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КУПУЙ  
СЕРТИФІКОВАНЕ!

Компанія несе відповідальність тільки за офіційно імпортоване насіння на територію України
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Моноліт F1

Пінк Барбі F1

Середньоранній гібрид солодкого перцю призначений для 
вирощування в весняних плівкових теплицях та у відкритому 
ґрунті. Рослина детермінантного типу, дуже міцна, стійка 
до вітрового та дощового полягання, гарно розвинений 
листовий апарат, добре захищає плоди від сонця та 
сонячних опіків. Від висадки розсади до технічної стиглості 
плодів 60-65 днів, до біологічної стиглості 75-80 днів. Плоди 
великі, конічні, товщина стінки 10 – 12 мм, масою від 150 до 
350 грам. В технічній стиглості плоди оливкового кольору, 
в біологічній - насичено червоного. Плоди мають високу 
транспортабельність та лежкість, при довготривалому 
транспортуванні та зберіганні мають чудовий товарний 
вигляд. Міцна щкірка плодів добре захищає плоди від тріпсів. 
Стійкість до тріпсів – висока, пошкодження плодів тріпсами 
- не значне. Розсаду висаджують у віці 55-60 днів у відкритий 
грунт по схемі (90+50) х 25-29 (50 - 55 тис/га).  Можлива 
висадка  до 72 тис .рослин /га., така щільність оптимальна 
на півдні, при високому рівні сонячної радіації . Преваги щільної 
висадки: захист плодів листовою масою від можливих опіків 
і взаємопідтимка рослин від полягання при сильних вітрах 
з дощами . Має стійкість та толерантність до основних 
хвороб перцю. Врожайність у відкритому ґрунті 70 - 80 тн.га

Суперранній, плоди достигають на 28-30 день 
після цвітіння жіночих квіток, або на 56–60 день 
після висадки розсади. Велика вегетативна 
маса гудини захищає ягоди від променів сонця 
та запобігає опікам. Утворює на кущі 3-5 ягід 
однорідної, правильної овально-видовженої 
форми привабливого смугастого забарвлення: 
світлі  полоси на темно-зеленому фоні. 
Середня вага ягоди 8–13 кг. М’якуш щільний, 
хрусткий, рожево- червоного кольору. Високий 
вміст цукрів, 11-12%, забезпечує унікальні 
смакові якості. Блискуча шкірка товщиною 
10–12 мм та повільна мацерація м’якуша, 
забезпечує високоякісне довгострокове 
зберігання  та транспортування.  
Толерантний до основних хвороб  баштанних 
культур. Рекомендована щільність  висадки 
розсади 6-8 тис. рослин на га. Добре 
почувається на крапельному зрошенні та 
вирощуванні через  «термос». Огигінальність 
форми плоду та забарвленя забезпечує стійкий 
підвищенний попит на ринку.

Плоди насиченого рожевого кольору; при інтенсивної технології 
вирощування, плоди досягають середньої маси 250гр.
Плоди відзначаються чудовими смаковими якостями. Добре 
пристосовані до транспортування та зберігання. Не схильні до 
розтріскування. Гібрид стійкий до вірусу тютюнової мозаїки і 
нематоди. Вирощують у теплицях і відкритому грунті з весни до 
пізньої осені.

74988, Херсонська обл, м. Тавпийськ, вул. Промислова 4в, 
тел. +38 099 249 14 60, +38 096 573 38 21, e-mail: luckyseed@ukr.net 

LS 1815 F1



листопад 20198

10–11 жовтня у місті Берегово, 
що на Закарпатті, відбувся День 
Дилера-2019, організований ком-
панією «Бейо Україна». Захід зібрав  
дистриб'юторів насіння овочевих 
культур із різних регіонів України. 
Під час події можна було ознайо-
митися з селекційними новинка-
ми та інноваційними розробками 
компанії «Бейо» і, найголовніше, 
отримати детальну інформацію з 
перших уст.  

Офіційна частина заходу роз-
почалася з виступу директора 
компанії «Бейо Україна» Ігоря 
Сольського. Він щиро подякував 
усім присутнім за участь та співп-
рацю і  розповів про організаційні 
та кадрові зміни, які цьогоріч від-
булися у компанії «Бейо Україна», 
а також презентував нові гібриди 
овочевих культур, які вже пройшли 

процес реєстрації і потрапили до 
Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в 
Україні. Також усі присутні отри-
мали оновлений каталог насіння 
овочевих культур «Бейо Україна», 
виданий у нинішньому році, який 
містить детальні характеристики 
нових гібридів цибулі  Мондела F1, 
Орленда F1, Сонома F1;  моркви – 
Новара F1;  буряку – Маноло F1; са-

лату – Солос, Біондонна, Сементал, 
Лектріс.

