висадки розсади)
  Середня маса головки – 3-4 кг
  Зберігання – до 5 місяців
  Висока сила росту, дуже 

пластичний
  Стійкий до пошкоджень 

трипсом, до фузаріозу
  Висока толерантність до 

бактеріозу (Xantomonas)

Призначення – Реалізація у 
свіжому вигляді й переробка, 
нетривале зберігання.

Додаткова інформація
  Густота висадки – 30-40 тис. 

росл./га.
  Можливе загущення до 55 тис. 

росл./га.
  Добре переносить низький 

рівень азоту.
  Підходить для прямого висіву 

в ґрунт.
  Добре зберігається в полі 

протягом усього періоду 
збирання.

  Має високі товарні та смакові 
якості, відповідає всім 
стандартам для засолювання.

ПРОФЕСОР F1САКСЕСОР F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Syngenta

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Syngenta

ОВОЧІВНИЦТВО





ОВОЧІВНИЦТВО

  Вегетаційний період 90-110 днів (строк дозрівання залежно від 
регіону)

  Середня вага головки – 3-3,5 кг
  Головка округлої форми з щільною структурою
  Високі товарні та смакові якості
  Стійкий до внутрішніх некрозів
  Стійкий до фузаріозу, до пошкодження трипсом
  Зберігання – до 5 місяців
  Можливий посів у літній період для зберігання
  Рекомендована густота посадки – 40-45 тис./га
Призначення – Переробка, свіжий ринок і зберігання до 5 місяців.

КІЛАСТОР F1

ЕЛАСТОР F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Syngenta

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Syngenta

  Термін достигання – 130-135 днів (після висадки розсади)
  Середня маса головки – 3-4 кг
  Підвищена стійкість до кили
  Компактна рослина з потужною силою росту
  Густота висадки – 32-35 тис. росл./га. Відмінні смакові якості.
Призначення – Реалізація у свіжому вигляді і тривале зберігання – до 
8-9 місяців.

від 16 800 євро 

від 63 000 грн.

Б і л ь ш е  т е х н і к и  т а  і н ф о р м а ц і ї  н а  н а ш о м у  с а й т і  w w w. a d e n a a g r o . c o m

ТОВ «Адена-Агро» 33027, Україна, м.Рівне, вул. Степана Дем'янчука, 8
Тел.: +38 (096) 66-10-100, +38 (095) 070-68-77, +38 (067) 392-50-74, +38 (0362) 460-280
E-mail: adena.rovno@gmail.com                                                                https://adenaagro.com

ТЕХНІКА ДЛЯ ОВОЧІВНИЦТВА

Конвеєр підйомний 4 м
84 000 грн.

Техніка для пакування овочів в сітку-мішок

Довжина сортувального валу 1,2м, 1,6м, 2,0м, 2,4м 

Кількість роликів - від 7 до 14 шт. для калібрування на фракції

Приймально-сортувальний комплекс

Cуха чистка для овочів
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ОВОЧІВНИЦТВО

Новий сорт айсбергу для вирощування  
з ранньої весни до пізньої осені.

  Компактна головка з гарною виповненістю.
   Добра стійкість до стрілкування  

і висока — до некрозів.
  Придатний для споживання у свіжому вигляді та переробки.

МЕРЛІНАС КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Rijk Zwaan

Новинка для вирощування в осінній період.
   Вегетаційний період — 45–60 днів.
   Форма головки плоско-округла з гарним розвитком внутрішніх шарів листя.
   Висока товарність головки за різних розмірів.
   Добре підходить для упаковки в плівку.
   Високий рівень стійкості до борошнистої роси, стрілкування, крайового 

опіку та внутрішнього некрозу.
   Призначений для  ринку свіжої продукції та переробки.
   Підходить для вирощування на різних типах ґрунтів, для сівби і висадки 

в декілька строків.
   Ідеальний вибір для прямого висіву в ґрунт.
   Найкращий продукт для вирощування і збору врожаю на осінь.
   Завдяки високій стійкості до хвороб має тривалий період збору врожаю.

АЙС ВЕЙВ КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Syngenta

САЛАТНI НОВИНКИ 
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ОВОЧІВНИЦТВО

Салат типу Лолло Россо з селекцій-
ними особливостями «Тріпл Ред». 
Вегетаційний період: 40-45 днів. 
Формує потужну листову розетку 
насичено-червоного кольору.  Да-
ний сорт має високу стійкість до 
цвітіння, що робить його ідеальним 
для вирощування весною, літом та 
восени у всіх регіонах України. При-
значення: свіжий ринок, переробка.

Салат типу Лолло Біонда, що 
призначений для вирощування у 
весняний  та осінній період,  а в 
західних регіонах і в літній пері-
од. Вегетаційний період: 45-50 
днів. Формує потужну листову 
розетку з щільною структурою 
насиченого-зеленого  кольору. 
Призначення: свіжий ринок, са-
латні мікси.

Салат типу Батавія привабливого 
світло-зеленого кольору. Вегета-
ційний період: 35-45 днів. Швид-
ко формує листову розетку стійку 
до крайових опіків листків. Ранній 
сорт, дуже пластичний, з високою 
толерантністю до перепадів тем-
ператур. Придатний до транспор-
тування. Призначення: універсаль-
ний у використанні.

СОЛОС БІОНДОНА СЕМЕНТЕЛ 
КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Bejo Zaden

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Bejo Zaden

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Bejo Zaden

Салат типу Айсберг з відмінною стресостійкістю. 
Вегетаційний період: 55 днів. Висока стійкість 
до стрілкування, внутрішнього некрозу та крайо-
вих опіків листя. Має симетричну, округлу форму 
головки з відмінною внутрішньою структурою. 
Зберігає високу товарність незалежно від строків 
висадки та розмірів головки. Призначення: свіжий 
ринок, переробка.

ЛЕКТРІС КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Вejo Zaden
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ОВОЧІВНИЦТВО 

Протягом останніх десяти років 
площі під солодкою кукурудзою що-
року зростають. Серед факторів, які 
вплинули на зростання, експерти 
відзначають високу доходність: за 
урожайності 40 тис. повноцінних ка-
чанів з 1 га і їх подальшої реалізації 
за ціною 3 грн/качан  валовий дохід 
становить 120 тис./га. І це всього за 
90 днів після сівби. Доходність зрос-
тає також, коли зелена маса, яка ли-
шається після збирання врожаю, ви-
користовується як корм для худоби. 

За словами агроексперта, влас-
ника компанії МНАГОР Михайла 
Нагорняка, популяризації солодкої 
кукурудзи серед малих фермерських 
господарств сприяє і те, що вітчиз-
няні фермери опанували конвеєрну 
технологію вирощування солодкої 
кукурудзи (про яку детальніше ми 

розповідали у попередніх номерах 
журналу) та почали комбінувати її 
посіви з іншими ранніми овочевими 
культурами, що дозволяє збирати 
по два врожаї за сезон!

– На Вінниччині, зокрема, у пів-
денних її районах, які межують із 
Молдовою, останні 15 років ферме-
ри традиційно вирощують ранню 
редиску, а нині, після її збирання, 
спробували на цих ділянках висі-
вати солодку кукурудзу. І в них ви-
йшло. Таким чином, збирають по 
два врожаї за сезон – на кукуру-
дзяних ділянках, а також на ді-
лянках, де вже був зібраний врожай 
раннього редису. А наш партнер 
та фермер із Київщини Павло Ми-
колайович Йосипенко спочатку 
висіває горох овочевий, а потім 
саджає солодку кукурудзу. Тільки є 

одне «але» – гібриди солодкої куку-
рудзи треба обирати ранні, такі, 
як Роттердам F1 або Білий Кролик 
F1, бо, починаючи із 22 червня, день 
стає коротшим, тож пізні сорти 
не встигають дозріти, – каже Ми-
хайло Нагорняк.

До речі, гібриди солодкої кукуру-
дзи компанії МНАГОР годяться не 
тільки для пізньої (пожнивної) сів-

РОТТЕРДАМ ТА БIЛИЙ КРОЛИК –  
НОВИНКИ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ  
УЯВЛЕННЯ ПРО СОЛОДКУ КУКУРУДЗУ



би, а і для ранньої та ультраранньої і 
отримання надранньої продукції, як 
кажуть, перший качан найдорожчий.

Як зазначив Михайло Нагорняк, 
українські фермери навчилися ви-
рощувати суперсолодку кукуру-
дзу розсадним методом, а смакові 
якості перших  суперранніх гібридів 
МНАГОРа Барселона F1 та Фіона 
F1 (Солодка Мрія) були гідно оці-
нені  покупцями. Вони вже знають, 
що навіть перші надранні качани 
на ринку є суперсолодкими. Тому 
фермери ці гібриди почали активно 
використовувати у виробництві. А 
компанія МНАГОР продовжує про-
дукувати нові селекційні об’єкти. 
Нині на ринку з’явилися ще дві но-
винки МНАГОРа – Роттердам F1 та 
Білий Кролик F1.

Про особливості цих гібридів 
нам розповіли в компанії МНАГОР:
•  потужний стартовий ріст на-

віть у холодному ранньовесня-
ному грунті;

•  великий качан як для ранніх гі-
бридів, понад 21 см;

•  чудові смакові властивості (до-
вше зберігає товарний вигляд 
після обривання качанів за ра-
хунок суперсолодкого зерна);

•  рання продукція, яка дає мак-
симальну вигоду (додатково 
3–5 грн заробітку на качані, 
особливо порівняно із ціною у 
пік сезону);

•  за рахунок будови листка має 
додаткову стійкість до хвороб.
Звісно, для солодкої кукурудзи 

це важливі показники. Як відзна-
чають у МНАГОР,  при їх вирощу-
ванні варто застосовувати метод, 
який використовують фермери у 
Західній Європі та США, а саме: 
вони накривають спеціальною за-
хисною плавкою перші ранні по-
сіви цукрової кукурудзи. А під час 
вегетації рослини прямо разом із 
інсектицидом обробляють посіви 
солодкої кукурудзи і фунгіцидом, 
щоб отримати так званий зелений 
ефект (грін ефект). В Україні така 
методика поки не увійшла у звич-

ку, але, що характерно, Роттердам 
F1 має природну стійкість до біль-
шості хвороб кукурудзи та  до вес-
няних холодів.

Роттердам F1 також придат-
ний для механізованого збиран-
ня. Висота кріплення качанів, що 
дорівнює понад 50 см, дає змогу 
збирати їх комбайном, а коли цей 
процес виконується вручну, люди 
не так швидко втомлюються, адже 
не потрібно низько нагинатися.

Компанія МНАГОР також пре-
зентує новинку на ринку України 
та Східної Європи – гібрид Білий 
Кролик F1. Його якість підтвердже-
на експертами, адже він має біло-
сніжне соковите зерно. За біологіч-
ними і генетичними показниками 
біле зерно кукурудзи дуже схоже на 
жовте, але зерна ніжніші, легші для 
травлення, ніж жовті, та містять ве-
лику кількість дієтичного волокна. 
Саме тому така кукурудза підхо-
дить для дієтичного харчування і її 
можна вживати навіть маленьким 
дітям від двох років.

Білу кукурудзу їдять не лише ва-
реною. Її запікають у мікрохвильо-
вій печі до 10 хв. або смажать на 
грилі 12 хв. Також її можна консер-
вувати та заморожувати. А в США 
рівень споживання білої кукурудзи 
щороку зростає.

Насіння можна замовити на 
сайті: www.mnagor.com або за те-
лефоном: (096)326-02-32, достав-
ка перевізником. Якщо замовите 
насіння по технології «Ідеальний 
конвеєр», знижка 10%.

РОТТЕРДАМ F1
Абсолютна новинка  
на ринку 

▲  ультраранній сорт (66-69 днів)

▲ стійкий до хвороб та холоду

▲ великий качан 21 см 

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

▲  потужний стартовий 
ріст навітьухолодному
ранньовесняномугрунті

+38 067 443 89 00
www.mnagor.com

Цукрова кукурудза  
компанії МНАГОР

Також у нинішньому сезоні ком-
панія «Дельта-Агро» у співпраці із 
компанією МНАГОР  розробили 
ще одну новинку, гібрид Імпре-
саріо F1. Він також ультраранній і 
уже встиг сподобатися фермерам. 
Розробки та покращення ще три-
вають, для продовження тестуван-
ня запрошуються фермери. 
Замовити Імпресаріо F1 можна за 
тел. (068) 843 49 94 
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Тута абсолюта, томатна мінуюча 
міль, або південноамериканська 
міль – так для овочівників Запо-
різької області звучить сигнал 
тривоги, який оповіщає про над-
звичайну ситуацію, раптовий збір, 
закликає до мобілізації ресурсів і 
пошуку варіантів порятунку вро-
жаю від одного з найнебезпечні-
ших шкідників рослинного світу, 
який  швидко адаптувався і по-
чувається неначе вдома на півдні 
нашої країни. До речі, цей луско-
крилий шкідник за сезон може охо-
пити радіус у 80 кілометрів від епі-
центру своєї появи. Як зазначають 
аграрії Кам'янсько-Дніпровського 
району Запорізької області, якщо 
на томатах, баклажанах чи навіть 
на картоплі з’явилася томатна мі-
нуюча міль, втрати врожаю коло-
сальні. Шкідник настільки агре-
сивний, що з легкістю витісняє 

досить життєстійкого конкурента 
– картопляну міль. 

Томатна мінуюча міль (Tuta 
absoluta) потрапила в Європу з Перу, 
де вперше була помічена у 1917 
році на диких формах пасльонових 
культур. Першою країною, в якій 
трапилися суттєві втрати врожаю 
в результаті життєдіяльності томат-
ної мінуючої молі, стала у 2006 році 
Іспанія. Звідти тута абсолюта поши-
рилася на континенті і нині присутня 
майже у всіх країнах Європи. 

За двадцятип’ятирічну історію 
спостереження за цим шкідником, 
до речі, за цей проміжок часу тута 
абсолюта розповсюдилася чи не на 
всі континенти планети, найбільшу 
шкоду він приносить посівам тома-
ту. А у краях із помірним кліматом 
– тепличним господарствам. 

Ця комаха шкодить протягом 
усього циклу вирощування томатів. 

Якщо не протидіяти їй, можна втра-
тити весь урожай. Як показує прак-
тика, ефективний контроль цього 
шкідника можливий лише за дотри-
мання комплексу заходів, спрямова-
них на зниження популяції шкодо-
чинного об'єкта із урахуванням його 
біологічних особливостей.

Превентивними елементами ін-
тегрованої системи захисту тома-
тів від тути абсолюти можуть бути 
обробка грунту відповідними пре-
паратами, сівозміна з використан-
ням непасльонових культур, сезон-
на дезінфекція теплиць, знищення 
пошкоджених рослин і рослинних 
залишків, москітні сітки на вікнах 
і вентиляційних отворах, подвійні 
двері при вході у споруду. 

Протидія південноамериканській 
молі ускладнюється тим, що вона 
доволі стійка до хімічних препара-
тів. На руку шкіднику також грають 

ЗАХИСТ РОСЛИН                     

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ВБИВЦЯ ПАСЛЬОНОВИХ 
ОПАНОВУª УКРА¯НСЬКI ПРОСТОРИ
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теплі зими, які стали частим яви-
щем на території України.

«Ефективність хімічного ме-
тоду обмежена особливостями 
розвитку тути абсолюти, а та-
кож здатністю швидко виробля-
ти стійкість до інсектицидів. На 
жаль, у Латинській Америці та Іс-
панії стійкість томатної мінуючої 
молі до препаратів вже нерідке яви-
ще. Через спосіб життя личинок 
–  всередині  листя, стебла і плодів 
– ефективним може бути тільки 
превентивне (профілактичне) вне-
сення інсектицидів», – каже Роман 
Цуркан, регіональний представ-
ник компанії FMС у Київській об-
ласті. Ця ком-
панія є одним із 
небагатьох ви-
робників у світі, 
що має у своєму 
арсеналі засоби 
захисту проти 
тути абсолюти.  

За словами фахівця, зареєстро-
ваних в Україні препаратів проти 
цього шкідника поки немає. Про-
цес реєстрації триває, і ми очікує-
мо отримання реєстрації впродовж 
двох років. Натомість є зареєстро-
вані дієві інсектициди, проти інших 
лускокрилих шкідників на багатьох 
овочевих культурах, в тому числі і 
томатах, і за їх допомогою фермери 
вже сьогодні успішно контролюють 
чисельність лускокрилих шкідників. 

«За десять років, коли тута аб-
солюта з'явилася в Україні вперше, 
ареал  розповсюдження шкідника 
поширився за  рахунок чотирьох 
південних областей. Найбіль-
шу кількість томатної міную-
чої молі фіксували у Кам'янсько-
Дніпровському районі Запорізької 
області та поблизу Нікополя, що на 
Дніпропетровщині. Там, де багато 
господарств, які спеціалізуються 
на вирощуванні томатів у захи-
щеному грунті, – продовжує Роман 
Цуркан. –  Не здивуюся, якщо шкід-
ник досягне й інших регіонів Укра-
їни, до того ж почне винищувати 

відкриті ділянки під томатами. Як 
це сталося із білокрилкою теплич-
ною, яка раніше вважалася шкід-
ником лише закритого грунту, а з 
часом адаптувалася і вже псує вро-
жай на полях у Вінницькій, Івано-
Франківській, Рівненській і навіть 
Волинській областях. Можливо,  
метелик тути абсолюти також 
вже літає на незахищених посівах, 
особливо у південних регіонах, ска-
жімо, на Миколаївщині, Одещині, 
Херсонщині,  де для нього комфорт-
на температура для перезимівлі. 
Хто знає? А потім у один непре-
красний момент відбудеться спа-
лах чисельності шкідника і шалені 
матеріальні втрати. Як це вже не 
раз спостерігали в Україні».   

Як зазначив Роман Цуркан, бо-
ротьба з томатною мінуючою міллю 
як зі звичайним шкідником не при-
носить бажаного результату. Тому 
фахівці компанії FMС спільно з фер-
мерами, які вже стикалися із пів-
денноамериканською непроханою 
гостею, розробляють концепцію і ре-
гламент застосування інсектицидів 
Верімарк® та Ексірель® проти цього 
фітофага, щоб надовго забезпечити 
вітчизняних виробників інструмен-
том протидії шкіднику. А він, як по-
казує практика, опановує наші про-
стори швидкими темпами.