На заході виступили і регіональ-
ні менеджери «Бейо Україна» 
Ігор Браїло, Артем Дмитришен, 
Володимир Дервальд та Ігор 
Калашник, які детально розпові-
ли про характеристики овочевих 
новинок і особливості їх викорис-
тання у своїх регіонах, а також по-
ділилися статистикою продажів 

ПОДІЇ

ЩОРIЧНИЙ ДИЛЕРСЬКИЙ СЕМIНАР 
КОМПАНI¯ «БЕЙО УКРА¯НА»
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затребуваних у вітчизняних ви-
робників гібридів селекції «Бейо». 

Зокрема, менеджер західного 
регіону Володимир Дервальд ак-
центував увагу аграріїв на асор-
тименті капусти білоголової – 
раннього, середнього і пізнього 
строків дозрівання, які підійдуть 
для вирощування у всіх без винят-
ку регіонах України і стануть окра-
сою овочевого поля. Він також 
представив потенційним клієнтам 
нові гібриди спаржі і сорти салату, 
насіння цих культур є в асорти-
менті компанії «Бейо Україна».

Менеджер центрального регіо-
ну Артем Дмитришен, детальніше 
розповів про асортимент гібридів 
моркви за типами шантане, нант-
ський та берлікум. Поділився з  
учасниками заходу інформацією 
про структури продажів моркви 
згідно даних типів. Наголосив, 
що нині найбільшим попитом ко-
ристуються такі гібриди як Кас-
кад F1, Кесена F1 та Курасао F1.

Менеджер південного регіону 
Ігор Браїло, розповів про сучасні 
технології обробки посівного ма-
теріалу та органічне насіння від 
компанії «Бейо».   А також озна-
йомив потенційних клієнтів з 
класифікацію насіння. Зокрема 
поінформував про стандартне на-
сіння (normal), прецизійне насін-
ня (precision), пророщене  насіння 
(primed), відкаліброване насіння   
(graded). Звернув увагу присутніх 
на інноваційну формулу оброб-

ки для підвищення якості насін-
ня B-MOX.

Після ділової програми та 
презентацій дилерам влаштува-
ли екскурсію територією відпо-
чинкового комплексу, де можна 
було відвідати термальні басей-
ни, випити кави та поспілкува-
тися у неофіційній атмосфері. 
Увечері розпочалася святкова 
частина заходу з банкетом та на-
сиченою розважальною програ-
мою. Відбувся концерт, тривали 
різноманітні конкурси та вікто-
рини, де гості «Бейо Україна» 
вигравали цінні призи та отри-
мали подарунки. 

Компанія «Бейо Україна»  щиро 
дякує усім клієнтам за теплі слова 
привітань та побажання, які луна-
ли протягом вечора.

Ми запрошували усіх наших ди-
лерів і щиро раді, що практично усі 
клієнти знайшли час для подорожі 
і участі в урочистій  події.

КУМУЛЮС F1 НОВАРА F1

МОНДЕЛА F1

СОЛОС F1
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На українському ринку представ-
лений досить великий вибір гібридів 
солодкої кукурудзи різних компа-
ній-оригінаторів. Коли починається 
посівний сезон і справа доходить 
до купівлі насіння, кожен фермер 
задає собі питання, який гібрид со-
лодкої кукурудзи вибрати. Зазвичай 
більшість аграріїв надають перевагу 
зарубіжній селекції, адже прийнято 
вважати, що імпортний товар зна-
чно якісніший вітчизняного, а отже 
і врожай буде кращим. До того ж 
про вітчизняні гібриди у нас взагалі 
перестали згадувати. Ніби й немає їх 
зовсім. Але одна з українських ком-
паній-виробників насіння солодкої 
кукурудзи «Мнагор» твердо пере-
конує, що звістка про відсутність 
наших гібридів сильно перебільше-
на – гібриди української селекції є, 
і конкуренцію своїм іноземним по-
братимам вони складають досить 
успішно.

По-перше, порівнюючи цінову ка-
тегорію, вітчизняний продукт більш 

привабливий для фермерів. Крім 
ціни кукурудза української селекції 
має ще один, не менш важливий прі-
оритет: вона краще і швидше адап-
тується до природних умов і кліма-
ту України, оскільки вирощена тут, 
на місці. А агроексперт із Вінниць-
кої області Анатолій Требукін за-
певняє, що за врожайністю солодка 

кукурудза вітчизняної селекції ком-
панії «Мнагор» не поступається ім-
порту. Фермер переконався у цьому 
на власному досвіді.

Цей сезон у Анатолія Володи-
мировича був дебютним. Він упер-
ше вирощував солодку кукурудзу і 
серед усього різноманіття гібридів 
для старту придбав три гібриди ви-

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

КРАЩИЙ ВИБIР ДЛЯ ЯКIСНОГО ВРОЖАЮ



робника насіння солодкої кукурудзи 
компанії «Мнагор»: Дейнеріс F1, Гер-
міона F1 та НБМ 2020 F1, а Імпреса-
ріо F1 взяв на випробування. 

«Я вирішив заповнити врожа-
єм солодкої кукурудзи весь сезон, 
тому серед обраних гібридів при-
сутні ранній, середній, та пізній. 
Таким чином хотів поексперимен-
тувати, дізнатись, який гібрид 
краще себе покаже, зрозуміти 
нюанси догляду за гібридами, яка 
віддача врожаю, його якість та 
смак», –  розповідає агроексперт.

Кукурудзу фермер сіяв вакуумною 
сівалкою з розрахунку 100 тис. на-
сінин на 1,5 га. Отримавши сходи, 
обробив рослини гербіцидом. Од-
нак тривалого ефекту гербіцид не 
дав, довелося відмовитись від хімії і 
сапати 1,5 га кукурудзи вручну. Про-
тягом сезону разів п’ять Анатолій 
Володимирович розпушував землю, 
підживлював кукурудзу через лист-
ки біопрепаратами. Від застосування 
хімії взагалі відмовився, тому для бо-
ротьби із шкідниками кожні 10 днів 
вручну розкидав трихограму. Догля-
дав за рослинами, як за дітьми, виро-
щував дбайливо, з любов’ю.

З такою ж любов’ю не забари-
лась і віддача врожаю. «Кукурудза 
вродила настільки хорошою, що 
на ринку в мене конкурентів не 
було. Моя кукурудза була в 2 рази 

більша за всі інші качани,  пред-
ставлені на прилавках. Якість 
прекрасна. У полі рослина стояла 
заввишки два метри, перші 2 ка-
чани були величезними, повними 
і дуже смачними, суперсолодкими. 
Навіть траплялись по 3 качани 
на стеблі. І це при тому, що на 
полі зовсім не було поливу», – за-
хоплюється врожаєм фермер.

Усі гібриди кукурудзи відзначи-
лись чудовими смаковими якос-
тями, великими качанами та ви-
соким потенціалом. У свою чергу 
Дейнеріс F1, ультраранній супер-
солодкий гібрид, добре адаптова-
ний до органічного землеробства. 
При класичних строках висіву гі-
брид цукрової кукурудзи Дейнеріс 
F1 найперший дає продукцію. Зби-
рання врожаю можна починати 
вже на 65 – 68 день.

Герміона F1  – ранньостиглий 
(73–75 днів) гібрид типу Sh2, який 
містить цукру в кілька разів більше, 
ніж звичайна солодка кукурудза. 
Зерна дуже привабливого яскраво-
жовтого кольору. Має гарну стій-
кість до хвороб.

НБМ 2020  F1 має середньоран-
ній період вегетації 78–80 днів. Гі-
брид характеризується відмінним 
товарним виглядом. Має стійкість 
до посухи і високих температур, не-
вибагливий до умов вирощування. 
Відзначається хорошими показни-
ками лежкості. Адже на клітинно-
му рівні блокований перехід цукрів 
в крохмаль, тому гібрид НБМ 2020 
довго зберігає товарний вигляд і 
має пречудові смакові властивості.

Анатолій Требукін наступного 
сезону також планує закупити про-
дукцію компанії «Мнагор» і звер-
тається до початківців: «Всім, хто 
планують займатися  кукурудзою, 
раджу звернути увагу на Дейнеріс 
F1 та Герміону F1, це ранні сорти, 
які дозволять вам отримати мак-
симальний прибуток на початку 
сезону. Ці гібриди нічим не поступа-
ються закордонним. Для початків-
ців це кращий варіант». 

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
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ОВОЧІВНИЦТВО

НОВИНКИ ГIБРИДIВ ОГIРКА

Ранній партенокарпічний 
великогорбкуватий 
корнішон для вирощування у 
відкритому ґрунті.

  Плоди горбкуватого типу 
темно-зеленого кольору,

  Хрусткі та не втрачають 
пігменту під час переробки.

  Співвідношення довжини плоду 
до товщини (діаметра) — 3,1:1,0.

  Висока врожайність.

  Стійкий до вирощування в 
умовах посухи.

  Дружна віддача врожаю, 
початок плодоношення — 
через 48-55 днів після появи 
сходів.

  Рослина вегетативна, потужна, з 
великою кількістю листків.

  Сильне пагоноутворення та 
регенерація.

  Рекомендовано для 
вирощування в стресових умовах 
для переробки (консервування, 
засолювання, ферментації).

Концентровано високий 
надранній вал. Відмінні 
смакові якості.

 Вага: 110-120 г.

 Ранній партенокарпічний гібрид.

  Завдовжки 13 см, привабливого 
вигляду, з відмінними смаковими 
особливостями, довго 
зберігають квітки.

  Рослина збалансована, швидко 
росте та рано починає 
плодоношення, має короткі 
міжвузля.

  Висока стійкість до 
борошнистої роси (Px), 
кладоспоріозу (Ccu) та вірусу 
огіркової мозаїки (CMV).

  Густота від 2,5 до 3,0 рос./м.

  Добре реагує на позакореневі 
підживлення.

  Для вирощування у плівкових 
теплицях у весняно-літній та 
літньо-осінній періоди, а також 
у відкритому ґрунті.

  Відмінні смакові якості свіжих і 
консервованих плодів.