«Наша система захисту перш за 
все ґрунтуватиметься на Верімарк® 

ЗАХИСТ РОСЛИН                     

Тута абсолюта (Tuta absoluta) харчу-
ється мезофілом рослинної тканини і 
лишає плями, які нагадують візерунки. 
Пошкоджені листя, бруньки, стебла, 
квіти і плоди – особливо шкідник лю-
бить недозрілі –  можуть бути суціль-
но вкриті такими «візерунками», що 
унеможливлює подальший розвиток 
рослини і якісний врожай. Самиця то-
матної мінуючої молі відкладає близько 
260 яєць. Їх розвиток триває від 4 до 6 
діб. Після виходу з яйця гусінь починає 
харчуватися рослинами пасльонових 
культур. Залежно від температури ли-
чинка розвивається від 11 (при +30° С) 
до 36 (при +15° С) діб. Задля лялеч-
кування вона виходять назовні. Пере-
творення  на лялечку триває приблизно 
9–11 діб. За несприятливих умов цей 
термін може збільшитися до 20 діб. 
Дорослі комахи живуть від 9 до 23 
днів. Тривалість одного циклу розви-
тку становить від 29 до 90 діб залежно 
від температури повітря, адже шкідник 
походить із Південної Америки. На 
батьківщині протягом року за найспри-
ятливіших умов тута абсолюта може 
відродити до 10 поколінь. У природ-
но-кліматичних умовах українських 
степів – кілька поколінь. Мінімальна 
температура для розмноження стано-
вить + 9° С. У теплих краях комахи мо-
жуть зимувати у стадіях яйця, личинки, 
лялечки і дорослої особини. В Україні 
зазвичай зиму переживають лялечки.

ДОВІДКА: 
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ЗАХИСТ РОСЛИН                     

та Ексірель®. Також випробовуємо 
Біфентрин® (Толстар). 

Покриваємо ним грунт, оскільки 
розвиток шкідника – вихід личинок і 
лялечок у вигляді метелика –  почи-
нається звідти. Тож важливо почи-
нати контроль з грунту, що забезпе-
чить суттєве зменшення популяції 
тути абсолюти на початкових ета-
пах ії розвитку. Біфентрин ство-
рює «екран», завдяки достатньому 
зволоженню ґрунту в теплиці. Крім 
того, для більш ефективного контр-
олю шкідника в цей період, ґрунт 
перед посадкою розсади томатів по-
трібно накривати чорною плівкою, 
– зазначає Роман Цуркан. 

–  Досить дієві рекомендації, щодо 
застосування Верімарк® та Екс-
ірель® ми отримали від колег з Іспа-
нії, Італії, Ізраїлю, де ці препарати 
зареєстровані проти тути абсолю-
ти. Ми теж маємо певні напрацю-
вання, тож  розповім про два спосо-
би застосування цих інсектицидів. 
Перший – можна замочити розсаду 
в робочому розчині з Верімарк®  у спів-
відношенні 0,6 л на 1 га у закритому 
грунті. Через 25 днів після посадки 
розсади рослини томатів потрібно 
обприскати Ексірель® - 1 л/га. Чому 
так? Бо Верімарк® захищає рослини 
тільки до  50-60 см. Найкраще замо-
чувати розсаду у розчині Верімарк®. 

Нами доведено, що використання 
Верімарк® та Ексірель® для захисту 
томатів призводить до підвищення 
врожаю від 8% до 15%.

Інший дієвий спосіб полягає в об-
присуванні рослин Ексірель® двора-
зово з інтервалом 10-12 днів. Щоб 
уникнути стійких популяцій шкід-
ника в робочий розчин потрібно 
доджавати інсектициди з іншим 
механізмом дії. Тобто, змішуючи ді-
аміди з піретроїдами та неонікоти-
ноїдами ми тим самим так би мо-
вити "обманюємо" імунну систему 
шкідника. Бо якщо ми діємо на нього 
одним препаратом, то одночасно 
потроху його вакцинуємо,  і він через 

кілька поколінь, а у часовому вимірі 
– через кілька років звикне до пре-
парату. А ми фактично в один час 
б’ємо шкідника двома способами – 
діємо на інгібітори синтезу хітину і 
несанкціоноване виділення кальцію, і 
ті шкідники, що навіть виживуть, 
не зможуть адаптуватися на ген-
ному рівні. Якщо дотримуватися 
цієї рекомендації, виробники не зве-
дуть нанівець гарний інструмент, 
що компанія FMС готує для них».  

До речі, як відзначають у FMС, 
Верімарк® та Ексірель® сумісні з біо-
методом. Досліди показують, що 
інші  комахи стають більш агресивні 
після дії вищезгаданих препаратів, 
але на їх життєдіяльності це не по-
значається. Тобто продукти наділені 
вибірковою дією, що робить їх без-
печними для навколишнього серед-
овища, якщо, звісно, дотримуватися 
регламенту використання. 

«Надзвичайно важливо, щоб усі 
виробники, яким доведеться про-
тидіяти туті абсолюті, працюва-
ли за єдиною системою та єдиним 
регламентом. Щоб зусилля, які ви-
трачаються на боротьбу, не були 
марними завдяки недбайливим сусі-
дам, які навряд чи самотужки здо-
лають цього шкідника без спільних 
дій і якісних препаратів», – наголо-
шує Роман Цуркан.
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Подробиці лабораторних до-
сліджень аграрної продукції на 
наявність генетично модифіко-
ваних конструкцій для багатьох 
таємниця. Щоб висвітлити  цю 
тему, ми звернулися до Україн-

ської лабораторії якості і безпеки 
продукції АПК, яка знаходиться у 
селищі Чабани Києво-Святошин-
ського району Київської області. 
Там проводять дослідження на 
вміст ГМО. 

Варто зауважити, що обладнан-
ня, яке використовують для цього, 
коштує дорого. Лише один при-
стрій для визначення кількісного 
показника ГМО обійшовся лабо-
раторії майже у мільйон гривень. 
А ще потрібні реагенти, додаткове 
вартісне обладнання для облашту-
вання кількох окремих приміщень, 
першого – для виділення нукле-
їнової кислоти, другого – для по-
становки полімеразної ланцюгової 
реакції тощо. 

Як зазначила завідувачка відді-
лу молекулярно-біологічних до-
сліджень цієї установи Людмила 
Іщенко, для найбільш результа-
тивної перевірки продукту на вміст 
ГМО оптимально мати чотири 
окремих приміщення. Чим, на жаль, 
не забезпечені більшість виробни-
чих лабораторій, створених на під-

ЦЕ ЦІКАВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЗАКУЛIССЯ ГМО:  
ПРАКТИКА ДОСЛIДЖЕНЬ
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приємствах. Не спостерігається в 
Україні і великої кількості клієнтів, 
які замовляють подібні досліджен-
ня. Тож капіталовкладення в якісне 
облаштування лабораторії з визна-
чення вмісту ГМО далеко не всім 
по кишені і окупляться не швидко. 
Українській лабораторії якості і 
безпеки продукції АПК пощасти-
ло більше. Її у 2003 році створено 
за бюджетні кошти як підрозділ 
Національного університету біоре-
сурсів та природокористування. У 
цьому статусі установа діє донині, 
а дослідження сільгосппродукції 
на вміст ГМО розпочали робити з 
2005 року. Разом із іншими фахів-
цями відділу ці дослідження прово-
дила і Людмила Іщенко, яка зараз 
очолює цей напрям роботи. Вона 
розповіла, що у лабораторних умо-
вах здійснюється якісне виявлення 
генних модифікацій і їх кількості, а 
також ідентифікуються генетично 
модифіковані лінії. 

– Під час досліджень треба ви-
явити чужорідний білок, який на-
дає ГМ-рослині певної ознаки, якої 
у неї не було. Прикладом такого 
методу є тест-смужки на основі 
імунохроматографічного аналізу, 
які широко використовується на 
елеваторах для отримання швид-
кої інформації про наявність чи 
відсутність чужорідного білка. 
Сьогодні навіть пропонується 
кількісне визначення вмісту ГМО 
на основі таких тест-смужок. 
Але цей метод не можна застосо-
вувати для термічно оброблених 
продуктів, бо під час термічної 
обробки відбувається денатура-
ція білка, тож імунохроматогра-
фічний метод аналізу, а також 
інші імунологічні методи не є 
арбітражними, вони лише спря-
мовані на отримання першої ін-
формації. Після чого приймається 
рішення про застосування мето-
ду полімеразної ланцюгової реак-
ції у реальному часі. Зазвичай без 
цього дослідження не обходиться, 
якщо продукт експортують до 

Європейського Союзу. Найбіль-
ша перевага цього методу, що він 
дає кількісну оцінку. Адже в ЄС всі 
продукти, що містять більше 0,9 
% ГМО, потрібно маркувати. В 
Україні відповідно до Постанови 
КМУ № 468 «Про затвердження 
Порядку етикетування харчових 
продуктів, які містять генетич-
но модифіковані або вироблені з їх 
використанням та вводяться в 
обіг» від 13.05.2009 також діє ана-
логічний поріг щодо маркування. 
Але на практиці ніхто в Україні 
не зустрічав продукту харчуван-
ня із маркуванням ГМО, оскільки 
офіційно ГМО у нас немає. Проте 
результати нашої лабораторії і 
багатьох інших вказують на ви-
рощування в Україні ГМ-сої та 
ГМ-ріпаку. Відповідно насіння по-
трапляє в Україну з-за кордону в 
обхід діючих норм, очевидно, про-
ходить через митницю під ін-
шими назвами, – каже Людмила 
Іщенко. 

За її словами, в Україні був єди-
ний випадок реєстрації продукту, 
що містить ГМО. Це соєвий шрот, 
отриманий із генетично-модифі-
кованої лінії сої MON 40-3-2,  ре-
єстрація якого закінчилася у липні 
минулого року. 

– В яких продуктах вдалося 
знайти ГМО? 

– За весь час діяльності лабо-
раторії ГМО знайшли у дитячій 
суміші, зробленій на основі соєвого 
молока, у сирі тофу, у консервованій 
кукурудзі іноземного виробництва. 

Як на мене, справедливо, коли 
такі продукти маркуються. Адже 
рішення про те, вживати чи ні про-
дукти, які містять ГМО, безпеч-
ність яких є риторичним питан-
ням, повинен приймати споживач. 

– Хто ваші клієнти? 
– Комерційні структури, які за-

ймаються імпортом насіннєвого 
матеріалу, віддають на перевірку 
зразки ввезеного насіння, напри-
клад, томатів та кабачків. Най-
численнішою категорією клієнтів 
лабораторії є постачальники 
продовольчої продукції у торгі-
вельні мережі, у тому числі свіжих 
овочів і фруктів, яким потрібне 
документальне підтвердження 
відсутності ГМО. Звертаються 
до лабораторії виробники дієтич-
них добавок, а також ті, хто екс-

ЦЕ ЦІКАВО

На сьогоднішній день ГМ-рослини 
офіційно  вирощують у 26 країнах. 
Світове вирощування ГМ-рослин зосе-
реджене  на стійкості до шкідників та 
стійкості до гербіцидів. 

ДО РЕЧІ:
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портують продукти харчування 
до країн Західної Європи. Їм за-
звичай потрібне не тільки якісне 
виявлення, а також і визначення 
кількісного вмісту 

До речі, існує цікавий нюанс із 
капустою. Коли робимо досліджен-
ня на вміст ГМО, перший етап – 
це скринінг, тобто якісне виявлен-
ня. Ми шукаємо певні трансгенні 
елементи, які присутні у більшос-
ті ГМ-лініях рослин та сприяють 
синтезу чужорідного білка (біо-
технологічні аспекти створення 
ГМ-рослин). Це такі, як 35 S про-
мотор Nos термінатор та про-
мотор FMV. Так от, 35 S промотор 
взятий із вірусу мозаїки цвітної 
капусти. У природі всі рослини ро-
дини хрестоцвітних вражаються 
цим вірусом, і якщо ми будемо до-
сліджувати будь-яку капусту, то 
можна отримати хибно-позитив-
ний результат, коли наявність 
35 S промотора свідчить не про 
генно-модифіковане походження 
капусти, а про ураженість вірусом 
мозаїки цвітної капусти. Тож ла-

бораторії, які це знають, у випад-
ку позитивного результату на 35 
S промотор у представників роди-
ни хрестоцвітих проводять дослі-
дження на виявлення цього вірусу. 
І якщо реакція на вірус позитивна, 
роблять висновок, що це вірус, а не 
генетично модифікована капуста. 

В Україні близько 30 лаборато-
рій, що займаються виявленням 
ГМО. Зазвичай у виробничих ла-
бораторіях відсутня диферен-
ційна діагностика, тому у таких 
умовах неможливо виявити вірус 
мозаїки цвітної капусти. В таких 

випадках краще не використову-
вати визначення 35 S промотору 
для скринінгу ГМО у представни-
ків родини хрестоцвітих.

– Скільки коштує досліджен-
ня на вміст ГМО і які строки ви-
конання замовлення? 

– Дослідження на вміст ГМО ме-
тодом полімеразної ланцюгової ре-
акції досить складне. Воно потре-
бує більш коштовного обладнання, 
реагентів і жорсткіших вимог до 
стерильності приміщень, ніж, ска-
жімо, при дослідженнях на вміст 
нітратів. Якісне виявлення ГМО 

1. Чи можуть продукти харчування, вироблені із ГМ-рослин, викликати алергію?
2.  Чи можуть продукти харчування, вироблені із ГМ-рослин, містити токсини, 

синтез яких спричиняють привнесені гени?
3. Чи можуть привнесені гени впливати на геном людини?
4. Чи не окупують ГМ-рослини природні екосистеми та агроекосистеми? 
5. Чи не витісняють ГМ-рослини інші види?
6.  Чи можливе перенесення генів від ГМ-рослин до інших немодифікованих 

видів?
7. Чи не впливають ГМ-рослини на інші компоненти екосистеми?

ОСНОВНІ ПИТАННЯ,  
ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД НАУКОВЦЯМИ:



жовтень 2019 39

ЦЕ ЦІКАВО

коштує у нас від 1300 грн, кількісне 
трохи дорожче. Дослідження фрук-
тів та овочів займає приблизно 4 
години. Половина часу – це виділен-
ня нуклеїнової кислоти, приблизно 
дві години знадобиться для поста-
новки реакції.

Натомість вміст хімічних ре-
човин у плодоовочевій продукції 
– нітратів, фосфатів, нітритів – 
тема більш злободенна на сьогодні, 
ніж вміст ГМО. Тому і запитів на 
такі дослідження в рази більше.  

– Чи трапляються випадки, 
коли неможливо визначити на-
явність ГМО в продукті ?

– Головна проблема відстежу-
вання ГМО у рослинах полягає у 
наявності інформації про них. На-
приклад, для того, щоб зареєстру-
вати ГМ-лінію певної рослини у Єв-
ропейському Союзі, виробник разом 
із різноманітними звітами про її 
безпечність додає інформацію про 
механізм її детекції за допомогою 
полімеразної ланцюгової реакції – 
так звані праймери, за допомогою 
яких можна виявити саме цю лі-
нію. Ця інформація розміщується у 
вільному доступі, зокрема, на сайті 
Єврокомісії з питань якості і без-
печності продуктів харчування. І 
все, що завозиться на територію 

Євросоюзу, можна детектувати, 
скориставшись цими праймерами. 
Якщо інформація про ГМ-лінію від-
сутня, тобто добровільно не на-
дається виробником, встановити 
місцезнаходження конструкції в 
продукті можна лише за допомогою 
методу повногеномного секвенуван-
ня, який коштує кілька тисяч до-
лларів США. В Европейському Союзі 
був зафіксований випадок завезення 
китайського рису із документаль-
ним посвідченням про відсутність 
ГМО, який насправді містив неза-
реєстровану ГМ-лінію рису LL601. У 
результаті всі партії рису з Китаю 
почали перевіряти на відповідність 
маркуванню.

Інша проблема відстеження ГМО 
– це деградація чи відсутність ДНК 
в досліджуваному зразку. Напри-
клад, при дослідженні олії із ГМ-сої 
ми, швидше за все, ГМО не виявимо, 
оскільки олія містить слідові кіль-
кості ДНК. Те саме стосується і ле-
цитину, який виготовляється із сої 
та входить до багатьох продуктів 
харчування, наприклад, цукерок. 
Тому маркування повинно просте-
жуватися по всьому ланцюгу ви-
робництва продуктів харчування, 
навіть якщо у кінцевому продукті 
ГМО і не виявляється.

На ринку ЄС можуть бути розміще-
ні лише зареєстровані ГМО. Про-
цедура реєстрації є дуже складною 
та вимагає участі всіх держав-членів 
ЄС, оскільки у разі її завершення  
ГМО може бути розміщеним на усіх 
національних ринках Євросоюзу 
протягом наступних 10 років. 
Офіційний реєстр ГМО-продуктів 
харчування та кормів у ЄС у 2014 
році містив 50 ГМ-ліній сільськогос-
подарських культур, дозволених до 
використання.
Європейський Союз увів систему 
маркування, що базується на про-
цесі виробництва, а не на продукті, 
та включає широкий спектр продук-
тів із окремими винятками та дуже 
низьким пороговим рівнем. Зокрема, 
маркуванню підлягають: 
1.  продовольчі товари, що є ГМО 

або складається з ГМО (це мо-
жуть  бути, наприклад, ГМ- помі-
дори чи ГМ-лосось); 

2.  продовольчі товари, інгредієнти 
та добавки, що вироблені з ГМО 
(наприклад, олія  з ГМ-сої чи ріпа-
ку, цукор  з ГМ  цукрових буряків, 
лецитин з ГМ-сої  та  крохмаль з 
ГМ- кукурудзи); 

3.  продовольчі товари, інгредієнти 
чи добавки, що містять ГМО (це 
можуть  бути, наприклад, йогурт з 
ГМ-бактерією чи пшеничне пиво з 
ГМ-дріжджами); 

4. корми, вироблені з ГМО.
Крім того, у ЄС діють добровільні пра-
вила маркування продуктів без ГМО.  

ДОВІДКА: 
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Глобальные изменения климата 
— тема, которая находится на слу-
ху почти у каждого современного 
человека независимо от его пола, 
возраста, национальности и места 
проживания. Эта проблема явля-
ется вызовом всему современному 
человечеству, поскольку от того, на-
сколько быстро и эффективно оно 
сможет отреагировать на вызовы 
природы, будет зависеть качество 
жизни во всех ее многогранных 
аспектах. Безусловно, глобальные 
изменения климата бьют практи-
чески по всем сторонам жизни и 
видам деятельности человека, одна-
ко наибольший урон они наносят в 
сферах, где человек непосредствен-
но работает с природными объек-
тами, то есть во взаимозависимых 
отраслях экономики, и в первую 
очередь — сельском хозяйстве.