  Вегетаційний період (кількість 
днів): 38-40 днів.

Партенокарпічний гібрид 
корнішонного типу  
для переробки.

  Потужна та дуже  
збалансована рослина 
відкритого типу.

  За високої завантаженості 
плодами немає абортації 
(скидання плодів).

  Висока стійкість  
до хвороб, особливо до 
несправжньої борошнистої 
роси, дідімелли та 
псевдомонасу.

  Рослина залишається  
здоровою до кінця збирання 
врожаю .

  Плоди великогорбкуваті  
темно-зеленого кольору.

  Співвідношення довжини 
плоду до товщини (діаметра) — 
3,1:1,0.

  Придатний для всіх видів 
переробки (консервування, 
засолювання).

САУНД F1 /  
SOUND (12-302) RZ F1

БАЛКАН F1РУБАТО F1 /  
RUBATO (12-310) RZ F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Rijk Zwaan

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
Rijk Zwaan

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
SYNGENTA
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ОВОЧІВНИЦТВО

Загальні характеристики:
 Тип рослини: сильна, відкрита
 Довжина плода: 10-12 см
 Маса плода: 110-130 г
 Форма плода: циліндрична
 Колір плода: зелений
Переваги:
Новий ранній високоврожайний гібрид. 
Рослина відкритого типу  з короткими 
бічними пагонами, що  забезпечує не 

трудомісткій догляд та зручність у зби-
ранні врожаю. Відмінно зав’язує плоди 
і не скидає зав’язь в стресових умовах. 
Формує по 2-3 плоди циліндричної 
форми в кожній пазусі. Плоди довго 
зберігають товарний вигляд та чудо-
во транспортуються. Рекомендується 
для вирощування в першому і другому 
оборотах в плівкових теплицях, а та-
кож у відкритому грунті.

Загальні характеристики:
  Тип рослини: збалансована, 

відкрита, з короткими бічними 
пасинками

 Довжина плода: 9-11 см
 Маса плода: 100-120 г
 Форма плода: циліндрична
 Колір плода: зелений
Переваги:
Популярний ранній гібрид з високою 
ранньою та загальною врожайністю.  
Сильна, відкрита та компактна рослина 
з короткими пасинками. В кожній пазу-
сі формує по 3-5 вирівняних, крупно-

бугорчастих плоди зеленого кольору з 
глянцем.  Гарна якість та бугорчастість 
плодів зберігаються за вирощування 
у спекотних літніх умовах.  Плоди ви-
різняються смаковими якостями та не-
великою насіннєвою камерою. Завдяки 
високій стійкості до стресових умов ви-
рощування гібрид здатний  витримувати 
значні навантаження плодами не скида-
ючи зав’язі.  Бйорн F1 має найвищий по-
тенціал урожайності серед наявних на 
ринку України гібридів. Рекомендується 
для вирощування в першому і другому 
оборотах в плівкових теплицях.

СЕВЕРІН F1 / SEVERIN F1

БЙОРН F1 / BJORN F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Enza Zaden

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР Enza Zaden
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Мелотрія шорстка (Melothria 
scabra) належить до сімейства Гарбу-
зові. Це багаторічна ліана, що виро-
щується заради мініатюрних плодів, 
за смаком схожих на звичайні огір-
ки. Рослина дуже схоже на звичай-
ні огірки, але листя, квітки і плоди 
мають невеликі відмінності. Листя 
за формою схожі на огіркові, але за 
розміром вони трохи менші. По-
верхня листя шорстка. Саме тому у 
назві рослини присутнє слово «шор-
стка». Листя трисегментні, трикутні, 
усі сегменти загострені. Плоди неве-
ликі, у довжину виростають до 4 см. 
Збирають їх у незрілому стані, коли 
їх довжина сягатиме 2 см. Поверх-
ня плодів плямисто-смугаста, тому 
вони схожі на мініатюрні кавуни. 
Плоди їстівні, в їхньому смаку поєд-
нуються нотки огірка з кислуватим 
присмаком динячих корок. Також 
рослини формують їстівні бульби, 
які нагадують за формою бульби 

батату, вагою до 400 г, смак – суміш 
редиски з огірком. Рослина активно 
розростається, її вертикальні пагони 
ростуть вгору, чіпляючись за опори, 
у довжину досягаючи 3 м. Бічні паго-
ни, лежачи на землі, надійно вкорі-
нюються. 

Батьківщиною мелотрії шорсткої 
вважають Центральну Америку, де 

вона використовувалась у харчуван-
ні ще до європейської колонізації 
континентів. На батьківщині рос-
лини мелотрії вважають бур'яном 
за те, що для розмноження вона 
використовує як насіння, так і коре-
неві бульби, які дозволяють їй дуже 
швидко сходити і займати простір 
для росту та розвитку. У себе на 

ОВОЧІВНИЦТВО

Є.О. ДУХІН  
кандидат с.-г. наук

Н.Г. ДУХІНА 
кандидат с.-г. наук

МЕЛОТРIЯ ШОРСТКА:  
ОСОБЛИВОСТI ВИРОЩУВАННЯ В УКРА¯НI  
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батьківщині мелотрія дуже агресив-
на рослина, яка, розростаючись по 
землі, пригнічує всі інші рослини. 
Це стає їй  у пригоді за вирощуван-
ня у наших умовах, рослина не дає 
розвиватися місцевим бур’янам. 
Але не слід лякатися того, що вона 
у наших умовах почне захоплювати 
місцевість як новий бур’ян. На від-
міну від її батьківщини у наших умо-
вах взимку температура знижується 
нижче нуля, тому кореневі бульби 
гинуть, і рослина з багаторічної стає 
однорічною, яка вирощується тіль-
ки за допомогою насіння. 

Мелотрія повільно сходить з на-
сіння, тому її вирощують через роз-
саду. Для цього набивають горщики 
ґрунтовою сумішшю і на початку 
березня висівають. Розсаду висаджу-
ють у парники наприкінці квітня або 
у травні у відкритий ґрунт. Схема ви-
саджування 20–30×100–140. Спочат-
ку ліана розвивається дуже повільно, 
але потім розвиток прискорюється. 
Мелотрію не можна залишати вити-
ся по землі, вона починає загнивати. 
Для кращого росту та розвитку її ви-
рощують на шпалері. 

Мелотрія добре росте на окуль-
турених, багатих гумусом, легких і 
середніх суглинистих ґрунтах з ви-
соким вмістом поживних речовин 
у легкодоступній формі. Ділянка 
під посадку повинна бути захище-
ною від вітру і добре прогрівати-
ся сонцем. Не можна висаджувати 
мелотрію там, де в минулому році 
росли інші представники гарбузо-
вих. Будучи з ними з однієї родини, 
вона схильна до тих же захворювань 
і шкідників, тому її розміщують на 
місці, де були інші гарбузові, можна 
не раніше, ніж через 5 років. Кращи-
ми попередниками є озимі та багато-
річні трави, з овочевих культур кра-
ще вирощувати після коренеплодів, 
цибулі і капусти. Мелотрія – волого-
любна рослина, тому для неї слід пе-
редбачити краплинне зрошення. До-
брий ефект дає внесення добрив під 
час висаджування розсади у рядки з 
розрахунку 30 кг нітрофоски. Норми 

добрив уточнюють залежно від запа-
су поживних речовин у ґрунті. Най-
кращій ефект від добрив отримують 
під час зрошення, тому для внесення 
добрив із поливною водою (ферти-
гація) можна використовувати во-
дорозчинні мінеральні добрива. Під 
час вегетації проводять міжрядний 
обробіток ґрунту після дощу, а та-
кож поливу, запобігаючи утворенню 
гранатової кірки, знищують бур’яни. 
Фертигацію (підживлення рослин 
водорозчинними мінеральними до-
бривами разом із поливною водою 
через систему краплинного зро-
шення) проводять два рази: перший 
після висаджування розсади, другий 

на початку цвітіння рослин  у дозах 
N18P18K18.

Плодоношення настає швидко. 
Вже через два тижні після висаджу-
вання розсади можна побачити пер-
ші плоди. Цвітіння і плодоношення 
припадає на червень–липень. Пло-
дів рослина дає дуже багато – вони 
утворюються у кожному міжвузлі, 
а плодоношення розтягнуто у часі і 
продовжується до самих замороз-
ків. В їжу використовують незрілі 
плоди, які досягають довжини 2,5 
см, але ще залишаються твердими і 
міцними. У такому вигляді їх вико-
ристовують для салатів, консервації 
та приготування інших страв. Мело-
трія шорстка перезріває так само, як 
і інші гарбузові, плоди стають дуже 
жорсткими. Тому необхідно прово-
дити вчасно збирання і слідкувати, 
щоб плоди не перезрівали.

ОВОЧІВНИЦТВО
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ЗАХИСТ РОСЛИН 

При розробці систем інтегрова-
ного захисту рослин, що забезпе-
чують високий вихід високоякісної 
та екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції, особлива увага 
приділяється методам біологічного 
контролю чисельності комах. На-
уковими установами розроблені 
інтенсивні технології вирощування 
рослин, що включають економіч-
но доцільні й екологічно безпечні 
організаційно-господарські, агро-
технічні й біологічні методи. Такі 
системи є складовою екологічного 
землеробства, що проводиться з 
метою підвищення родючості ґрун-
тів, збереження рівноваги в еколо-
гічній системі.

В органічному (біологічному, еко-
логічному) землеробстві останнім 

часом широко застосовується ЕМ-
технологія – це система землероб-
ства із застосуванням (ЕМ) ефек-
тивних мікроорганізмів. Головним 
завданням ЕМ-технології є ство-
рення оптимальних умов для роз-
витку корисних мікроорганізмів, які 
мають підвищувати родючість ґрун-
ту та урожайність сільськогоспо-
дарських культур. Збільшення кіль-
кості природної мікрофлори ґрунту 
та стимуляція рослин до більш ак-
тивної життєдіяльності можливе за 
рахунок внесення до ґрунту ефек-
тивних штамів корисних мікроорга-
нізмів, внаслідок чого підвищується 
надходження до рослин поживних 
речовин. 