Как поется в одной детской песне 
(мультсериал «Смешарики»): «Наш 
шарик еще слишком молод, его бро-
сает то в жар, то в холод». И от всех 
этих температурных качелей «то 
в жар, то в холод» бросает и агра-
риев: погода становится непред-
сказуемой, культурные растения 
начинают вести себя по-другому, 
необычно реагируя на стандартные 
агротехнологии, паттерны развития 
вредителей и болезней изменяют-
ся, а вместе с этим изменяется и их 
видовой состав, что существенно 
затрудняет прогнозирование фи-
тосанитарной ситуации. Периоды 
жесткой засухи с температурами в 
тени за +35оС, когда уже практиче-
ски все ростовые процессы останав-
ливаются и нарушается нормальная 
физиология растений, чередуются 
с периодами проливных ливней и 

резкого снижения температуры, 
когда холодные потоки воды с не-
бес сметают все на своем пути, а по-
рой это все сопровождается еще и 
градом величиной с куриное яйцо, 
который повреждает не только не-
защищенные полевые культуры и 
сады, но и пробивает пленочные 
укрытия и теплицы. Казалось бы, 
картина крайне пессимистичная. 
Но давайте смотреть на вещи шире. 
На самом деле, глобальные измене-
ния климата, потянувшие за собой 
на буксире изменения климата ре-
гионального, несут в себе как нега-
тивный, так и позитивный «заряд» 
для аграриев.

Позитивные моменты заклю-
чаются в следующем:

1) Повышение среднегодовой 
температуры воздуха привело к со-

ЦЕ ЦІКАВО

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-х. н., старший 
научный сотрудник, 
Институт 
орошаемого 
земледелия НААН

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА  
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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кращению продолжительности 
зимы и увеличению продолжитель-
ности лета, практически не затронув 
весну и осень (по данным начальни-
ка Херсонского областного гидроме-
теорологического центра Кирияка 
Юрия Петровича), а это, в свою оче-
редь, привело к увеличению продол-
жительности эффективного вегета-
ционного периода. Более длинный 
вегетационный период упрощает 
задачу получения двух урожаев куль-
тур с единицы площади в орошае-
мом земледелии, расширяя при этом 
перспективы использования сортов 
и гибридов среднеспелой группы, 
более продуктивной, чем раннеспе-
лые, а также позволяет существенно 
расширить арсенал культур, позво-
ляя интродуцировать новые расте-
ния более южных широт, которые в 
прежние годы не успевали бы сфор-
мировать урожай в наших широтах 
по причине раннего наступления 
холодов или же вовсе вымерзали бы. 
Кроме того, повышение температур 
воздуха улучшает параметры раз-
вития многих культурных растений, 
сокращает период между фазами их 
развития, сроки наступления спе-
лости, благоприятно сказывается на 
продуктивности и качестве урожая 
за счет повышения интенсивности 
потребления питательных веществ 
и влаги, интенсификации физиоло-
гических процессов. Кстати, если ве-
рить результатам прогнозов ученых, 
к 2100 году воздух в Украине может 
потеплеть на 3,2-4,5оС (в зависимо-
сти от зоны). При этом координатор 
программ по изменению климата 
Национального экологического цен-
тра Украины Кристина Рудницкая 
считает, что на данный момент тем-
пература растет еще более интен-
сивными темпами — на 3-4оС она 
вырастет уже к 2050 году. Уже сейчас 
экзотические культуры становятся 
реальностью. Например, расширя-
ются площади под сорго и нутом, 
появляются перспективы эффектив-
ного выращивания в южных районах 
хлопка, цитрусовых.

2) Увеличиваются перспективы 
эффективного использования аль-
тернативных источников энергии (в 
первую очередь, солнечной, а также 
ветровой) как в сельском хозяйстве, 
так и в других отраслях человече-
ской деятельности). Это существен-
но снизит затраты на добычу элек-
троэнергии, сделает производство 
более экологически чистым и менее 
затратным.

3) Ожидается увеличение эффек-
тивности препаратов классов кон-
тактных фунгицидов, фунгицидов 
на основе азолов (Боума, 2012).

4) В связи с изменением соот-
ношения углерода и азота в тканях 
растений некоторые грибковые за-
болевания в новых климатических 
условиях будут терять свои пози-
ции, например, мучнистая роса зла-
ковых, фомоз картофеля не смогут 
интенсивно поражать растения с 
повышенным содержанием углеро-
да (Боума, 2012).

5) Действие почвенных герби-
цидов в условиях зон повышенной 
влажности будет потенцироваться 
за счет высоких температур почвы 

(Боума, 2012). Однако, если вместе с 
ростом температур количество вы-
падающих осадков будет сокращать-
ся, в неорошаемых условиях почвен-
ные гербициды станут неактуальны.

Негативные моменты, которых 
не избежать в нынешних реалиях, 
таковы:

1) Короткая зима и длинный те-
плый период способствуют уси-
ленному развитию вредителей. За 
счет более теплого температурного 
режима они способны быстрее про-
ходить фазы развития, достигая 
зрелости намного раньше, что по-
зволяет формировать большее ко-
личество поколений в год (Фото 1). 
Кроме того, высокие температуры 
затрудняют борьбу с вредителями, 
так как ряд препаратов не может 
эффективно регулировать их чис-
ленность при повышении темпе-
ратуры воздуха более 20-25оС (на-
пример, синтетические контактные 
препараты класса пиретроидов, а 
также ряд биологических препара-
тов, которые требуют определен-
ного регламента применения для 

Фото 1. Многие вредители с увеличением среднесуточных температур 
и сокращением холодного периода года почувствуют себя свободнее. 
Например, тли, отличающиеся и без того достаточно высокой 
интенсивностью размножения, в новых климатических условиях 
могут стать настоящим бичом сельского хозяйства, давая более 15-20 
поколений в год практически во всех зонах Украины
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достижения высокой эффектив-
ности). Короткие и мягкие зимы 
увеличивают потенциальную выжи-
ваемость вредителей во время зи-
мовки, что снижает ценность агро-
технических мер по борьбе с ними 
(например, традиционной зяблевой 
вспашки, которая считалась до не-
давнего времени эффективным 
способом «выморозить» зимующих 
в почве вредителей в их латентной 
форме). Хотя, конечно, есть в этом 
и некоторый позитив: если зима не 
только безморозная, но и влажная, 
то зимующим в почве вредоносным 

организмам тоже придется неслад-
ко. Дело в том, что теплая и влаж-
ная почва способствует росту и 
развитию почвенной микрофлоры 
(например, различных грибов и бак-
терий), которая способна поражать 
куколки и личинки зимующих вре-
дителей, размножаясь на них и пи-
таясь ими. Таким образом, мягкая 
зима становится не раем, а сущим 
адом для вредоносных насекомых 
(Боума, 2012). В то же время, из-
менения в соотношении основных 
элементов в тканях растений и из-
менение вследствие этого их пита-

тельной ценности и защищенности 
будут способствовать интенсифи-
кации питания многих листогрызу-
щих вредителей.

2) Изменения температурного 
режима и режима влажности возду-
ха имеют положительное влияние 
на некоторые виды патогенных гри-
бов, бактерий и вирусов, упрощая их 
проникновение в ткани культурных 
растений (Фото 2). Фунгицидная за-
щита некоторыми препаратами (в 
частности, системными) при этом 
будет все более и более затрудни-
тельна, условия для зимовки и про-
никновения в ткани растений будут 
улучшаться, что приведет к появле-
нию эпифитотий таких заболева-
ний, как, например, фитофтороз и 
альтернариоз картофеля, церкоспо-
роз и рамуляриоз свеклы, гельмин-
тоспориоз кукурузы (Боума, 2012).

3) Кроме того, сорные растения 
начнут составлять большую про-
блему, так как: они быстрее адап-
тируются к новым условиям про-
израстания, меньше страдают от 
негативных климатических явлений 
и на повышение температуры от-
реагируют более интенсивным ро-
стом и размножением; воздействие 
ряда гербицидов (того же глифоса-
та, например, а также подавляюще-
го большинства водорастворимых 

Фото 2. Некоторые грибковые заболевания могут приобрести в 
ближайшем будущем характер эпифитотий, поскольку погодные 
условия будут способствовать более легкому прорастанию спор 
грибов в ткани растений, а существующие фунгициды не позволят 
эффективно контролировать этот процесс (на фото — фузариозная 
корневая гниль фасоли спаржевой)

Фото 3. Гербицидные прополки могут снизить свою эффективность, так как ухудшится поглощение 
действующего вещества гербицида, а устойчивость сорных растений возрастет
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препаратов) в новых реалиях ухуд-
шится, так как препараты не смогут 
эффективно проникать в ткани рас-
тений (Боума, 2012) (Фото 3).

4) Ко всему этому новые условия 
станут более благоприятными для 
вредоносных организмов, которые 
до этого не могли эффективно раз-
множаться на «холодных» террито-
риях. В первую очередь, речь идет о 
субтропических и тропических ви-
дах насекомых, которые могут быть 
нечаянно интродуцированы в Укра-
ине при попадании их на террито-
рию нашей страны с различными 
грузами, экзотическими фруктами, 
при туристических перелетах граж-
дан и т. д. Поэтому сейчас особен-
но важно, чтобы фитосанитарная 
служба держала ухо востро, дабы 
не пропустить опасных гостей и во-
время ликвидировать потенциаль-
ные источники опасности.

5) Неравномерное во времени и 
пространстве выпадение осадков 
— еще одна «больная тема» для 
аграриев. Мало того, что периоды 
экстремальной засухи имеют тен-
денцию к увеличению продолжи-
тельности, что повысит затраты на 

орошение и сделает богарное зем-
леделие практически невозможным 
в ряде зон, так они сменяются пери-
одами трудно прогнозируемых лив-
невых осадков, которые приносят 
больше вреда, чем пользы, усиливая 
водную эрозию, смывая плодород-
ный слой почвы (иногда вместе с ве-
гетирующими растениями), нанося 
механические повреждения посе-
вам. Кроме того, осадки выпадают 
не только чрезмерно интенсивно в 
виде ливней, они еще и крайне ха-
отичны в территориальном плане. 
Иногда ситуации доходят до абсур-
да: на одном крае большого поля 
вода может стоять лужами, при 
этом на другом конце того же поля 
может и не капнуть. Такая высокая 
неравномерность осадков харак-
терна не только для Украины, но и 
для других стран мира. При всем 
этом ряд южных территорий на-
ходится под реальной угрозой опу-
стынивания. Справиться с такими 
погодными аномалиями достаточ-
но непросто, ведь пока еще человек 
не научился управлять ветром и 
дождем. Единственное, что можно 
сделать, это максимально оградить 

растения от негативного влияния 
путем укрытия посевов во время 
шквального ветра, ливня и града, 
а также обеспечивать достаточное 
поступление влаги искусственно 
путем орошения (Фото 4).

6) Необходима адаптация новых 
культур, а также разработка новых 
агротехнических комплексов выра-
щивания для новых климатических 
условий, поскольку старые техно-
логии уже не будут работать как 
следует. Изменения в температур-
ном режиме, графике распределе-
ния температур и осадков в течение 
года повлекут за собой необходи-
мость изменения набора культур 
(например, выращивать свеклу и 
картофель на юге Украины станет 
абсолютно неэффективно, а вот 
кукуруза и сорго станут традици-
онными на всей территории стра-
ны), сроков их высева, технологий 
обработки почвы, норм удобрений, 
режима орошения и т. д. Все это 
требует времени и вложений, а сель-
хозпроизводителям некогда ждать: 
эффективные технологии им нуж-
ны прямо сейчас. Поэтому не ис-
ключены существенные колебания 

Фото 4. Потепление климата приведет к увеличению нагрузки на оросительные системы, так как орошать 
придется интенсивнее, а площади, нуждающиеся в искусственной подаче воды на поля, расширятся
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производства основной продукции 
растениеводства, связанные с не-
подготовленностью производите-
лей к скачкообразно изменяющим-
ся агроклиматическим условиям.

7) Увеличится количество при-
вычных (штормы, ураганы) и по-
явятся доселе неслыханные (смерчи) 
явления природы, которые несут 
в себе потенциальную угрозу сель-
скохозяйственным насаждениям. 
Подобные катаклизмы (даже еди-
ничные) порой способны приводить 
к полному уничтожению посевов и 
потере урожая, а это угрожает под-
рывом продовольственной безопас-
ности страны.

8) Растения могут не успеть 
адаптироваться к аномальным 
условиям. Например, раннее ве-
сеннее тепло стимулирует раннее 
вступление плодовых в фазу цве-
тения, когда растения еще к этому 

недостаточно готовы, что ухудша-
ет их рост и развитие, нарушают-
ся нормальные физиологические 
процессы опыления, завязывания 
плодов и их вызревания, что не-
гативно сказывается на здоровье 
растений, их устойчивости к нега-
тивным факторам внешней среды, 
продуктивности, качестве плодов, 
а также долговечности насажде-
ний (преждевременное старение). 
Поэтому важным этапом адапта-
ции сельского хозяйства к новым 
климатическим условиям является 
селекция соответствующих сортов 
и гибридов полевых, плодовых, 
ягодных культур, которые были 
бы максимально приспособлены к 
нормальному росту и развитию в 
условиях повышенных температур.

Глобальное потепление — се-
рьезная  комплексная проблема 
современности. От того, насколь-

ко эффективно человек сможет ее 
решить, зависит его дальнейшая 
участь. Сидеть сложа руки нельзя. 
Нужно действовать и прямо сей-
час. Потому что, откладывая в дол-
гий ящик решение этой проблемы, 
человек поставит себя под угрозу 
вымирания. Тем более учитывая 
тот факт, что главным виновником 
происходящего является сам че-
ловек и его необдуманная и безот-
ветственная деятельность (Фото 
5). Только за последние 200-300 лет 
концентрация в атмосфере CO2 воз-
росла на 30%, N2O на 145%, и CH4 на 
15%, что является одним из главных 
факторов нынешнего скачка темпе-
ратур (Боума, 2012). Поэтому сокра-
щение выбросов парниковых газов 
в атмосферу целиком и полностью в 
руках человеческих и зависит от от-
каза от нерациональных технологий 
в современной индустрии.

ЦЕ ЦІКАВО

Фото 5. Выбросы заводов и фабрик делают весомый вклад в развитие парникового эффекта, общее 
загрязнение атмосферного воздуха, смещение баланса газов, и, как следствие, изменение климата
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Світовий ринок плодів і ягід ха-
рактеризується щорічними темпами 
приросту їх виробництва на рівні 
2-3%, що зумовлено зміною переваг 
у споживанні, високою платоспро-
можністю населення та збільшенням 
його кількості. Зростання попиту на 
плодоягідну продукцію супроводжу-
ється посиленням конкуренції за 
ринки збуту і збільшенням обсягів їх 
експортних та імпортних поставок. 
Встановлено, що перші три лідерські 
позиції за обсягами виробництва 
плодів і ягід у світі займають банани, 
яблука та апельсини – близько 70% 
(290 млн т), а це до 38 кг на особу в 
рік. Перше місце за обсягами вироб-

ництва та продажу плодів і ягід нале-
жить Китаю, частка валових зборів 
якого становить до 30% світових, а 
це до 135,0 млн тонн в рік.

Сконцентруємо увагу на яблу-
ках, які займають основну частку у 
валовому зборі плодів і ягід Украї-
ни – 56,8% (1,5 млн т) та друге місце 
у світі після бананів. За рівнем ви-
робництва яблук наша країна, за 
даними Продовольчої та сільсько-
господарської організації ООН, у 
2017 р. займала 12 місце у світі за 
площами плодоносних насаджень, 
та лише 45-те за урожайністю. 

У трійку найбільших виробників 
яблук входять Китай – 41,4 млн т, 

МАРКЕТИНГ
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США – 5,2 млн т, Туреччина – 3,0 
млн т. За площами лідерські позиції 
займали Китай – 2,2 млн га, Індія – 
0,3 млн га, Росія – 0,2 млн га. За рів-
нем продуктивності яблук в ТОР-3 
увійшли Швейцарія – 59,3 т/га, Нова 
Зеландія – 52,7 т/га, Чилі – 49,1 т/га. 

За нашими дослідженнями, по-
тенційними споживачами україн-
ських яблук можуть бути країни-
члени ЄС – Естонія, Фінляндія, 
Латвія, Данія, Ірландія, Швеція, 
Словаччина, Болгарія, Греція, де 
виробництво цієї продукції знахо-
диться на досить низькому рівні 
– до 10 кг на особу в рік, при тому, 
що чисельність населення у рази 

нижча, ніж в Україні (42,2 млн чол. 
станом на 01.01.2019 р.) (рис. 1).

СПОЖИВАННЯ

Рівень споживання плодів і ягід, 
а також яблук  в Україні нижчий 
порівняно, скажімо, з Австрією, де 
цей показник становить 48,3 кг на 
особу в рік, з Туреччиною і Сло-
венією – до 35 кг (рис. 2). У Китаї, 
незважаючи на найбільші світові 
обсяги виробництва, цей показник 
становить лише 21 кг, що менше на 
5%, ніж в Україні.

Цитрусові плоди і банани займа-
ють важливе місце у раціоні україн-

ців, особливо у мешканців великих 
міст. У світі найбільше бананів спо-
живається у Домініканській рес-
публіці – до 65 кг на особу в рік. В 
Еквадорі, який є найбільшим поста-
чальником бананів в Україну, цей по-
казник практично у 2 рази нижчий. 
Цитрусових найбільше споживаєть-
ся в Люксембурзі – 105 кг, Ірландії, 
Домініканській республіці – 85-95 кг, 
Франції – до 50 кг.

КРАЇНИ-ІМПОРТЕРИ

З підвищенням рівня виробни-
цтва плодів і ягід між країнами світу 
посилюється конкуренція за ринки 

МАРКЕТИНГ

Рис. 1. Потенційні країни-партнери з торгівлі яблуками

Рис. 2. Світові лідери зі споживання яблук, кг на особу в рік
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збуту. Щорічно збільшуються обсяги 
експортних та імпортних поставок 
плодів і ягід на 10– 15%. Серед осно-
вних імпортерів плодоягідної про-
дукції виділяються: яблук – Іспанія, 
Великобританія, Китай, Білорусь, 
Німеччина, Російська Федерація –
до 35% (2,9 млн т); бананів – Китай, 
Японія, Великобританія, Бельгія, Ро-
сійська Федерація, Німеччина, США 
– до 60% (12,6 млн т); апельсинів – 
Нідерланди, Китай, Франція, Німеч-
чина, Росія, Великобританія, США 
– до 50% (3,5 млн т).

ХТО ОТРИМАВ 
НАЙБІЛЬШІ ДОХОДИ?

У ТОР-3 країн-експортерів яблук 
входять Італія, Польща, Китай – до 
40% (3,5 млн т). Основний дохід від 
їх реалізації отримали Італія, США, 
Китай – 46% (3,3 млрд грн). Польща 
є більш конкурентоспроможною 
за цінами (нижчі) та обсягами екс-
портних поставок яблук (більші) 
порівняно зі США. Однак останні 
змогли менші в 1,4 раза партії цих 
плодів реалізувати дорожче у 2,3 
раза.

Лідерами продажу бананів є Гва-
темала, Коста Ріка, Еквадор – до 
51% (10,5 млн т). Разом вартість по-
ставок цих країн складає 43%, або 
4,7 млрд грн.

До ТОР-4 з експорту цитрусо-
вих плодів увійшли Єгипет, США, 
Південна Африка, Іспанія – до 60% 
(4,1 млн т). Дохід від їх реалізації 
разом склав до 3,0 млрд грн.