У порівнянні з деякими хімічни-
ми засобами захисту рослин біопре-

парати не порушують природних 
зв'язків у біоценозі, мають вибірко-
ву дію і не сприяють виникненню 
стійкості у шкідливих організмів. 

Ідея використання патогенів у бо-
ротьбі зі шкідниками належить І.І. 
Мечникову (1879). Однак перший 
промисловий препарат на основі 
Тюрингської бацили був отриманий 
у Франції. Сьогодні на основі цієї ба-
цили виробляють не менше 20 пре-
паратів.

Біопрепарати являють собою 
живі клітини відселектованих за ко-
рисними властивостями мікроорга-
нізмів, які знаходяться або у культу-
ральній рідині, або адсорбовані на 
нейтральному носії. Такі препарати 
дозволяють отримати величезну 
концентрацію корисних форм мі-

Г.В.МОЗГОВСЬКА, 
к.с.-г.н.

О.Ф.МОЗГОВСЬКИЙ, 
к.с.-г.н.

О.В.КУЦ,  
д.с.-г.н.

БIОПРЕПАРАТИ  
ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ  
IНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН



кроорганізмів (в 1 мл або грамі пре-
парату міститься до 1,5 млрд клітин 
бактерій). 

Джерелом отримання вихідних 
штамів мікроорганізмів і продуктів 
їх життєдіяльності слугує, як пра-
вило, природне середовище. Ак-
тивний початок біопрепаратів виді-
ляють із ґрунту, з поверхні рослин, 
на хворих і загиблих комахах. Потім 
природні штами селектують для 
відбору найбільш активних.

Перш ніж почати застосування 
біопрепаратів, слід звернути увагу 
на походження активного штаму. 
Дія препарату, до складу якого вхо-
дить мікробний метаболіт (токсин, 
антибіотик), менш залежна від еко-
логічних факторів зовнішнього се-
редовища, ніж препарату на основі 

спор або клітин мікроорганізмів. 
Ефективність грибних препаратів 
більшою мірою залежить від воло-
гості, ніж бактеріальних і вірусних.

Препарати на основі живих куль-
тур бактерій у порівнянні із хімічни-
ми пестицидами мають ряд переваг: 
поліфункціональність (ефектив-
ність відносно широкого спектру 
фітопатогенів та нематод, володі-
ють ристрегулюючими властивос-
тями, покращують мінеральне жив-
лення рослин); екологічно безпечні, 
оскільки бактерії-антагоністи, що 
входять до складу препаратів, є при-
родними мешканцями ризосфери 
і філосфери рослин і не змінюють 
склад агробіоценозів; нешкідливі 
для людини, тварин і рослин; мають 
пролонговану дію, оскільки мікро-
організми, що входять до складу 
біопрепаратів, здатні заселяти ризо- 
та філосферу рослин; не викли-
кають звикання до фітопатогенів; 
короткий термін очікування після 
застосування препарату на культур-
них рослинах. 

Біологічні препарати можна по-
ділити на групи:

Біофунгіциди – препарати, які ді-
ють проти фітопатогенів – збудників 
хвороб рослин. Наприклад, Фітоспо-
рин.

Біоінсектициди – препарати, за-
хист яких направлений на регулю-
вання чисельності шкідливих комах. 
До них належать ще Біоакарициди – 
препарати, в основу яких закладена 
природна боротьба проти кліщів. 

Біодобрива забезпечують засво-
ювання рослинами атмосферного 
найбільш доступного азоту, мобілі-
зують запаси елементів живлення, 
які знаходяться у ґрунті у зв'язаному 
стані (у першу чергу це стосується 
важкодоступних форм фосфору та 
мікроелементів).

Найпоширенішими мікроорга-
нізмами, із яких у промислових ма-
штабах виробляють біопрепарати, є 
бактерії родів Erwinia, Bacillus, Pseu-
domonas, Streptomyces, Azotobacter 
та гриби роду Trichoderma.

ДП МНТЦ «Агробіотех»  
НАН та МОН України.  

Харківське шосе, 50, Київ, 02160

Тел.: +38 044 558-0710,  
+38 067 650-41-31, +38 067 823-02-32; 

e-mail: agro-bio@ukr.net  
www.agrobiotech.com.ua

РЕГОПЛАНТ -  
біозахисний регулятор 

росту рослин  
природного походження

СТИМУЛЯЦІЯ
•  здійснюється за рахунок продуктів життє-

діяльності грибів-мікроміцетів, виділених з 
кореневої системи женьшеню

•  препарат стимулює підвищення врожайності 
овочевих, ягідних, плодових культур від 15%

•  підвищує імунітет, стійкість рослин до хвороб
•  підсилює стійкість рослин до несприятли-

вих погодних умов
•  стимулює зниження фітотоксичної дії пес-

тицидів та гербицидів

ЖИВЛЕННЯ
•  завдяки комплексу мікроелементів (В, Си, 

Mn, Zn, Co, Fe, J, Mo) в біологчно активній 
(хелатній) формі, легко і швидко засвою-
ється рослиною

ЗАХИСТ
•  здійснюється завдяки природному комп-

лексу, що складається з 8-ми видів авер-
мектинів

ЗРОБЛЕНО

В УКРАЇНІ!
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Біопестициди на основі бактерій 
роду Pseudomonas та Streptomyces. 
Псевдомонади пригнічують розвиток 
фітопатогенних грибів в основному 
за рахунок утворення сидерофори. 
Супресивна дія псевдомонад також 
пов'язана з біосинтезом ними антибі-
отиків та їх конкуренцією за джерела 
вуглецю. В основі антагоністичної дії 
актиноміцетів лежить утворення ан-
тибіотиків. Наприклад, біопрепарати 
Гаубсин, Байкал ЕМ-1, Планриз. 

Грунтові бактерії Streptomyces 
avermitilis –  джерело цілого комп-
лексу речовин, які називають авер-
мектини. Авермектини мають ви-
ражені інсектицидні, нематоцидні та 
акарицидні властивості, тобто мо-
жуть служити для знищення шкід-
ливих комах, нематод і кліщів. Зараз 
авермектини використовують у сіль-
ському господарстві як біологічні 
пестициди, а також у ветеринарії як 
антигельмінтний засіб. В організмі 
комах та кліщів авермектини діють 
на нервову систему, блокують пере-
дачу нервових імпульсів і виклика-
ють параліч. Потім, через 2–3 доби –  
загибель шкідливих організмів. При 
використанні проти нематод вони 
дезорієнтують їх, діють як репелен-
ти, у результаті нематоди не можуть 
знайти коріння рослини-господаря. 
Наприклад, біопрепарати Аверком, 
Казумін.

Одними з найбільш ефективних 
та широко застосовуваних (близько 
90%–95% ринку біопестицидів) за-
собів боротьби зі шкідливими кома-
хами є препарати на основі грампо-
зитивної спороутворюючої бактерії 
Bacillus thuringiensis (Bt). Бактерії 
володіють здатністю формувати при 
споруляції кристалічні включення 
білкової природи. Перевагами біо-
пестицидів на основі Bt порівняно з 
хімічними інсектицидами є відсут-
ність забруднюючих залишків, висо-
ка специфічність дії, що зумовлює їх 
безпеку для нецільових організмів, 
і порівняно низька вартість про-
цедур, необхідних для реєстрації їх 
як засобів захисту рослин. Разом із 

тим вони мають ряд недоліків. Зо-
крема, порівняно вузький спектр дії, 
занадто короткий час життя, висо-
ку вартість, що не дозволяє їм стати 
повноцінною альтернативою хіміч-
ним агентам боротьби з комахами. 
Біопрепарати на основі Bt викорис-
товують для боротьби не тільки з 
колорадським жуком, але і лускокри-
лими шкідниками сільськогосподар-
ських рослин. Наприклад, біопре-
парати Фітоцид, Біокомплекс-БТУ, 
Бітоксибацилін-БТУ, Лепідоцид-
БТУ, Біополіцид, ФітоДоктор. 

Біопрепарати на основі бакте-
рій роду Trichoderma. Триходерма 
– грунтовий гриб, який має сильні 
антагоністичні властивості проти 
ряду збудників хвороб. Препарати 
на основі Триходерми здатні всту-
пати у симбіотичну дію з рослина-
ми. Вони створюють постійну міко-
ризу, таким чином препарат володіє 
і фунгіцидними властивостями, і бі-
ологічними, у той же час стимулює 
ріст. Наприклад, біопрепарати Мі-
кохелп, Мікофренд, Трихофіт. 

Біопрепарати, діючою основою 
яких є клітини природних азот-
фіксуючих бактерій Azotobacter 
chroococcum та їх активні метаболі-
ти (фітогормони, вітаміни, фунгіци-
ди, макро- і мікроелементи). Напри-
клад, Азотофіт, Біогран. 

Обов’язково слід дотримуватись 
основних умов застосування біопре-
паратів –  температура повітря по-
винна становити не менше 18–20 °С. 
Робочий розчин біопрепаратів являє 
собою нестійкі сполуки, вони досить 
швидко розкладаються на поверхні 
рослин та ґрунту під дією кисню і 
сонячних променів. Термін захисної 
дії 5– 7 діб. Вони не накопичують-

ся у рослинній продукції, оскільки 
не проникають всередину плодів і 
листків. За токсичністю препарати 
відносять до 2–3-го класу небезпеки. 
По відношенню до бджіл вони мають 
середню токсичність, але через кіль-
ка годин після обробки і висихання 
розчину на поверхні рослин біопес-
тициди не є небезпечними для запи-
лювачів. Біопрепарати не виклика-
ють алергічної реакції, але можлива 
індивідуальна непереносимість. При 
роботі із біоінсектицидами поруч не 
повинні перебувати діти та домашні 
тварини.