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Вітчизняний ринок плодів і ягід, 
попри значний термін після отри-
мання Україною статусу країни з 
ринковою економікою (визнано ЄС 
2005 р., США 2006 р.), неможливо 
назвати довершеним як за струк-
турою формування пропозиції, так 
і за забезпеченням попиту. Однак 

очевидно, що в останні роки комер-
ційні структури зацікавлені у ство-
ренні значних партій плодоягідної 
продукції для збуту, особливо горіха 
грецького та малопоширених ягід. 

В Україні плодоягідна продукція 
виробляється двома категоріями 
господарств – сільськогосподар-
ськими підприємствами та гос-
подарствами населення. Причому 
основна частка плодів і ягід припа-
дає на останніх – 78,5%. Серед пло-
дів зерняткових культур у 2018 р. 
вироблялися переважно яблука – 
88,5%, з кісточкових вишня – 33,6%, 
з ягід суниця – 45,1% (62,3 тис. т). 
У 2018 р. вироблено 60,9 кг плодів 
і ягід на особу, в т. ч. зерняткових 
– 39,1 кг, кісточкових – 15,5 кг, го-
ріхів – 3,0 кг, ягід – 3,3 кг (рис. 3).

Показники споживання плодів і 
ягід на особу в рік суттєво відрізня-
ються від встановлених норм. Так, 
рівень споживання в 2018 р. складав 
до 57 кг на особу, що на 70% відпові-
дає нормі у 82 кг (без винограду). По 
всіх видах продукції показники ви-
робництва перевищують споживан-
ня через незначні обсяги імпортних 
надходжень (крім плодів об’єктивно 
необхідного імпорту) та експортних 
поставок (рис. 4).

Фонд споживання плодів і ягідв 
Україні майже на 30% формується 
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за рахунок імпортних поставок. 
Найбільші обсяги об’єктивно необ-
хідного імпорту (цитрусові, банани, 
фініки, ананаси) – 14,4 кг на особу в 
рік (рис. 5).

ПРОГНОЗ

За даними Держстату Украї-
ни, впродовж останніх п’яти років 
(2014-2018 рр.) площі плодоносних 
насаджень у сільськогосподарських 
підприємствах скоротилися на 22% 
до 50,7 тис. га. В господарствах на-
селення спостерігається сталість 
– площі у межах 145–147 тис. га. З 
огляду на те, що урожайність у всіх 
категоріях господарств стала – від-
повідно 5–7 т/га та 11–12 т/га – у 
найближчій перспективі (до 2020 р.) 
очікується незначне збільшення об-
сягів виробництва плодів і ягід – до 
2,6 млн т. Це відбудеться за рахунок 
вступу молодих насаджень у товар-
не плодоношення та незначного 
підвищення урожайності порівняно 
з 2019 р. Так, у 2019 р. передбачаєть-
ся нижчий рівень виробництва по-
рівняно із попереднім роком через 
перенавантаження плодових дерев 
(завдяки сприятливим природно-
кліматичним умовам 2018 р. відзна-
чився рекордним урожаєм яблук у 
всіх категоріях господарств).  

Незначне розширення обся-
гів вітчизняного виробництва, 
об’єктивно необхідного імпорту, 
збільшення платоспроможного по-
питу та динаміка зниження чисель-
ності населення в Україні вплине на 
формування рівня споживання пло-
дів і ягід. Так, у 2020 р. очікується 
споживання цієї продукції до 60 кг 
на особу.

На наше переконання, беззапе-
речним є те, що у подальшому для 
розширення місткості ринку та по-
вноцінного забезпечення потреб 
населення у якісних плодах і ягодах 
відповідно до раціональних норм 
споживання, розширення експорт-
них поставок і переорієнтації статусу 
країни з постачальника сировини на 

постачальника готової плодоягідної 
продукції особливо важливе зна-
чення має розширення виробни-
цтва сільськогосподарськими під-

приємствами. Продукція, вироблена 
господарствами населення, є некон-
курентоспроможною на світовому 
ринку ні за якістю, ні за ціною.

Рис. 3. Виробництво плодів і ягід в Україні у 2018 р., кг на особу 

Рис. 4. Показники споживання плодів і ягід в Україні 

Рис. 5. Імпорт плодів і ягід в Україні у 2018 р., кг на особу
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ГОЛУБИКА? 
В 100 граммах ягод содержится 1 г белка, 8 г углеводов и всего 0,5 г жира. В со-

ставе преобладают 6 микроэлементов, из которых большую часть занимают калий и 
кальций. Голубика богата фосфором, натрием, железом, магнием и различными вита-
минами. Больше всего – витаминов С и Е, чуть меньше витаминов группы В: витамина, 
B-каротина и рибофлавина. В 100 г содержится около 2 г органических аминокислот. 
Чемпион среди лесных ягод по содержанию пектина. Голубика обогащает нас анти-
оксидантами – они помогают бороться со старением. Горсть голубики заменяет 5 
морковок, яблок или такую же порцию капусты брокколи.

Родиной голубики является Север-
ная Америка. Её жители использовали 
ягоды в пищу, готовили разные блюда 
и варили лечебные настойки. Индейцы 
пользовались и листьями голубики, они 
готовили кашу из перетертых листьев и 
косметические средства для кожи лица, ко-
торые ее увлажняли, питали и восстанавли-
вали. В 17 веке ягода появилась в Европе, где ее 
начали культивировать и создавать новые сорта. 
Изначально было создано всего 15 сортов растения, ко-
торые широко использовались среди тогдашних садоводов.

Активно культивированием голубики занялись в ХХ веке.  Се-
лекционировали голубику многие ботаники, благодаря чему уже к 1980  
году насчитывалось более 60 разных сортов, различных по урожайности 
и высоте куста. Когда закончилась Вторая мировая война, выращивани-
ем голубики стали заниматься в Англии, Швеции, Италии и многих дру-
гих странах. В конце ХХ века изучение этой культуры начали в Украине и 
Беларуси. Голубика так популярна не только из-за вкуса плодов и их широко-
го использования в кулинарии, но и благодаря ее декоративности.

В плодах, листве и побегах растения содержатся биологически активные 
вещества, которые омолаживают организм, укрепляют иммунитет, служат 
профилактикой различных болезней. Но приобрести голубику в магазинах 
нелегко, к тому же она недёшева. Поэтому культурой ее выращивания на-
чали активно заниматься на дачных и садовых участках. На сегодняшний 
день благодаря многим селекционерам в мире насчитывают более 200 со-
ртов голубики.

ФАКТЫ 
- Полифенолы, ко-

торых много в составе 
голубики, расширяют 

сосуды. Кроме того, дей-
ствуя совместно с пробио-
тиками, они помогают снять 

воспаление, уничтожая вызываю-
щие его бактерии.
- Голубика благодаря хорошо ус-
ваивающейся клетчатке лучше лю-
бых лекарств помогает нормализа-
ции работы желудка и кишечника.
- Куст голубики живет почти до 
100 лет и дает урожай при пра-
вильном уходе 6–8 килограммов. 
- Листья голубики так же полезны, 
как и ягоды – их можно заваривать 
как чай.

2

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ГОЛУБИКА:

5
1
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Почти 90% урожая голубики Укра-
ина экспортирует из-за низкой поку-
пательной способности, внутренний 
рынок не является приоритетным для 
украинских производителей.

Украинские фермеры почти не ра-
ботают над продвижением голубики 
на внутреннем рынке. Хозяйства пре-
имущественно поставляют в украин-
ские сети ягоду второго сорта или 

даже отбраковки, лучшая продукция 
идет на экспорт. Но речь идет о са-
мом дорогом – свежей ягоде. 

Напомним, в текущем сезоне ми-
нимальная цена на голубику в хозяй-
ствах была на уровне 90–100 грн/кг, 
а в сетях она предлагалась по 180–
200 грн/кг. На экспорт хозяйства от-
правляли голубику в разгар сезона 
по 150–180 грн/кг.

Украина ускоряется с выращиванием го-
лубики: уже второе место в мире. Пер-
вое место по темпам закладки новых 
плантаций голубики у Перу.

Эксперты отмечают, что 
в Украине в прошлом 

году было заложено от 0,7  
до 1 тыс. га новых планта-

ций голубики. Еще недавно 
экзотическая для Украины 
ягода уже обошла по раз-
меру площадей такую 
традиционную ягоду, 
как малина. В Украине за 

последние 12 лет голубика 
из нишевого малоизвестного 

продукта превратилась в одну из основ-
ных ягодных культур. В структуре ком-
мерческих площадей сейчас голубика 
на 3 месте после черной смородины и 
земляники садовой (клубники).
В 2007 г. первые тестовые плантации го-
лубики были заложены в Винницкой об-
ласти. По состоянию на 2018 г. в Украи-
не уже около 2,2 тыс. га под голубикой.
На первом месте по площадям под голу-
бикой в Украине находится Житомир-
ская область. За ней следуют Волынь и 
Киевская область. 

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

1. Канада
2. Южная Америка
3. Европа
4. Италия
5. Англия
6. Швеция
7. Украина
8. Азия
9. Африка 

«МИРОВОЕ ТУРНЕ»  
ГОЛУБИКИ

ЭКСПОРТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЯГОДЫ

7

9

8

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ
6

3

ВЫРАЩИВАНИЕ  
ГОЛУБИКИ В УКРАИНЕ

4
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САДІВНИЦТВО

Сектор лохини в останні роки де-
монструє найвищі темпи зростання 
у плодоовочевому сегменті Украї-
ни. Тільки у минулому році, згідно з 

оцінками експертів, було закладено 
не менше 700 га нових плантацій 
лохини. Загальна площа під ягодою 
виросла відразу на 44% за один рік. 

Цей новий для України сегмент га-
лузі в останні роки стрімко зростає, 
а ось «мастодонти» у вирощуванні 
смачнючої та корисної ягоди вже 
досягли чималих висот. Маю на ува-
зі світових лідерів з виробництва 
лохини – це Сполучені Штати та 
Чилі. Також у числі топових вироб-
ників і експортерів Канада, Перу, Іс-
панія, Мексика, Аргентина, Марок-
ко, Нідерланди, Німеччина, Польща 
і Франція.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО 
ВИРОЩУВАННЯ ЯГОДИ

Як і інші дрібні плоди, лохина най-
краще росте на добре дренованих 
ґрунтах на відкритому сонці. Час-
то бувають хибні припущення, що 
лохину легко вирощувати, бо вона 
може прекрасно себе почувати у ди-
кій природі на бідних грантах або у 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

ЛОХИНА  
У СВIТОВОМУ ВИРОБНИЦТВI
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заболочених районах. Однак реаль-
ність така, що до лохини ставляться 
особливі вимоги, які відрізняються 
від вимог  до більшості інших сіль-
ськогосподарських культур. 

Лохина вимагає рН ґрунту від 
4,5 до 5,0. Якщо природний pH ва-
шої землі вище 6,2, займатись ви-
робництвом ягоди не рекоменду-
ється. Якщо pH становить 6,2 або 
нижче, його можна знизити, до-
давши сірку. У мінеральних (гли-
нистих) ґрунтах необхідно додава-
ти органічну речовину в посадкову 
яму, а також використовувати ор-
ганічну мульчу.

Американські виробники най-
частіше використовують гниючу 
тирсу, торф’яний мох або органіч-
ний компост. Грибний компост або 
інша мульча з високим pH і ґрунто-
ві добавки не повинні використо-
вуватися.

Щоб допомогти боротися з 
бур’янами, американці рекоменду-
ють вирощувати покривні культури, 
такі як жито, не менше одного року, 
перш ніж садити лохину. Фермери 
зазвичай садять рослини на відстані 
1,5 метра одна від одної у рядах, роз-
ташованих на відстані 2,4–3,6 метра. 

Рослини слід садити ранньою 
весною, однак пильно слідкувати, 
щоб вони не загинули через мож-
ливі заморозки. Осіння посадка (з 
середини до кінця жовтня) також 
може бути, але успіх залежатиме 
від температури. 

Дорослі рослини лохини вима-
гають щорічного обрізування. Воно 
контролює врожайність, що під-
вищує якість плодів. Це також ба-
дьорить рослину, стимулюючи но-
вий приріст. Обрізування зазвичай 
проводять ближче до кінця періоду 
спокою (зазвичай у березні). Вона 
включає в себе видалення невеликих  
веретеноподібних гілок, потоншен-
ня центральних тростин для збіль-
шення проникнення світла всереди-
ну рослини.

Перші три–чотири роки на висо-
кий урожай можна не сподіватись. 

Масове плодоношення рослини 
починається на п’ятий рік.

АВСТРАЛІЙСЬКА 
ЛОХИНА

Вирощування лохини в Австра-
лії, як і скрізь, є вельми затратною 
справою на початковому етапі. Од-
нак короткий проміжок часу між 
створенням плантації і першим по-
верненням у поєднанні з високим 
попитом і прийнятними цінами на 
ягоду компенсує високі витрати.

Ягоди лохини вперше з’явилися 
в Австралії на початку 1970-х років, 
основним місцем вирощування для 
них став південь континенту, узбе-
режжя Нового Південного Уельсу, 
де з кожним роком виробництво 
ягоди збільшується вельми швид-
кими темпами. Наприклад, у 2014 
році австралійці збирали 5500 тонн 
лохини, а минулого року валовий 
збір досягнув 17 000 тонн.

Складні умови, з якими стикають-
ся австралійські виробники лохини, 
включають посуху, сильні шторми, 
водні обмеження і екстремальні спе-
ки та пожежі. Наявність і вартість 
робочої сили стають все більш сер-
йозною проблемою в усіх регіонах. 
Фермери прагнуть перейняти кращу 
галузеву практику управління. Всі 
ягоди, що направляються на свіжий 
ринок, збираються виключно вруч-
ну, щоб підтримувати високу якість. 
Розробка сортів, придатних для ком-

байнів, і сортів, які добре підходять 
для кліматичних умов Австралії, є 
постійними цілями.

Індустрія австралійської лохини 
вимагає дотримання чітких реко-
мендацій щодо зрілості плодів при 
збиранні врожаю. Виробники пови-
нні завжди забезпечувати цей контр-
оль якості під час прибирання. 

«ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ 
РІСТ» ЛОХИНИ У ПІВ-
ДЕН НО АФРИКАНСЬКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Африканці доводять, що цю яго-
ду можна вирощувати майже всюди. 
Південноафриканська індустрія ло-
хини переживає період бурхливого 
зростання завдяки високому попи-
ту на ягоду на внутрішньому ринку, 
а також з боку Великобританії і ЄС. 
Цьому сприяв аналогічний сплеск 
зростання в Австралії, де було роз-
роблено багато нових сортів лохи-
ни, які використовуються і в про-
мисловості Південної Африки.

У Південній Африці у виробни-
цтві лохини домінують три компанії, 
які пропонують своїм виробникам 
власну лінійку ліцензованих рос-
лин лохини. Наприклад, компанія 
United Exports у Південній Африці 
має близько 20 виробників, приблиз-
но порівну розділених між тради-
ційними регіонами, що вирощують 
ягоди, на півдні і новими регіонами 

САДІВНИЦТВО
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у Північно-Західній частині регіону. 
Такий географічний розподіл вироб-
ництва дозволяє  вирощувати ягоди 
лохини у Південній Африці 52 тижні 
на рік. 

United Export виробляє близько 
2500 тонн лохини на рік. Сезон збо-
ру врожаю починається на спекот-
ній півночі, а потім рухається на пів-
день, досягаючи максимуму в серпні 
і вересні.

СПОСОБИ ЗБИРАННЯ 
ЛОХИНИ. ПЛЮСИ ТА 
МІНУСИ

В Америці існує два різних ме-
тоди збирання врожаю лохини: 
звичне всім ручне та механізоване 
збирання. 

Історія свідчить, що зібрана вруч-
ну лохина найкраще зберігається на 
полиці для свіжих продуктів. Руч-
не збирання зазвичай починається 
рано вранці, коли ягоди охололи від 
нічних температур, після зникнен-
ня роси і триває протягом восьми 
годин залежно від температури. У 
середньому хороший збирач може 
збирати від 90 до 130 кілограмів ягід 
у день. Зазвичай загальний урожай 
становить від 1300 до 2200 кг за 
один прохід по полю. 

Для збирання врожаю також ви-
користовують агрегат  на колесах, 
який виглядає, як перевернута бук-
ва U. Машина проходить по обидві 

сторони від ряду рослин і за допомо-
гою міцних пластикових стрижнів, 
які рухаються по рослинах лохини, 
струшує ягоди з куща і збирає їх у 
лотки, які укладаються у задній час-
тині машини. Техніка працює рано 
вранці або вночі, коли прохолодно. 
Одна машина може обробити до 
двох з половиною гектарів на день 
протягом десятигодинної зміни. 

Американські фермери корис-
туються обома методами зби-

рання лохини, однак ручне є най-
кращим способом обробки ягід. 
Однією з проблем є брак робочої 
сили, тому машинне збирання стає 
все більш поширеним у виробни-
цтві лохини, воно є вимушеною 
альтернативою, адже супроводжу-
ється значною втратою врожаю 
через недосконалість агрегатів. 
Також разом зі стиглими плодами 
збирається зелена ягода, яка могла 
б ще залишитися на рослині до по-
вного дозрівання.

ЕКСПОРТ СВІЖОЇ 
ЛОХИНИ В ЄВРОПУ

Стрімке просування і зроста-
ючий попит на здорову, легку у 
вживанні їжу привели до значного 
збільшення європейського спожи-
вання лохини, а також зростання 
виробництва в усьому світі. Рі-
тейлери і їх постачальники послуг 
тепер можуть отримувати лохи-
ну цілий рік. Однак, щоб вижити 
у довгостроковій перспективі на 
європейському ринку, ви повинні 
бути добре інтегровані в ланцюжок 
поставок і стабільно забезпечувати 
якісною продукцією.

Швидкозростаючому імпор-
ту лохини в Європу може сприя-
ти збільшення обсягів поставок в 
основному з Чилі, Марокко і Перу. 
Очікується, що попит продовжить 
своє зростання, хоча ніхто не знає 
його справжнього потенціалу. Се-
реднє споживання ягоди в Євро-
пі все ще нижче, ніж у Північній 
Америці, де лохина зустрічається 
набагато частіше. США і Канада 
також є найбільшими її виробни-
ками. Беручи до уваги розмір їх 
місцевих ринків і їх аналогічні з 
Європою пори року, південні кра-
їни мають більше можливостей 
отримати вигоду з європейського 
зростання. 

Оскільки країни Північної Єв-
ропи, такі як Польща, Німеччина, 
Франція і Нідерланди, традиційно 
вирощують більше ягід, ніж південь, 

1.  Використання лохини стає все 
більш глобальним, причому най-
вищі темпи зростання, обсягу і 
вартості  в Азії і Європі

2.  Попит на свіжу лохину тепер 
може бути заповнений під час 
традиційного міжсезоння новими 
джерелами поставок, такими, як 
Китай, Перу і Мексика.

3.  Зовнішній капітал та інвестиції 
продовжують надходити до лан-
цюжка поставок лохини, що іноді 
впливає на вартість активів і темпи 
зростання галузі.

4.  Існує велике бажання посилити 
механізацію, особливо у галузі 
збирання врожаю, але прогрес у 
цьому залишається обмеженим.

ТЕНДЕНЦІЇ, ЯКІ 
СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ 
У СВІТОВІЙ ІНДУСТРІЇ 
ЛОХИНИ:
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вони звикли до більш високого спо-
живання. Наприклад, у скандинав-
ських країнах збирання лісових ягід 
є популярним видом активного від-
починку.

У Південній Європі споживання 
лохини все ще відносно невелике. 
Але збільшення обсягів виробни-
цтва допомагає розвивати місцевий 
ринок. За даними Асоціації поль-
ських виробників фруктів, Іспанія 
стала найбільшим виробником (і 
експортером) лохини в Європі. Це 
створює можливості для експорте-
рів, які можуть здійснювати постав-
ки у міжсезоння.

ЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ПРОПОНУЮТЬ 
МОЖЛИВОСТІ НА 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
РИНКУ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛОХИНИ?
Увага до здорового харчування.

Споживачі в Європі все більше 
слідкують за своїм здоров’ям і при-
діляють більше уваги своєму раціо-
ну харчування. Ця тенденція пози-
тивно впливає на маркетинг свіжої 
лохини.

Лохина, як відомо, містить вели-
ку кількість вітаміну С і харчових 
волокон. Важливо розуміти, що 
просування інформації про користь 
для здоров’я дуже впливає на ко-
мерційний успіх ягоди.
Збільшення плантацій лохини 
сприяє споживанню ягоди.

Постачальники по всьому сві-
ту намагаються отримати вигоду зі 
зростаючої популярності лохини. 
Це призвело до багатьох нових ви-
робничих проектів. Виробництво і 
просування продукції стали суттє-
вими факторами зростання поточ-
ного споживання.

Хоча галузеві джерела, як і рані-
ше, бачать можливості для подаль-
шого розвитку ринку лохини, ніхто 
не знає, наскільки довго це можна 
тривати. При інвестуванні у вироб-

ництво лохини ви повинні знати 
про ризики і нестабільність попиту 
і пропозиції.
Надання переваги місцевим 
сезонним продуктам може 
вплинути на зовнішні поставки.

Споживачі стають все більш 
обізнаними про сезонні фрукти і 
надають усе більшої переваги міс-
цевим продуктам. Завдяки передо-
вим технологіям зберігання євро-
пейські виробники також зможуть 
продовжити свій сезон. Продо-
вження сезону вирощування лохи-
ни і перевага місцевих продуктів 
можуть становити ризик для май-
бутнього імпорту від постачальни-
ків на далекі відстані. У даний час 
значна частина попиту на ягоди, 

як і раніше, покривається за раху-
нок імпорту.
Споживчий досвід став 
фактором успіху.

Споживачі люблять побалува-
ти себе лохиною, тому ви повинні 
враховувати, що їх досвід став важ-
ливим фактором успіху для вашого 
продукту. Особливо коли маєш спра-
ву з досвідченими покупцями лохи-
ни, які цінують преміальну якість.

Також покупці вимагають про-
зорості та сертифікації від компа-
нії-постачальника. Якщо ваші сер-
тифікати відповідають Глобальній 
програми соціальної 65\7 відпо-
відності, у вас буде більше шансів 
постачати свою продукцію до  єв-
ропейських супермаркетів.

САДІВНИЦТВО
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Более 300 экзотических растений, 
которые традиционно считаются 
теплолюбивыми и неустойчивыми 
в условиях нашего зимнего пони-
жения температуры, выращивают 
в Одесской области. Не в теплице, 
как вы успели подумать, а в откры-
том грунте.

Фермер из Овидиопольского 
района  Одесской области Юрий 
Дубинчук вопреки стереотипам  
на собственном примере доказы-
вает, что вырастить хурму, гранат, 
киви, инжир и многие другие эк-
зотические для Украины фрукты и 
овощи реально.

По словам Юрия, украинцы на 
своих полях и приусадебных участ-
ках выращивают малополезные 
продукты, которые требуют значи-
тельного ухода, времени и затрат. По 
его мнению, именно стереотипное 
подход: «у нас не вырастет» мешает 
садоводам и овощеводам страны вы-
йти на новый уровень, выращивая 
вкусные, а главное, полезные овощи 
и фрукты без особого «напряга».

Например, агротехника возде-
лывания винограда требует от са-
довода особого внимания: обрезка, 
обломка, пасынкование, подкормка, 
многократная подвязка и обработ-
ка химическими препаратами и т.д.  
Также, при дозревании плодов не-
обходимо сразу же собрать урожай, 
ведь долго гроздья висеть не будут. 
Как альтернативу винограду Юрий 
Дубинчук предлагает актинидию. 

«За много лет выращивания ак-
тинидии я не видел на этой лиане 
ни одного вредителя и ни одной бо-
лезни. Необходимо раз в год подре-
зать, вот и весь уход. Урожай мо-
жет находиться на растении от 
1 месяца до середины зимы ( в зави-
симости от сорта). Вам не нужно 
думать, где его хранить. Плод пре-
красно хранится на лиане», – рас-
сказывает садовод.

А если сопоставить стоимость 
винограда и актинидии, разница 
колоссальная. И таких примеров 
фермер приводит множество. Ана-

логичный случай – всем привычный 
картофель и батат. С картофелем 
необходимо играться, защищать от 
вредителей и болезней. Другое дело 
батат, он намного вкуснее и на по-
рядок полезнее. А стоимость его в 
10 раз выше, чем картофеля.

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
НЕОБЫЧНЫЙ САД

Первыми растениями, которые 
начал выращивать Юрий Дубин-
чук, были хурма, азимина и зизи-

фус. «Старт был положен, и даль-
ше я постепенно расширял свою 
коллекцию. Столкнулся с тем, 
что в Украине разнообразия со-
ртов экзотов особо не найдешь. Я 
знакомился с представителями 
питомников в разных странах по 
всему миру: США, Великобрита-
ния, Китай и т.д. Мы переписыва-
лись, менялись саженцами, семена-
ми и таким образом обогащалась 
моя коллекция. Последние два года 
с этой целью посещал питомники, 
садоводов Западной Европы: Фран-

Юрий Дубинчук – фермер, который выращивает экзотические фрукты 
и овощи в  Одесской области 

Плоды граната, выращенные фермером
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ции, Испании, Португалии», –  де-
лится Юрий.

У садовода в этих странах чего 
только не найдешь: инжир, гранат, 
азимина, актинидия, множество 
сортов киви, хурмы, мушмулы, раз-
нообразие цитрусовых и многое 
другое. Большинство сортов этих 
растений, в связи с изменением 
климата, могут расти в Украине, да-

вать даже  лучший урожай, чем в тех 
странах, откуда привез их Юрий.

 Например, некоторые сорта ин-
жира могут выдерживать зимние 
температуры до – 240 С. С гранатом 
чуть сложнее, но южные регионы 
Украины смело могут его выращи-
вать. Зизифус (как и инжир)–древ-
нейшее растение, совершенно 
неприхотливое в уходе, с великолеп-
ными и полезными плодами. «Обыч-
но, когда я нахожу интересный для 
моей коллекции  сорт, первое, на что 
обращаю внимание, на его морозо-
стойкость: не менее -180 С. 

ЭКЗОТЫ ПРИОБРЕТАЮТ 
ВСЕ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 

К примеру, раньше мало кто знал, 
что такое хурма «и с чем её едят». 
Сейчас большинство украинцев с 
удовольствием покупают импорт-
ные плоды хурмы в зимний период, 
но мало кто знает, что эту вкусняти-
ну можно вырастить на всей терри-
тории  Украины. Поэтому Юрий Ду-
бинчук активно рекламирует этот 
замечательный фрукт. Он не просто 
продает саженец, а и помогает вы-
брать лучшие сорта для конкретной 
местности. Подсказывает, как пра-
вильно ее посадить, что с ней мож-
но потом делать, как ухаживать.

«Каждое растение что-то лю-
бит, – говорит Юрий. – Например, 
азимина прекрасно растет в слабо-
кислой почве. Что касается удобре-
ний, то особо не удобряю. Конечно, 
необходимо следить за растением, 
в первый год надо укрыть его от 
механических повреждений в зим-
ний период. В дальнейшем все упро-
щается». 

Батат в Украине уже давно про-
дается и выращивается, но в очень 
умеренном количестве. Батат во 
всех отношениях превосходит кар-
тофель. Единственный его недоста-
ток – его сложнее хранить. Но этот 
вопрос при желании можно решить. 

Еще одна культура становится 
все популярнее в Украине – мекси-
канский огурец (Чаёт). Очень инте-
ресное и полезное растение. В нем 
можно есть абсолютно все, кроме 
стебля. Плоды у мексиканского 
огурца очень крупные и вкусные, 
на его корнях образуются клубни 
до 10 кг наподобие картофеля, ко-
торые тоже можно употреблять в 
пищу. Единственный недостаток 

Вкусная и сочная хурма, 
успешно выдерживает низкие 
температуры украинского 
климата

Первооткрыватель экзотической 
коллекции – зизифус

Кумкват. Для украинцев – экзотика, а для фермера любимый фрукт



жовтень 2019 59

САДІВНИЦТВО

культуры – длительный период ве-
гетации. Его можно выращивать на 
юге Украины или же в теплицах. Во 
всем мире чаёт стал популярным и 
цену имеет соответственную.

Украинцы уже распробовали 
кумкват, плоды которого можно 

собирать 2 раза в год (минималь-
ная стоимость 400 грн, макси-
мальная – за 1000 грн/кг.). А также 
разные гибриды и сорта овощей 
и фруктов: томата, дыни, арбуза, 
листовой капусты, которые невоз-
можно найти в Украине. Особен-

но нашим фермерам пришлась по 
душе заморская кукуруза. «Я про-
даю один початок  кукурузы по 
цене 60 кг обычных початков. В 
основном это американская куку-
руза Атстеков различных сортов 
и цвета»,  – говорит Юрий. 

ВЕГЕТАРИЙ

Все культуры Юрий выращива-
ет на небольших площадях, так как 
для его фирмы важно качество, а не 
количество. Некоторые виды рас-
тений выращивают круглый год в 
особых теплицах под названием ве-
гетарии.

«Это разработка киевского 
учителя физики, спроектиро-
ванная еще в 1955 году. Не совсем 
обычная «теплица», которая 
максимально сохраняет тепло, 
создает лучшие условия для рас-
тений  благодаря накоплению в 
ней углекислого газа. Размеры ве-
гетерия достигают 100 м². Уро-
жай  в вегетарии превышает те-
пличную норму в несколько раз», 
— рассказывает садовник.

Таким теплицам отопление 
не требуется. Зимой помещение 
самостоятельно прогревается 
благодаря особой конструкции. 
Кроме того, уникальная закры-
тая система вентиляции помога-
ет сохранять в помещения влагу 
и углекислый газ, который там  
накапливается.

О своей работе Юрий говорит, 
что это просветительская деятель-
ность на основе бизнеса. Он хочет 
донести украинским фермерам, 
садоводам, огородникам, что «эк-
зоты» реально выращивать в Укра-
ине, зачастую это намного проще, 
чем привычные для нас овощи 
и фрукты. Не применяя химиче-
скую защиту, иметь экологический 
аграрный продукт, который будет 
приносить больше прибыли, чем 
традиционный отечественный. Ко-
лоссальная польза  –  меньше за-
трат и больше доход. 

Агама американская

Инжир Галгенен
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Об особенностях 
культивирования 
клюквы нам рас-
с к а з а л  в л а д е -
лец питомника 
из Винницкой об-
ласти Олег Вагин. 
Наряду с саженцами других ягод-
ных культур он выращивает на сво-
ем приусадебном участке и клюкву. 
К этому его подтолкнул не только 
профессиональный интерес, но и 
жизненные обстоятельства. У до-
чери обнаружился недуг почек, 
врачи посоветовали ежедневно 
употреблять клюквенный морс. А 
так как почвенно-климатические 
условия Винницкой области не 
благоприятствуют клюкве, которая 
в дикой природе растет на болотах 
и не терпит жары, пришлось созда-
вать ей искусственные условия и 
подобрать окультуренные формы 

этого растения, пригодные для вы-
ращивания в саду.  

– Выращиваю американские со-
рта Бен Лир, Стивенс, Пилигрим, 
Ховес, Эрли блек и Бергман. Сажен-
цы приобрел в Украине, но знаю, 
что привезены они из Беларуси. Там 
климат более прохладный и влаж-
ный, чем в Винницкой области, и 
подходящий для клюквы, – говорит 
Олег Вагин. – У нас даже сортовая 
клюква требует специального со-
става почвы, притенения и регу-
лярного полива в летний период. Я 
бы назвал ее самой жаронеустойчи-
вой культурой в своем питомнике. 
Хотя и с поливом нужно быть ос-
мотрительным. Если увлажнять 
корневую систему этого растения 
слишком обильно,  куст подгнива-
ет, если недодать влаги – усохнет. 

Садовод  отметил, что при по-
садке клюквы следует использовать 

САДІВНИЦТВО               

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор  
«Овощи и Фрукты»

КИСЛАЯ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ 
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торф. Далее грунт он подкислял се-
рой. Необходимая клюкве кислот-
ность почвы составляет 3,5–4,5 pH. 
Растение отзывчиво к минеральным 
удобрениям. Проще вносить грану-
лированные, рассыпая их под кусты, 
после чего следует полить, чтобы 
удобрение растворилось. Благодаря 
подкормке приросты куста могут 
составлять до метра в год. Когда 
отростки заплетаются, их нужно 
прореживать и укорачивать при-
близительно через каждые 2–3 года, 
потому что длинные плети мешают 
сбору ягод. Рекомендуемая плот-
ность посадки сортовой клюквы на 
одном квадратном метре составля-
ет 20 саженцев. Площадку засыпа-
ют торфом, в котором должно быть 
10–20% песка, перекапывают, в при-
готовленный субстрат помещают са-
женцы клюквы, посадку мульчируют 
слоем песка  в 2– 3 см, чтобы торф, 
который быстро высыхает, не потре-
бовалось дополнительно увлажнять. 
Веточки клюквы укореняются сами 
по себе, как клубника. Если правиль-
но посадить и удобрять, кусты будет 
плодоносить долгие годы. 

– На Виннитчине и южнее нет 
смысла выращивать клюкву в про-
мышленных масштабах. Ведь ни 
почва, ни вода, которая здесь по 
большей части щелочная и поэтому 
раскисляет субстрат, не подходит 
для выращивания этой культуры. 
Да к тому же в лесостепной и степ-
ной зонах нашей страны темпера-
тура воздуха в летний период слиш-
ком высока для клюквы. Растение 
нуждается в полутени и регулярном 
орошении, что удорожит проект. 
Но на приусадебном участке намно-
го легче организовать условия, при-
годные для нормального развития 
клюквы. Поэтому у меня  растения 
каждый сезон отлично плодоносят. 
А плоды американских сортов по 
размеру можно сравнивать с виш-
ней, они гораздо крупнее, чем в дикой 
природе, – говорит Олег Вагин.  

По словам владельца питомника, 
идеальные условия для промыш-

ленных насаждений  клюквы можно 
создать в северных районах Укра-
ины, куда распространяется ареал 
естественного произрастания расте-
ния. Там присутствуют и торфяники, 
и кислотность грунта соответству-
ющая, даже дождевая и грунтовые 
воды имеют более подходящий для 
выращивания клюквы состав, чем в 
Центральной Украине, что снижает 
себестоимость производства и от-
крывает возможности для ведения 
бизнеса. Кстати, эта ниша в Украине 
пока не занята.  

– В сознании украинцев клюк-
ва прочно укрепилась как дикорос, 
а ведь в соседней Беларуси суще-
ствуют крупные предприятия, где 

собирают большие урожаи этой 
культуры, выращенные с примене-
нием технологий и использовани-
ем сортового материала. Клюкву 
высаживают на специальные чеки, 
обычно это делается вдоль водо-
ема, и когда урожай поспел, откры-
ваются шлюзы – на поле налива-
ют до метра воды. Потом в дело 
вступает специальный трактор, 
который лопастями с крючочками 
расчесывает плети клюквы, плоды 
всплывают. Затем делают наду-
вные буи и собирают урожай, – рас-
сказывает Олег Вагин. 

На украинских рынках за кило-
грамм клюквы просят от 90–130 гри-
вен. Как отметил садовод, ягоды со-
ртовой клюквы на наших рынках он 
не встречал. Хотя, возможно, некото-
рые садоводы-любители и продают 
свои излишки, но однозначно у нас в 
продаже доминируют дары лесные, а 
не сортовые. Белорусы же экспорти-
руют урожай клюквы в Российскую 
Федерацию. Правда, зачастую более 
крупные плоды сортовой клюквы 
перед реализацией на свежем рынке 
смешивают с более мелкими плода-
ми, собранными в лесу. Оказывает-
ся, такая манипуляция оправдана 
повышенным спросом на «дикую» 
клюкву, что связано с устойчивым 
стереотипом потребителей, кото-
рый формировался столетиями. Для 
переработки же не важно, где вырос-
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ла клюква. Ведь этот продукт для че-
ловека – просто кладезь витаминов 
и микроэлементов. А более крупные 
плоды даже лучше подходят  для  вя-
ленья, чем мелкие. 

– Вся клюква очень кислая, но су-
перполезная. Употреблять ее лучше 
с сахаром, измельчать либо вялить. 
Друзья из Канады угощали вяленой 
клюквой – похожа по вкусу на изюм. 
Перед термической обработкой они 
плоды замачивали в сахарном сиро-
пе. В Америке на Рождество тра-
диционно к индейке подают клюк-
венный соус. Свежую клюкву можно 
вместо калины добавлять при ква-
шении капусты. Мы, к примеру, ее 
замораживаем. А когда делаем морс, 
просто при помощи блендера пере-
мешиваем клюкву с водой – больше 
ничего не требуется, можно еще са-
хар по вкусу добавлять. Получается 
вкусный, полезный и модный напи-
ток. В Украине с каждым годом люди 
открывают для себя все больше но-
вых продуктов из или с добавлени-
ем клюквы. Поэтому я уверен, что 
клюква со временем станет чаще 
появляться в рационе украинцев, а 
следовательно и в планах  произво-
дителей. Тем более, что она явля-
ется достаточно традиционным 
для нас продуктом. Плюс я никогда 
не встречал в посадках этой куль-
туры ни вредителей, ни болезней, 

только вот жара для нее гибельна. 
Заметил: те сорта, где стебель 
толще, более устойчивы к жаре, а 
где тоньше – часто это ранние со-
рта – растения оказываются менее 
устойчивыми, у меня они «подгора-
ют», – делится опытом Олег Вагин.   

Как отмечает садовод, клюква 
вступает в плодоношение через год 
после посадки. Созревает в Укра-
ине  после наступления холодов, в 
октябре – ноябре. Урожай можно 
собирать и после таяния снега. Ведь 
мороз разрушает кислоту, содержа-
ние которой просто зашкаливает в 
плодах, а после размораживания в 
них ощущается лишь приятная кис-
линка. Хотя много перезимовавших 
плодов в свежем виде все равно не 
съесть. По словам Олега Вагина, 
именно из-за «суровых» вкусовых 

качеств этих плодов в его питом-
нике лучше продаются не клюква, 
а саженцы малины и, конечно же, 
голубики, тоже болотного растения, 
которое, однако, гораздо труднее 
укореняется, чем  клюква. 

– Я работаю в любительском сег-
менте. Мелкие садоводы,  которые 
покупают голубику, иногда спраши-
вают и о клюкве, ведь для посадки 
голубики они уже и так запаслись 
торфом. К тому же с одного ква-
дратного метра можно собрать ни 
много ни мало пять литров плодов 
клюквы. Препятствует увеличению 
посадок клюквы в нашей стране и 
то обстоятельство, что в Государ-
ственном реестре сортов растений, 
пригодных для распространения в 
Украине, нет ни одного сорта клюк-
вы. А значит, питомники не смогут 
получить компенсацию за распро-
странение саженцев этой культу-
ры. Хотя главной причиной низкого 
спроса на сортовую клюкву считаю 
присутствие на рынке дикорослой 
ягоды. Кроме того, клюква не так 
приятна на вкус, как, скажем, го-
лубика. Поэтому из всего ассорти-
мента саженцев в моем питомнике 
наибольшим спросом пользуется го-
лубика, на втором месте – малина, 
на третьем – смородина, за ними 
поспевает жимолость и ежевика, а 
клюква ждет своего звездного часа. 
Который, скорей всего, наступит, 
когда в Украине появятся первые 
промышленные плантации этого 
целебного дара природы. 
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Кизил (Cornus mas L) – плодова 
культура, яка, попри статус малопо-
ширеної, все частіше використову-
ється у сучасному садівництві як в 
нашій країні, так і у світі. До 1991 року 
в Реєстрі сортів рослин України жод-
ного сорту кизилу не було. У Держав-
ному реєстрі сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні на 2019 
рік, є 16 сортів кизилу, серед яких: 
Вавіловець, Володимирський, Виду-
бецький, Євгенія, Олена, Гренадер, 
Кораловий Марка, Лук'янівський, 
Миколка, Радість, Світлячок, Семен, 
Екзотичний, Елегантний, Билда та 
Михайлівський. 

Враховуючи екзотичний смак 
плодів, кизил – цінна культура для 
органічного садівництва, бо плоди 
практично не пошкоджуються шкід-
никами та хворобами, тривалість 
продуктивного періоду з високою 
врожайністю сягає 100–125 років, це 

чудовий медонос.  Внаслідок цього 
отримуємо екологічно чистий про-
дукт, який затребуваний  як у свіжо-
му виді, так і для переробки. Варто 
відзначити, що особливу зацікавле-
ність у даній культурі саме для ор-
ганічного садівництва проявляють 
такі держави, як Австрія, Німеччина 
та Швейцарія. Що стосується дослі-
дження  урожайності, то відзначає-
мо стабільний урожай навіть у екс-
тремальні роки з несприятливими 
погодними умовами. Можна ствер-
джувати, що кизил є морозостій-
кою культурою, яка витримує низькі 
температура до мінус 30° C. Так, на 
Дослідній  станції помології ім. Л.П. 
Симиренка ІС сад кизилу витримав 
тривалі морози взимку 2012 року, 
коли у першій декаді лютого темпе-
ратура знижувалася до  мінус 31,2° C, 
хоча частина урожаю все-таки була 
втрачена.

ЦІННІСТЬ ДЛЯ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Листя  кизилу застосовують у шкі-
ряній промисловості, оскільки вміст 
танідів у ньому складає 7–15%, що 
є високим показником для проце-
су дублення (виготовлення твердих 
шкур, що йдуть на підошви, машин-
ні паси). Деревина кизилу має твер-
ду структуру і використовується 
для виготовлення виробів із дерева: 
скриньок, поличок, канцелярського 
приладдя, а також музикальних ін-
струментів (флейти, кларнети). 

Плоди кизилу використовують 
у кондитерській, консервній про-
мисловості, для виготовлення вин, 
лікерів, варення, компотів, мармела-
ду, желе, квасу, морсів, соків, екстра-
ктів, сиропів. З огляду на високий 
вміст у плодах дубильних речовин 
кизил є однією з кращих культур для 

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат 
сільськогосподарських 
наук, зав. відділу 
захисту рослин 
та аналітичних 
вимірювань, 
Дослідна станція 
помології  
ім. Л.П. Симиренка 
ІС НААН

ПЕРЕРОБКА КИЗИЛУ
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бродильного виробництва, адже ду-
бильні речовини сприяють осаджен-
ню білкових речовин при освітленні 
соків і вин. Цікавим і новим напрям-
ком у бродильному виробництві є 
використання плодів кизилу для ви-
робництва сидру. Сік кизилу, який 
характеризується корисними влас-
тивостями, неперевершеним арома-
том, терпким присмаком та краси-
вим забарвленням, можна і потрібно 
використовувати для виготовлення 
високоякісного сидру. 

Плоди кизилу наділені високим 
вмістом біологічно активних речо-
вин, зокрема, аскорбінової кислоти, 
Р-активних речовин (антоціанів, ка-
техінів), легко засвоюваних глюкози 
і фруктози, а також пектинових ре-
човин. Організм людини не здатний 
синтезувати аскорбінову кислоту 
(вітамін С) і повинен отримувати її 
в готовому вигляді з їжею. Важлива 
роль аскорбінової кислоти і її участь 
в окисно-відновлювальних проце-
сах пов'язані з тим, що вітамін існує 
у двох формах: власне аскорбінової 
кислоти, а також дегідроаскорбіно-
вої кислоти, що легко утворюється з 
неї при окисленні. 

Вміст аскорбінової кислоти у 
стиглих плодах 50–160 мг/100 г; 
катехінів 290–370 мг/100 г; антоці-
анів 670–850 мг/100 г; пектинових 
речовин 0,9–1,5%. Р-активні речо-

вини і пектини мають властивість 
поглинати і виводити з організму 
токсичні речовини і холестерин, 
тим самим попереджаючи утворен-
ня багатьох захворювань.  Кизил ко-
рисний людям, хворим на цукровий 
діабет, ангіну, грип, захворювання 
шлунково-кишкового тракту, а та-
кож ефективний при лікуванні сто-
матитів у вигляді полоскань насто-
єм свіжих або сушених плодів.

Продовжити споживання висо-
ковітамінних плодів кизилу можна 
за допомогою переробки, яка допо-
може зберегти їх смакові і цілющі 
властивості впродовж тривалого 
часу. Адже кизил має досить корот-
кий термін зберігання: при темпера-
турі 0 ... + 1 ° С плоди зберігаються 
не більше 7 діб.

Кизиловий сік. Відбирають сти-
глі і переспілі плоди, відокремлюють 
м'якуш від кісточок, засипаючи на 1 
л м'якуша 100 г цукру, кип'ятять. По-
тім проводиться віджимання соку. 

Зазвичай він має терпкий смак, тому 
його розбавляють водою (на кожен 
літр суміші – 0,2 л 50% цукрового 
сиропу) і  кип'ятять. Готовий сік роз-
ливають у стерильні банки і закупо-
рюють. В 1 л кизилового соку збері-
гається до 1,9 г пектинових речовин.

Кизил у цукрі. Сортують, миють, 
сушать, відокремлюють кісточки, 
м'якуш протирають через сито. До 
отриманої маси додають цукор з 
розрахунку 2 кг на 1 кг зібраних 
плодів, перемішують, герметизують 
і зберігають у прохолодному місці.

Мармелад із кизилу (рецептура 
з розрахунку на 1 кг плодів).  1 кг 
плодів кизилу миють, очищають від 
кісточок, додають 2 склянки води і 
варять до повного розм'якшення. 
Плоди протирають через сито, до-
дають 500–600 г цукру, 1 чайну лож-
ку меленої кориці, варять до загу-
сання при постійному помішуванні. 
Масу викладають на емальований 
лоток, змочений холодною водою і 
посипаний цукровою пудрою. Під-
сушують мармелад на повітрі, після 
чого розрізають на шматочки. Збе-
рігають мармелад у коробках.

Компот із кизилу. Компот готу-
ють або лише з плодів кизилу, або з 
яблуками і грушами у співвідношен-
ні 1:1 та 1:1,5. Плоди миють, бланшу-
ють  впродовж 1–2 хвилин, кладуть 
у стерильні банки, заливають кипля-
чим сиропом і закупорюють. Сироп 
готують з розрахунку 1–1,25 склянки 
цукру на трилітрову банку компоту. 
Можна приготувати компот мето-
дом пастеризації. Для цього плоди 
поміщають у банки, заливають те-
плим сиропом, кип'ятять впродовж 
10–15 хвилин і закупорюють.

ПЕРЕРОБКА

Плоди Глюкоза Фруктоза Сахароза

Кизил 4,1-4,5 4,1-4,7 0

Яблука 2,5-5,5 6,4-11,8 1,5-4,3

Груші 0,9-3,7 5,9-9,6 0,5-2,5

Вишні 3,8-5,3 3,3-4,4 0,2-0,8

Сливи 1,5-4,1 0,9-2,7 4,0-9,3

Персики 4,2-4,6 3,9-4,5 5,0-7,1

Порівняльна оцінка плодів плодових культур за вмістом цукру
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Варення з кизилу. Для його при-
готування використовують щільні 
червоні або темно-червоні плоди. Їх 
миють, бланшують у киплячій воді 
протягом 5–8 хвилин, потім охоло-
джують холодною водою. Сироп го-
тують із розрахунку 1,2–1,5 кг цукру 
на 400 г води та 1 кг плодів. Плоди 
заливають гарячим сиропом, варять 
протягом 10–15 хвилин, потім від-
ставляють на 5–6 годин для охо-
лодження, після якого кип'ятіння 
повторюють 2–3 рази, постійно зні-
маючи піну. Сироп поступово ува-
рюється. Варення розфасовують у 
сухі банки і закупорюють.

Цукати. Із кизилу без кісточки 
варять варення, відкидають на сито 
і тримають до повного відділення 
сиропу. Суміш підсушують і заси-
пають цукром (200 г на 1 кг плодів). 
Зберігають у сухому місці.

Кизиловий пунш. Для приготу-
вання використовують спиртований 
сік, настій кориці, настій гвоздики, 
ванілін, лимонну кислоту. Пунш має 
червоний колір, кисло-солодкий 
смак, аромат кизилу з присмаком 
прянощів. Вміст спирту – 17%, цукру 
– 38% (Клименко С.В., 2003). 

ЗАМОРОЖУВАННЯ

Перспективним способом подо-
вження споживання плодів кизилу 
зі збереженням біологічно активних 

речовин у плодах є заморожування 
і низькотемпературне зберігання. 
Так, у США і Європі близько 80% 
плодів зберігається у замороженому 
вигляді. Заморожування і зберіган-
ня заморожених плодів дає можли-
вість переробити надлишкову про-
дукцію в урожайні роки і зберегти 
її протягом неврожайних років, що 
забезпечить населення високоякіс-
ними збалансованими продуктами 
харчування впродовж року.

На Дослідній станції помології ім. 
Л.П. Симиренка ІС НААН досліджу-
вали зберігання плодів кизилу при 
низьких температурах. Заморожу-
вання проводили розсипом: у пакетах 
із поліетиленової плівки завтовшки 
60 мкм та масою 0,5 кг, а також у рід-
кому середовищі (в 20% та 40% цу-
кровому сиропі) у місткості 250 см3 

з термопластичних матеріалів, при-
значених для обробки низькими тем-
пературами. Температура заморожу-
вання – мінус 24 ± 1 ° С, зберігання 
продукції – мінус 18 ± 1 ° С.

Заморожування плодів у рідко-
му середовищі, попри трудоміст-
кість, має ряд переваг у порівнянні 
із заморожуванням розсипом. По-
перше, покращуються якісні показ-
ники продукції: плоди не темніють 
при розморожуванні, краще збе-
рігають консистенцію, а цукровий 
сироп поліпшує їх смак. По-друге, 
менш жорсткі вимоги до темпера-
турного режиму при виробництві, 
зберіганні та реалізації продукції.

При заморожуванні рослинної 
сировини у клітинах плодів і ягід 
проходять зміни, пов'язані із пошко-
дженням їх структури. Так, швид-
ке заморожування дає можливість 
зменшити травматичність структу-
ри клітин сировини, що підвищує 
якість замороженої продукції. По-
при те, що за тривалого зберігання 
заморожених продуктів спостері-
гаються певні втрати, застосування 
холоду є одним із кращих способів 
їх консервування. Хоча заморожу-
вання є одним із найбільш сприят-
ливих способів в сенсі зберігання 
біологічно активних речовин (при 
стерилізації втрати аскорбінової 
кислоти для деяких видів фруктів 
у 2–3 рази вищі, ніж при заморожу-
ванні), все ж частина їх втрачається 
після заморожування.

Дегустаційна оцінка заморожених плодів кизилу 
(середнє за 2011–2013 рр.), бал

Сорт Спосіб заморожування
Після 6 місяців  

низькотемпературного 
зберігання

Михайлівський

розсипом 4,0

у рідкому середовищі  
(у цукровому сиропі 20% концентрації)

4,4

у рідкому середовищі  
(у цукровому сиропі 40% концентрації) 

4,5

Лук’янівський

розсипом 4,1

у рідкому середовищі  
(у цукровому сиропі 20% концентрації)

4,4

у рідкому середовищі  
(у цукровому сиропі 40% концентрації) 

4,5
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Здавалося б, такі прості ягоди – 
чорниця й лохина, але чи достатньою 
інформацією наші читачі володіють 
про них? А ці ягоди є одними з най-
корисніших і гідні звання справж-
нього суперфуду! Чорниця й лохина 
схожі між собою: вони належать до 
одного сімейства вересових, і люди 
без досвіду отак одразу й не завжди 
визначать, які перед ними ягоди.                                                                                     
Тож трохи пояснимо.

Чорницями наші пращури назва-
ли ягоди тому, що вони чорного ко-
льору і під час їх збирання чорнять 
руки. Існує гіпотеза, що саме слово 
«чорниця» походить від латинсько-
го слова «вакса», одним із значень 
якого є «корова», оскільки деякі 
види листя чорниці колись вико-
ристовували на корм цій худобі. До 
речі, саме ці фіолетового кольору 

ягоди застосовували і як рослинний 
барвник для таврування м’яса. Про 
те, що чорниці дуже корисні для 
життєдіяльності всіх органів і сис-
тем людського організму, писалося 
дуже багато. Тож не акцентуватиму 
на цьому увагу.

Як відомо, чорниця (лісова) не 
входить до списку рослин культур-
ного виробництва і не застосовуєть-
ся для культурного вирощування. 
Вона здебільшого вимагає «диких» 
природних умов. Селекційні роботи 
проводять в основному з лохиною. 
До речі, тривалий час чорниця й була 
відома як «європейська лохина», 
оскільки вони дуже схожі на вигляд, 
але лохина не вирощувалася в Європі 
до 30-х років минулого століття. Від-
різнити лохину від чорниці можна, 
розрізавши ягоди навпіл. Лохина має 

світло-зелену середину, а чорниця – 
червону або ж фіолетову. На відміну 
від чорниці, ягоди лохини ніжніші на 
смак. Сто грамів свіжих ягід лохини 
містять 1г білка, 6,6г вуглеводів, 0,5г 
жиру. Також до них входять пігмен-
ти, клітковина, натрій, магній, фос-
фор, калій, каротиноїди, провітамін 
А, вітаміни С, К, РР, вітаміни групи В. 
Лохина має загальнозміцнюючу дію, 
нормалізує обмінні процеси, знижує 
показник цукру в крові і підсилює 
ефективність медикаментозних пре-
паратів. Вона вповільнює старіння 
нервових клітин і виводить радіону-
кліди. Що стосується листя лохини, 
то воно також служить сировиною 
для корисних напоїв.

Візуально рослини також відріз-
няються. Кущі  лохини ростуть ви-
щими за чорничні і можуть досягати 

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ЧОРНИЦЯ Й ЛОХИНА –  
РОДИЧI, АЛЕ ТАКI РIЗНI
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1,5м у висоту. Ягоди на чорничних 
кущах розташовуються поштучно, а 
на кущах лохини розташування ягід 
нагадує грона. За розміром чорнич-
ні ягоди трохи менші і мають окру-
глу форму, у той час як ягоди лохини 
– витягнуті (нагадують за формою 
плід груші). Їх листя також відрізня-
ється між собою.

Щодо вирощування, то підприєм-
ці не бачать сенсу культивувати чор-
ницю, а от лохину вирощують. Се-
ред багатьох правил вирощування 
основним є те, що рослина ця дуже 
вибаглива до особливостей ґрунту 
і дуже хворобливо реагує на пору-
шення кислотно-лужного балансу. 
Тому при низькому показнику кис-
лотності у ґрунті проводять його 
підкислення. Ті, хто займається ви-
рощуванням лохини, знають, що 
її мичкувата коренева система не 
має достатньо тонких всмоктуючих 
волосків, але вона обплетена гриб-
ними нитками, які виконують роль 
переносника-постачальника пожив-
них речовин з ґрунту. Хоча дехто 
вважає, що рослина при регулярних 
підживленнях просто зобов'язана 
нормально розвиватися і плодо-
носити. Практика ж показала, що 
саме наявність мікоризи (симбіозу 
коренів рослин з грибами) робить 
цей чагарник більш стійким і за пра-
вильної агротехніки дозволяє чудо-
во розвиватися. Кращим місцем для 
посадки лохини є затишна ділянка з 
південного боку будівлі або паркану. 
Висаджують її восени або ранньою 
весною (до початку сокоруху). Пе-
ревагу все ж надають осінній по-
садці – саджанець у цьому випадку 
встигає адаптуватися і прижитися 
на новому місці, а навесні одразу 
ж іде в ріст. Найкраще рослинки 
саджати рядами з міжряддями ув 
2 метри. При такій схемі рослини 
отримають достатню кількість со-
нячного освітлення, їх буде зручно 
підживлювати, а тому вони добре 
ростимуть і плодоноситимуть. Під 
час малосніжних зим кущики бажа-
но утеплювати. А от спекотного літа 

кущики слід охолоджувати, обпри-
скуючи їх прохолодною водою. Ця 
процедура збільшує швидкість фо-
тосинтезу та мінімізує стрес від пе-
регріву рослин. Плодоносити лохи-
на починає на третій–четвертий рік, 
а у повне плодоношення вступає на 
6–7-й рік. За правильного догляду 
кожен кущ може дати до чотирьох 
кілограмів ягід, окремі сорти – до 
10 кг. Ранні її сорти дозрівають на-
прикінці червня, середньостиглі – 
наприкінці липня, а пізні – у першій 
половині серпня. Продають ягоди у 

свіжому та замороженому вигляді. 
Деякі підприємці поділилися задум-
кою закласти кілька ранніх сортів у 
теплицях – хочуть запропонувати 
ягоди лохини на ринку тоді, коли її 
ще ніхто не продає. А вітчизняний 
споживчий ринок наразі дуже спри-
ятливий для реалізації цих ягід.

Чорниця лісова у цьому році також 
мала неабиякий попит на споживчо-
му ринку. Дякувати Богові, вродила 
вона цього року в українських лісах 
непогано. Правда, була трошки дріб-
ніша, ніж зазвичай. Люди здавали її 
на приймальні пункти свіжою по ціні 
від 50 до 70 гривень за літр. Перероб-
ники пропонували заморожену по 
гуртовій ціні від 80 до 90 гривень за 
кілограм.

Щодо подальших порівнянь, то 
лохина, на відміну від чорниці, дуже 
вимоглива до збирання, правил збе-
рігання і транспортування. Для збе-
реження її товарного вигляду свіжі 
ягоди перевозять у спеціальних реф-
рижераторах з дотриманням необ-
хідних температурних норм. Ягоди 
чорниці та лохини зберігають ув за-
мороженому, сушеному, консерво-
ваному вигляді (вони придатні для 
компотів та варення).

Отже, знаючи всі відмінності 
між чорницею і лохиною, можна з 
упевненістю віддати перевагу одній 
із цих ягід – це вже індивідуальний 
вибір, бо кожна з них має безліч осо-
бливостей…
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Великої шкоди суниці наносять 
численні шкідники (суничний, або 
полуничний листоїд, малиново–су-
ничний довгоносик, довгоносик 
сірий, або землистий кореневий, 
скосар (довгоносик) малий чорний, 
довгоносик кропив’яний листковий,  
вогнівки, п’ядуни, пильщики, лис-
товійки, галиці, попелиці, кліщі (су-
ничний, павутинний та ін.), личинки 
хрущів (травневий, волохатий, черв-
невий та ін.), ковалики (дротяники, 
піщаний мідляк, кравчик головач)  та 
хвороби  (біла, бура, коричнева пля-
мистості, борошниста роса, фузарі-
озне та вертицильозне в’янення,  фі-
тофтороз, гнилі ягід (сіра, біла, чорна  
та ін.), крапчастість, зморшкуватість 
листків  та ін. Вони істотно знижу-
ють як продуктивність рослин, так і 
якість ягід; в окремих випадках вони 
можуть повністю знищити наса-
дження при ураженні хворобами або 
пошкодженні  шкідниками. 

Захист суниці від цих шкідливих 
організмів буде ефективним у разі 
комплексного поєднання організа-
ційно-господарських, агротехніч-
них, фізико-механічних, хімічних 
та  біологічних заходів і своєчасного 
виконання  окремих технологічних 
операцій у відповідні фази розвитку 
рослин залежно від стадій  розвитку 
шкідливих організмів.  Велику до-

помогу у плануванні й своєчасному 
проведенні технологічних захисних 
операцій  на суничних ділянках  від 
шкідливих організмів надають  ка-
лендарні плани, в яких враховані  
фази розвитку рослин, стадії розви-
тку шкідників і хвороб та екологіч-
ні умови, які суттєво впливають на 
технічну ефективність  використа-
них препаратів  тощо.

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

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  
ЗАХИСНИХ ЗАХОДIВ НА СУНИЦI  
В ОСIННIЙ ТА ВЕСНЯНО-ЛIТНIЙ ПЕРIОДИ

ЯГОДИ
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Календарні 
строки 

проведення робіт

Фенологічні фази  
розвиту рослин 

(ВВСН) 

Мета  та умови проведення заходів 
проти хвороб та шкідників

Зміст заходу, назви та норми витрати 
препаратів (кг, л/га; кг, л/т)

Пізно восени 
Перед входом рослин 

у зиму 

Обмеження джерела інфекції багатьох 
збудників хвороб, оздоровлення ґрунту, 

суничний кліщ

Видалення із насаджень відмерлих сухих листків, 
якісне рихлення міжрядь з глибоким загортанням у 

ґрунт залишків рослин 

Ранньою весною 
(березень – квітень)

Перед відновленням 
вегетації рослин

Обмеження зимуючої інфекції багатьох 
інфекційних хвороб; суничний кліщ 

Повторне ретельне очищення суничних ділянок 
від старих листків, знищення рослинних решток і  

бур’янів, проріджування плантацій, дотримання норм 
висаджування, уникнення загущених насаджень, роз-

пушення міжрядь, своєчасне підживлення рослин 

 Ранньою весною 
(березень– квітень)

До початку 
відновлення вегетації 

Обмеження джерела зимуючої  інфекції  
багатьох збудників хвороб грибної і 
бактеріальної етіології, позакореневе 

підживлення рослин азотом

Проведення викорінюючого обприскування рослин 
5% розчином сечовини (15–20 кг/га) 

Квітень  
Під час відростання 

листків (ВВСН 12–19)
Суничний, або полуничний листоїд (за 

виявлення жуків)
Обприскування ділянок суниці препаратом на основі діючої 

речовини піриміфосметилу, кс (Актеллік 500 ЕС,  0,6 л/га).

Квітень-травень

Період викидання і     
відокремлення бутонів, 
але не пізніше як за 5-6 
днів до початку цвітіння 

(ВВСН   41-57 )

Малиново–суничний довгоносик (35-55 
жуків на 100 стебел), довгоносик сірий, 
або землистий кореневий, скосар (до-
вгоносик) малий чорний, довгоносик 
кропив’яний листковий  (за виявлення 
жуків); вогнівки, п’ядуни, пильщики, 
листовійки, галиці, попелиці, кліщі 

Обприскування ділянок суниці препаратом на основі 
діючої речовини піриміфосметилу, кс (Актеллік 500 
ЕС, 0,6 л/га). На маточних ділянках суниці викори-

стовують препарат на основі лямбдацигалотрину, к.е. 
(Карате 050, 0,5 л/га). Забороняється вживання ягід

Кліщі (суничний, павутинний та ін.)
Обприскування ділянок маточної суниці препаратом 

на основі діючої речовини хлорфентизину, кс (Аполло, 
0,3–0,4 л/га). Забороняється вживання ягід

Квітень - травень  

Під час відростання 
листків суниці  –   

розвиток черенків і 
дочірних ролин (ВВСН 

– 12-57)

Обмеження  накопичення та поширен-
ня аерогенної інфекції білої і бурої пля-
мистостей, борошнистої роси, сірої та 

інших гнилей. Вибір фунгіциду базується 
на даних моніторингу фітосанітарного 

стану плантацій суниці  і спектра 
захисної дії препарату щодо збудників 

хвороб 

Обприскування рослин фунгіцидами на основі діючих 
речовин: ципродинілу (Хорус 75 WG, в.г., 0,7 кг/га); 

ципродинілу + флудіоксонілу  (Світч 62,5 WG, в.г., 0,75 
кг/га)  Проти борошнистої роси рослини обприскують  
0,05% суспензією  фунгіциду на основі діючої речовини: 
пенконазолу (Топаз, 100 ЕС, к.е., 0,3-0,5 л/га), проти сірої 
гнилі препарат на основі діючої речовини: фенгексаміда 
(Тельдор 50WG, в.г., 0,8 кг/га). Проти плямистостей  та 

інших захворювань можна використати біопрепарат 
Фітоцид, р. (0,5-0,8 л/га). Під час  збирання врожаю 

обов’язково слід збирати і уражені ягоди гнилями окре-
мо від здорових і негайно їх знищувати

Квітень-травень
У кінці бутонізації рос-

лин (ВВСН – 55-57)
Обмеження поширення аерогенної 
інфекції багатьох збудників хвороб

За необхідності проведення другого обприскування 
рослин дозволеними вищенаведеними фунгіцидами

Весна – літо
Протягом вегетації 

(ВВСН – 15-92)
Захист рослин від фузаріозного і верти-

цильозного в’янення, фітофторозу

На маточних ділянках ґрунт поливають під корінь рослин  
0,1–0,2% суспензією препарату на основі діючої речовини: 
беномілу (Фундазол, з.п., 30 кг/га), проти фітофторозу – 
рослини обприскують 0,2%  суспензією  фунгіциду  на 

основі діючої речовини: фосетил алюмінію (Альєтт, з.п., 
4,0 кг/га). Після обробки маточних рослин вказаними  

фунгіцидами забороняється реалізація ягід  

Червень-липень
Після збирання врожаю 

(ВВСН  91-93
Суничний кліщ

За сильного заселення  кліщем листки рослин 
доцільно скосити, видалити їх з ділянки й спалити; за 
підкошеними плантаціями має бути добрий догляд  
(розпушування міжрядь, підживлення мінеральними 

добривами, рясне зрошення)
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ТОВ «Адана 3»
Ліцензований виробник 

саджанців суниці  
та ягід в Україні.

РЕМОНТАНТНІ  
СОРТИ СУНИЦІ:

Світ Енн® (Sweet Ann®) 

ЛІТНІ СОРТИ  
СУНИЦІ:

Світ Чарлі®  (Sweet Charlie®)

Алба® (Alba®) 

Румба® (Rumba®)

Азія® (Asia®)

Роксана® (Roxana®)

Флоренс® (Florence®)

Мальвіна® (Malwina®)

® - 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.

ПРОПОНУЄМО  
СЕРТИФIКОВАНI 
САДЖАНЦI  

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



жовтень 201972

ЯГОДИ

Календарні 
строки 

проведення робіт

Фенологічні фази  
розвиту рослин 

(ВВСН)

Мета  та умови проведення заходів 
проти хвороб та шкідників

Зміст заходу, назви та норми витрати 
препаратів (кг, л/га; кг, л/т)

Червень-серпень

Після збирання врожаю 
(ВВСН  91-97

Личинки хрущів (травневий, волохатий, 
червневий та ін.), ковалики (дротяники, 

піщаний мідляк, кравчик головач)

Полив рослин 0,25% розчином препарату на основі діючої 
речовини тіаметоксаму, вг (Актара 25 WG, 3,6 кг/га)

Суничний  (15–20 рухомих стадій кліщів 
на 100 рослин), павутинний  кліщі

Обприскування ділянок маточної суниці препаратом 
на основі діючої речовини хлорфентизину, кс (Апол-
ло,0,3–0,4 л/га); спіродиклофену, кс (Енвідор 240 SC, 

0,4–0,6 л/га), піриміфос-метилу, кс (Актеллік 500 ЕС, 0,6 
л/га). Після обробки Актелліком рослини слід рясно по-
лити молоді відростаючі листки, на яких зосереджується 

основна маса кліщів 

Суничний, або полуничний листоїд  
(за виявлення жуків)

Обприскування ділянок суниці препаратом на основі 
діючої речовини піриміфос-метилу, кс (Актеллік 500 ЕС, 

0,6 л/га) 

Малиново-сунич-ний довгоносик, олен-
ка волохата

Обприскування ділянки суниці препаратом на основі діючої 
речовини тіаклоприду, кс. (Каліпсо 480 SC,  0.25–0,3 л/га)

Після збирання врожаю 
(ВВСН  91-93

Біла, бура, коричнева плямистості, бо-
рошниста роса, сіра та інші гнилі. 

Обприскування рослин фунгіцидами на основі діючих 
речовин: ципродинілу (Хорус 75 WG, в.г., 0,4 кг/га);  
ципродинілу + флудіоксонілу  (Світч 62,5 WG, в.г., 

(0,75–1,0 кг/га); біопрепарат Фітоцид, р. (0,5–0,8 л/га). 
Проти борошнистої роси фунгіцид на основі діючої 
речовини: пенконазолу (Топаз, 100 ЕС, к.е., 0,3–0,5 л/

га). Обприскування рослин біопрепаратами: ФітоХелп, 
р. (1–1,5 л/га); Фітоцид, р. (0,5–0,8 л/га)       

Щорічно Протягом вегетації
Вирощування здорового посадкового 

матеріалу

Проведення З-разового  фітопрочищення під час 
апробації  маточних насаджень, видалення і знищен-
ня  рослин, уражених кореневими гнилями, вірусними 

і бактеріальними хворобами. Для профілактики 
кореневих гнилей, фузаріозного і вертицильозного 
в’янення ґрунт,  де були видалені рослини, а також 
здорові рослини, які межували з хворими,  полива-
ють  робочим розчином, який готується  на основі: 

марганцевокислого калію (2 г), супефосфату (20 г) і 15 
г деревного попелу на 10 л води. За відсутності ма-

точних насаджень посадковий матеріал дозволяється 
заготовлювати з ділянок, вільних від кореневих гнилей, 
в’янення, бактеріальних, вірусних і нематодних хвороб

Серпень
Період планування та 
закладання плантацій 

суниці

Якісне закладання  плантацій суниці, 
обмеження джерела інфекції корене-
вих гнилей, білої, бурої та коричневої 

плямистостей, борошнистої роси, 
фітофторозу, білої та сірої гнилей та 
інших хвороб; отримання здорового 
посадкового матеріалу; довгоносик 

сірий, або землистий кореневий, скосар 
(довгоносик) малий чорний, довгоносик 

кропив’яний листковий  

Насадження суниці не закладати після викорчування плодо-
вих дерев, малини, смородини, чагарників. Не слід закладати 
плантації суниці поряд з картоплею, томатом, соняшником, 

баштанними культурами, так як ці культури уражуються 
багатьма спільними  збудниками хвороб. Розміщення ма-

точних ділянок повинно бути на віддалі 1,5-2,0 км від інших 
насаджень суниці. Посадковий матеріал для маточних 

ділянок беруть тільки із здорових рослин. Кращі поперед-
ники – чорний пар, зайнятий пар, бобові трави, зернові та 
зернобобові культури. Розміщувати  суницю на ділянках, 
ґрунт  на яких вільний від збудників   вертицильозного і 
фузаріозного  в’янень, білої і сірої гнилей, на яких останні 

роки  не вирощували пасльонові, гарбузові, баштанні 
культури, картоплю, вирощування суниці на одному місці 
не більше чотирьох років та просторова ізоляція молодих 

насаджень від старих не менше як на 500 м.

Серпень
Основний і 

передпосівний 
обробіток ґрунту

Для мобілізації фосфору та калію з 
нерозчинних сполук, фіксації азоту та 

підвищення ефективності використання 
мінеральних добив, оздоровлення та 

покращення структури ґрунту

Внесення в ґрунт  біодобрива Граундфікс, р. (5-10 л/
га). Для підвищення врожайності вносять також  в 

ґрунт біопрепарат Азотофіт-т, п. (10 кг/га)

Оздоровлення ґрунту (пригнічення розвит-
ку  фітопатогенних грибів і бактерій),  при-
скорення розкладання рослинних решток

Обробка ґрунту зі стернею чи іншими рослинними 
рештками з внесенням біопрепарату МікоХелп, п. 

(0,1–0,5 кг/га)



жовтень 2019 73

ЯГОДИ

Календарні 
строки 

проведення робіт

Фенологічні фази  
розвиту рослин 

(ВВСН)

Мета  та умови проведення заходів 
проти хвороб та шкідників

Зміст заходу, назви та норми витрати 
препаратів (кг, л/га; кг, л/т)

Серпень Під час вегетації
Оздоровлення посадкового і отримання 
безвірусного матеріалу; суничний кліщ

Оздоровлення посадкового матеріалу від кліщів і не-
матод проводять термічним способом. Рослини  (не 
більше 2-х) разом з корінням повністю занурюють у 
посудину, наповнену гарячою водою, нагрітою до 

480С. Менша температура малоефективна, більша — 
небезпечна для життя рослин. Тому потрібно точний 
термометр з поділками 0,50С. Час обробки — 15-20 
хвилин. Відразу після теплової «ванни» рослини по-
требують негайного охолодження до температури 

10–150С,  простіше це зробити зануривши їх на 15–20 
хвилин в холодну воду  і в затінку рослини просуши-
ти  протягом 1–2 години. Знезаражувати  садивний 

матеріал слід не пізніше  середини другої – протягом  
третьої декади серпня, щоб розсада добре зміцніла 
перед настанням холодів і йшла в зиму з 3–5 листоч-
ками. Отримання безвірусного посадкового матеріалу 

суниці шляхом вирощування рослин із здорових 
верхівкових меристем.

Серпень
Перед висаджуванням 

розсади

Захист рослин від кореневих гнилей, 
фітофторозу, фузаріозного і вертици-

льозного в’янення та ін. хвороб

Занурення  коренів розсади перед висаджуванням  в 
0,01% суспензію біопрепарату МікоХелп (залишок 

суспензії використати для поливу в лунки під час ви-
саджування розсади).  Обробка ділянки перед висад-
жуванням розсади розчином біопрепарату ФітоХелп 

(10 мл/10 л води)

Серпень
Перед висаджуванням 

розсади
Для покращення приживлення розсади, 
підвищення стійкості рослин до хвороб

Занурення розсади на 30-60 хв.  в розчин 
біодобрива ХелРост - укорінювач (30 мл/10 л води) 
або в розчині біопрепарату ФітоХелп (10 мл/10 л 

води) впродовж 60 хв.

Серпень
Під час висаджуван-
ня розсади на нових 

ділянках

Комплекс ґрунтових шкідників (ли-
чинки ґрунтових шкідників  – хрущів, 

коваликів)

Внесення в лунки препарату на основі діючої речовини 
тефлутрину, гр. (Форс 1,5 G, 10–12 кг/га)

Літньо-осінній  та 
весняний періоди

Період вегетації

Створення оптимальних умов для росту 
і розвитку рослин, оздоровлення ґрунту 

від патогенної інфекції  та шкідників; 
підвищення  стійкості  рослин до хво-

роб; суничний, або полуничний листоїд,  
малиново-суничний довгоносик

Знезаражену розсаду висаджують тільки на нове 
місце, де суниця не росла як мінімум три роки, і по 
можливості подалі від інших посадок цієї культури. 
Промислові насадження закладають після кращих 

попередників – бобових трав.  Під час вегетації суниці 
дотримуватися збалансованого живлення рослин;  
підживлення рослин проводять тричі: ранньою 

весною після вирізання старих листків, друге – у фазу 
бутонізації під час  висунення квітконосів і третє – 
після збирання врожаю і обрізання старих листків. 

Норми внесення макро- і мікроелементів визначають 
на основі агрохімічного аналізу ґрунту. Своєчасно про-

водити рихлення міжрядь, систематично руйнувати 
поверхневу кірку, знищувати бур’яни, не допускати 

загущення плантацій

Щорічно
Період планування та 
закладання плантацій 

суниці

Впровадження у виробництво сортів  
суниці  з комплексною  стійкістю до 

більшості поширених хвороб, зменшен-
ня забруднення довкілля фунгіцидами, 

отримання якісного врожаю ягід

Комплексною стійкістю до хвороб  характеризують-
ся сорти суниці:  Антеа, Берегиня,  Веселка, Дукат, 
Геркулес, Ельдорадо,  Ерос, Зефір,  Імператриця, 

Каліфорнійське диво, Кент, Крихітка, Лорд, Полка, 
Ароза, Презент, Рожевий фламінго, Розана київська, 
Ромашка, Саброса, Симфонія, Соната,  Урожайна, 

Феєрвек, Холідей, Хонейо та ін.

Протягом року Протягом вегетації
Контроль за виконанням технологічних 

операцій, оцінка  якості вирощеного 
врожаю

Технологія вирощування суниці, якість розса-
ди, якість ягід;  методи оздоровлення садивного 

матеріалу від вірусних та вірусоподібних інфекцій: 
культура in vitro, термотерапія, хемотерапія; методи 
визначення фітовірусологічного статусу садивного 

матеріалу суниці повинні відповідати вимогам діючих 
стандартів: ДСТУ 
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Уникальная штука наша природа. 
Даже там, где земля кажется без-
жизненной, жизнь бьет ключом. По 
крайней мере, на одном из Канарских 
островов, Лансароте, среди пепла и 
застывшей лавы вы можете увидеть, 
как успешно растет и родит изуми-
тельно вкусный  виноград. Что это за 
уникальный остров и как канарским 
садоводам удалось практически не-
возможное, узнаете из статьи. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОСТРОВА

Остров Лансароте также на-
зывают «остров 300 вулканов» 
или «остров огнедышащих гор». 
И это не удивительно, ведь на не-
большом участке земли длиной 
около 60 и шириной в 15 киломе-
тров расположено около трехсот 
вулканов, которые в 1730 году из-

рядно поработали над ландшаф-
том Лансароте.

Тогда одновременно тридцать 
кратеров устроили на острове ма-
ленький апокалипсис: принялись 
одновременно извергаться, засыпая 
все вокруг лавой и пеплом. Про-
должалось это все на протяжении 
шести лет. К тому же на острове нет 
водоемов, а растительность лишь 
кое-где еле пробивается на свет. 
Осадки здесь – тоже исключитель-
но редкое явление. Местное насе-
ление живет только в одной части 
острова, там, где вулканы счита-
ются безопасными. Однако на экс-
тренный случай все предусмотрено 
для его оперативной эвакуации.

Казалось бы, о каком сельском 
хозяйстве может идти речь в таких 
условиях? Но местные виноделы 
не сдались. Как выяснилось, почва 
вулканического происхождения 

очень благосклонна к винограду. 
Результатом стали экзотические 
виноградники, превратившиеся се-
годня в одну из достопримечатель-
ностей острова.

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ВИНОГРАД
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ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВИНОГРАДА В ПЕПЛЕ

Большая часть виноградников на-
ходится в долине La Geria. Толстый 
слой пепла, покрывающий ее на всем 
протяжении, оказался практически 
идеальной средой для этого расте-
ния. Виноград процветает в «пепель-
ной» почве, а относительно высокие 
склоны острова создают идеальное 
возвышение для виноградных лоз. 
Прохладный бриз Атлантики и те-
плые температуры африканского 
континента дают виноградникам 
теплые и прохладные вариации, в 
которых нуждается растение. Дни 
теплые и почти всегда солнечные, 
ночи очень холодные. Разница в тем-
пературе важна для винограда, что-
бы развить правильное количество 
кислотности и сладости.

Выращивание вкуснейших ягод 
также неординарное. Жители остро-
ва придумали особые ямы для веде-
ния виноградарства. Первые ямы ко-
пали около четырех или пяти метров 
в диаметре и два или три метра в 
глубину. Чтобы защитить лозу и пи-
тать её влагой, вокруг неё возводили 
небольшую стену. Однако это не по-
чва, а лапилли – крошечные кусочки 
материала, выпавшего из воздуха во 
время вулканического извержения. 
Многовековая техника аккумуляции 
дождевой воды и росы, подаваемая 
на лозу, привела к прекрасным уро-
жаям винограда при очень скудном 
количестве почвы.

Сейчас виноградная  лоза с о. 
Лансароте не растет вверх, а опле-
тает воронку шириной в несколько 
метров, на дне которой она и по-
сажена. Виноделы острова даже 
умудрились обойтись без сложных 
сооружений для искусственного 
орошения. Виноград насыщается 
влагой благодаря тому, что на стен-
ках воронки конденсируется роса. 
Ну а пепел помогает ее сохранять. 
Кроме того, помещая виноград на 
дно воронки, виноделы облегчают 

ему путь до плодородного слоя по-
чвы. Сооружения из базальта по 
периметру воронки сохраняют рас-
тения от ветров.

Интересен тот факт, что лозы 
острова являются дофиллоксер-
ными, то есть такими же, как и 270 
лет назад, когда зарождалась новая 
эра виноделия острова. Этому, ско-
рее всего, способствовало удаление 
лансаротских земель от материка, 
а также неподходящий для жизни 
филлоксеры грунт. И это еще одна 
причина, по которой вина Лансаро-
те могут заинтересовать любого це-
нителя благородных напитков.

Виноградные ямы вырыты с 
аккуратной точностью, создают 
удивительный, какой-то неземной 
пейзаж. И хоть виноград выраста-
ет совсем небольшим, его урожай-
ность впечатляет. Она составляет 
около 40 кг ягод с лозы. Когда ви-
ноград готов к сбору урожая, люди 
должны быть очень аккуратны, 
чтобы не повредить насыпи из ла-
пилли. Процедура сбора винограда  
действительно неудобна и кропот-
лива, ведь кроме того, что нужно 
быть аккуратным с почвой, темпе-
ратура здесь в ямах может подни-
маться днем до + 500 C.

Виноградники Лансароте уни-
кальны, другого похожего места на 
планете просто не существует. Боль-
шую часть измененного ландшафта 
острова местные жители уже обжи-
ли и приспособили почвы для своего 
быта и сельского хозяйства. Но дру-
гая часть его оставлена практически 
в нетронутом виде. Она находится 
под охраной ЮНЕСКО и называется 
Национальный парк Тиманфайя.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ 
ВИНОДЕЛИЕ

Те, кто знает толк в вине, непре-
менно оценят достижения местной 
винодельческой индустрии, кото-
рая исправно производит около 2 
млн литров этого напитка в год.

Почти все винодельни региона 
La Geria построенные на холмах, 
здесь разливают свой собствен-
ный продукт (в отличие от про-
дажи винограда или аутсорсинга 
производства в других местах). 
Это позволяет создать коллекции 
вин, которые подаются и прода-
ются в винных погребах, управ-
ляемых самими виноделами. Вы 
можете найти вина этого региона 
и на других Канарских островах, 
в материковой части Испании, а 
иногда и в США или  в других ча-
стях Европы.

Начиная с 1775 года, El Grifo, 
старейший винодельческий завод 
на острове, не только радует посе-
тителей качественными красными 
и белыми винами, но также имеет 
музей, в котором рассказывается о 
том, как Лансароте стал такой ра-
стущей виноградной мощью.

Чтобы добавить мистики, тури-
сты часто путешествуют в винные 
погреба на горбах верблюдов, ко-
торые завезены сюда из Сахары, 
эти животные могут легко пере-
двигаться по мягкой песчаной по-
чве. Некоторые винодельни по-
прежнему следуют традиционной 
практике использования верблю-
дов для перевозки свежеубранно-
го винограда из виноградника в 
обрабатывающие районы, которые 
ниже по склону холма.

Неудивительно, что виноградни-
ки La Geria являются охраняемым 
районом. Это может показаться не-
возможным, что вино может быть 
произведено и в таком засушливом, 
вулканическом районе. Но это еще 
раз доказывает, что изобретатель-
ность и находчивость людей всегда 
найдет выход даже в самых трудных 
обстоятельствах.



жовтень 201976

Результат выборов как президен-
та, так и депутатов высшего законо-
дательного  органа давали надежду 
на то, что хотя бы с Матушкой Зем-
лёй не поступят так, как предыдущая 
власть поступила с фундаменталь-
ными принципами жизни украинца. 
Да, мы привыкли к тому, что рядо-
вого гражданина никто и никогда 
(любая из властей в любой истори-
ческой перспективе) не спрашивал 
ни о чём. И вот власть, которая де-
кларирует решения глобальных во-
просов путём «прямой демократии», 
уже обсуждает в офисе Президента 
варианты проведения всеукраинско-
го референдума касательно продажи 
земли. Как он будет сформулирован, 

пока трудно сказать. Но что точно 
можно констатировать, земля пре-
вращается в товар. 

Почему этого нельзя делать я 
уже аргументировал в предыдущих 
публикациях, опираясь на мнения 
специалистов, а также анализируя  
позиции экспертов и вопросы зако-
нодательного регулирования этого 
процесса. Ведь Конституция Укра-
ины в ст.13 четко устанавливает, а 
не провозглашает, как некоторые 
говорят, что « …  Земля, ее недра, 
атмосферный воздух, водные и дру-
гие естественные ресурсы, которые 
находятся в пределах территории 
Украины, природные ресурсы ее 
континентального шельфа, исклю-

чительной (морской) экономиче-
ской зоны являются объектами 
права собственности Украинского 
народа…» в преамбуле Конституции 
говорится, кто такой «Украинский 
народ». Это – граждане Украины 
всех национальностей, то есть все 
мы. Таким образом, у каждого из 
нас, те, кто от нашего имени реали-
зует наше право на землю, должны 
спросить мнение каждого по поводу 
распоряжения землей в целом, а не 
только сельскохозяйственными её 
участками. Напомню, что та же ст.13 
Конституции Украины устанавлива-
ет, что от нашего имени, наши права, 
права Украинского народа, владель-
ца, осуществляют органы государ-

Дмитрий МОРГУН, 
адвокат Центра 
правовых и 
политических 
технологий 
ИН'ЮРПОЛ

ПРОДАТЬ КОРМИЛИЦУ ЛЕГКО, 
НО СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?

Земля имеет оболочку; и эта оболочка поражена болезнями.
Одна из этих болезней называется, например: «человек».
                                                                                                       

Фридрих В. Ницше «Так говорил Заратустра»

ПОЗИЦІЯ
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ственной власти и органы местного 
самоуправления в пределах, опре-
деленных Конституцией. Таким об-
разом, все граждане Украины, а не 
только фермеры или крупные лати-
фундисты, имеют право, по крайней 
мере, выразить своё желание иметь 
земельный надел для с/г нужд. И как 
сказал бы Свирид Петрович «да, но 
нет…». Это «но» всегда возникает 
при обсуждении вопроса продажи 
земли, а это означает наличие воз-
можностей злоупотреблять в этой 
сфере.   

Как мы видим, в Конституции 
Украины, как в норме прямого дей-
ствия, нет разделения земельных 
наделов по целевому использова-
нию. А Украинский народ никто не 
спрашивал о продаже земли в прин-
ципе. Просто, принимая Земельный 
кодекс Украины (далее – ЗКУ), внес-
ли норму ч.3 ст.2, которая рождает 
новый объект по сравнению с Кон-
ституцией Украины. Так, в ч. 3 ст.2 
ЗКУ провозглашается, что объекта-
ми земельных отношений есть зем-
ли в пределах территории Украины, 
земельные участки и права на них, в 
том числе на земельные доли (паи). 
Как видим, появились земельные 
участки (в том числе и земельные 
паи) неизвестно откуда, поскольку 
перед этим указаны земли Украины 
в целом. Но нас, граждан Украины, 
не спрашивали, а хотим ли мы разде-
ления общности «земли Украины» в 
частности на «земельные участки», 
которыми распоряжаются неведо-
мо кто и неизвестно на каком осно-
вании. Дальше «составители» ЗКУ в 
ч.1 ст.79 попытались выкрутиться, 
но ещё больше погрузли. Так, давая 
определения, авторы ЗКУ (ч.1 ст.79) 
указали, что земельный участок 
– это часть земной поверхности с 
установленными границами, опре-
деленным местом расположения, с 
определенными относительно него 
правами. Как видим, тут в этом 
определении нет  принадлежности 
к стране Украине, и это правильно, 
многие из нас имеют участки земли 

по всей планете, а некоторые поку-
пают уже и на других планетах, но 
какое это имеет отношение к зем-
лям Украины? В этом определении 
сказано, с чем не возможно не со-
гласиться, что земельный участок 
имеет границы. Но опять это «но». 
Участок не просто имеет границы, а 
они установлены. Вроде бы всё по-
нятно, если они есть, то кто-то же их 
установил? И кто же это делает? Как 
уже упоминалось выше – органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления в преде-
лах, определенных Конституцией. 
И тут мы заходим на новый нераз-
рывный круг, потому что Конститу-
ция не даёт таких прав этим орга-
нам. Да, Верховный совет Украины 
имеет право, закреплённое в п.29 
ст.85 Конституции: «… образование 
и ликвидация районов, установле-
ние и изменение границ районов 
и городов, отнесение населенных 
пунктов к категории городов, наи-
менование и переименование на-
селенных пунктов и районов …» и 
только. Это администрирование и 
не более, а не распоряжение землёй 
и тем более не установление границ 
земельных наделов. 

Соответственно и местное само-
управление не имеет таких прав. Не 
будем анализировать определённое 
местоположение, по моему мне-
нию, это то же, что и установленные 
границы. Нам важнее то, что уже в 
определение вводим фактически са-
мостоятельный признак, а именно  
определенные относительно участ-
ка права. Хотя в ст.2 это отдельный 
объект земельных отношений. 

Я не будет утомлять детальным 
анализом, а только обозначу, что 
призывы к решению всех вопросов 
на референдумах также утопичны, 
как и игнорирования мнения обще-
ства в целом в решении основопо-
ложных вопросов существования 
людей. Поскольку за последние 20 
лет не прошло и года, чтобы не зву-
чали призывы изменить Конститу-
цию Украины.

Как видим, результат отсутствия 
«всеобщности» имеет характер си-
стемных злоупотреблений, от кото-
рых никто не сможет нас застрахо-
вать. Я же выступал и выступаю за 
профессиональное, а не «ретуши-
рованное» решение вопроса земли. 
Это не означает, что не нужно про-
водить референдум, но кто будет го-
товить словесную формулу вопро-
са? Ибо известная поговорка «какой 
вопрос – такой и ответ» может сы-
грать с нами злую шутку. Например, 
сейчас все увлечённо подхватили 
тезис о создании банка земли, а тер-
минологии для понимания, что это 
такое, нет…

Нельзя проанализировать право 
на землю или земельный участок без 
анализа основоположных принци-
пов проживания народов и этниче-
ских групп, находящихся в Украине 
и вокруг неё. Это важно для пони-
мания ментальности как противни-
ков продажи, так и сторонников. 
Можно много спорить, но истори-
чески геополитическое положения 
Украины, которое и сейчас не изме-
нилось, диктовало другие принци-
пы жизни. И только после событий 
последних лет в Украине, когда мы 
стали не субъектом, а объектом от-
ношений, стало понятно, насколько 
истинными были принципы жизни 
наших предков, которых всегда ува-
жали как в Европе, так и в Азии. Не-
ужели снова нужно повторять, что 
умные учатся на чужих ошибках, а 
у нас за плечами своих столько, что 
пора сто раз подумать и только один 
раз принять решение. Неужто нуж-
но лишить украинцев последнего их 
актива, продав землю, для того, что-
бы они поняли, что не всё мы имеем 
право продавать. Ведь, продав, вер-
нуть землю будет невозможно. 

На сегодняшний день в Украине 
уже продаются земельные участки, 
но не сельскохозяйственного на-
значения. Проанализировав право-
отношения, которые вокруг этого 
происходят, однозначно можно ре-
зюмировать неподготовленность 

ПОЗИЦІЯ



жовтень 201978

данного вопроса к правопримене-
нию. Яркой иллюстрацией этого 
является проблема ухудшения ка-
чества земельных наделов. Многие 
предприниматели незаконным спо-
собом, хотя и прикрываясь закон-
ными схемами, переводили и пере-
водят земли сельскохозяйственного 
в земли другого целевого назначе-
ния, тем самым ухудшая качество 
земли в целом. Но опять же, это 
тема для глубокого анализа. Потому 
что сторонники продажи земли сра-
зу парируют этот факт, мол, ухуд-
шение качества земли – это один 
из факторов, который позволяет 
государству отобрать землю. Да, 
такая норма существует и является 
коррупционным риском купивше-
го землю собственника. Ведь никто 
не сможет поручиться, что госу-
дарственный служащий, восполь-
зовавшись своим правом «увидеть 
или не увидеть» нарушение правил 
использования земли, не воспользу-
ется этим в корыстных целях. Иная 
проблема – экологические про-
блемы планеты в целом и системы 
экологического прогнозирования в 
Украине. Проблем очень много для 

того, чтобы просто закрыть на них 
глаза и принять предложенную кем-
то систему бессистемной продажи 
земли. Но, несмотря на отсутствие 
социального диалога по этому по-
воду, кажется, продажа земли – во-
прос, решённый и, к сожалению, не 
Украиной. 

Даже если принять мнения сто-
ронников продажи, то есть тот 
факт, что земля служит средством 
производства, то и тогда она не 
должна продаваться. Ведь ни один 
умный собственник не будет про-
давать «кормящую руку». Даже 
если он сам не может управлять и 
получать от земли пользу, наймёт 
опытного, или как теперь принято 
говорить, креативного менеджера, 
который обеспечит новый виток 
развития. Да, для решения вопроса 
продажи земли нужно будет идти на 
непопулярные меры, но только в та-
ком контексте можно будет решать 
вопрос продажи.

 Таким образом, вопрос продажи 
земли в Украине – не вопрос чистой 
экономики, а вопрос, который со-
держит в себе и правовую, и полити-
ческую, и моральную составляющие. 

Наша страна уже проходила экс-
проприацию, а также иные виды 
извлечений прав на собственность, 
в том числе и на землю. Теперь мы 
бросаемся в другую крайность – 
всё немедленно распродать. Таким 
образом, мы фактически отдадим 
наши богатства бесплатно, забыв, 
что когда-то, именно за землю во-
евали наши деды и умирали наши 
предки ещё в доисторические вре-
мена. Поэтому продажа земли – 
это не что иное, как продажа стра-
тегических интересов наших детей 
и внуков. При этом, учитывая раз-
мер внешнего долга Украины, ду-
маю, разговор о продаже является 
не более чем завуалированным 
разговором об уничтожении госу-
дарства. 

Любые правоотношения должны 
сначала подвергаться жесточайше-
му анализу, проекции на существу-
ющую модель жизни общества, ана-
лизу результатов такой проекции, а 
после этого создаваться законопро-
екты для всестороннего обсужде-
ния. И это только вершина айсбер-
га проблем, которые существуют в 
данном вопросе.

ПОЗИЦІЯ