В Інституті овочівництва і ба-
штанництва НААН в лабораторії 
агрохімії проводили дослідження 
із застосування препарату Байкал 
ЕМ-1У за вирощування томату, бу-
ряку столового, цибулі ріпчастої, 
огірка, капусти білоголової піз-
ньостиглої. Препарати вносили у 
ґрунт, обробляли насіння, розсаду, 
рослини у полі. Було встановлено, 
що урожайність овочевих культур 
збільшувалась до 40% у порівнянні 
з неудобреним ґрунтом. До того ж 
розсада томата мала краще при-
живлення, що дозволило отриму-
вати додатково до 70% раннього 
урожаю, а загальна урожайність 
плодів була на рівні варіанту, де ви-
користовували традиційні добрива 
в оптимальній дозі. За даними Ін-
ституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН, використання всього 
комплексу ЕМ-технології (обробка 
насіння, розсади, рослин, внесення 
до ґрунту) позитивно впливає на 
біохімічний склад продукції тома-
ту, огірка, капусти пізньостиглої та 
зменшує надходження до продукції 
важких металів.
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Стеблевая форма выявляется на 
картофеле обычно в конце цветения 
растений. Около черешков листьев 
на стеблях возникают точечные 
некрозы, развивающиеся позже в 
овальные или удлиненные корич-
невые штрихи, пятна или полосы. 
Спустя  некоторое время пятна раз-
растаются в длину и ширину, обра-
зуя длинные буро-коричневые пят-
на, иногда достигающие до 10 см в 
длину и охватывающие иногда весь 
стебель по его окружности. 

На раннеспелых сортах картофе-
ля фомозные  пятна, как правило, 
поверхностные, а на стеблях сред-
неспелых, среднепоздних и поздних 
сортов пятна вдавленные, в виде  
удлиненно-овальных язв с четкими 
границами, глубиной до 0,5–1,5 мм 
и длиной до 3–5 см. В местах по-
ражения ткань отмирает и покры-
вается черными пикнидами. Края 

язв приобретают бурую или темно-
бурую окраску. Значительное коли-
чество пикнид обнаруживается и в 
основании пораженных черешков 
листьев. В результате поражения 
фомозом стебли  растений имеют 
пеструю раскраску с чередующими-
ся участками здоровой зеленой тка-
ни и бурой пораженной. К моменту 
уборки картофеля число поражен-
ных стеблей увеличивается. 

Стеблевая форма фомоза вызы-
вает преждевременное усыхание 
стеблей, что является причиной 
существенного снижения урожая 
клубней картофеля.

Столонная форма: заболевание 
на столонах проявляется в  виде 
небольших продолговатых тем-
но-бурых пятен, вначале они по-
верхностные, позже вдавленные. 
Пораженная ткань пробковеет, 
углубляется, поэтому пятна часто 

превращаются в язвочки. При из-
быточной влажности почвы инфи-
цированные столоны загнивают.

Клубневая форма: первые при-
знаки фомоза можно обнаружить 
через 2–4 недели после уборки клуб-

КАРТОПЛЯРСТВО

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

Фомоз в последние десять лет выявляется повсеместно, где выращивают 
картофель, но наибольшей вредоносностью заболевание отличается в зоне По-
лесья и Лесостепи Украины.  В прошлом году  заболевание на   свежеубранных 
клубнях  чаще выявлялось на  сортах картофеля:  
Белароза, Зоряна, Пикассо, Повинь, Словян-
ка, Ривъера,  Воля, Полеская розова.  На 
практике это заболевание часто 
принимают за сухую фузариозную 
гниль клубней картофеля. Фомоз  
картофеля проявляется в виде  
трех форм: стеблевой, сто-
лонной и клубневой. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
КАРТОФЕЛЬ ОТ ФОМОЗА

Проявление фомоза на 
свежеубранных клубнях картофеля 
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ней, но наиболее интенсивно – через 
6–7 месяцев, т.е. ко времени посадки 
картофеля, когда большинство боль-
ных клубней сгнивает. Вначале на 
поверхности образуются небольшие 
округлые тёмные вдавленные твёр-
дые пятна с отчётливой границей 
между больной и здоровой тканями. 
В дальнейшем пятна, напоминающие 
след от надавливания пальцем или 
нажима пуговицей, увеличиваются в 
диаметре и углубляются. Отсюда по-
шло второе название болезни – пу-
говичная  гниль.  Увеличиваясь, пят-
на достигают до  3–6 см в диаметре 
и углубляются, превращаясь в язвы 
с плотно натянутой бумагоподобной 
кожурой и резко очерченными края-
ми. Вскоре кожура рвется, и получа-
ются трещины, похожие на петли для 
пуговиц. Пораженная ткань темно-
серая, сухая и пылящая. Из трещин 
просматривается тонкая сероватая 
грибница возбудителя болезни. 

При сильном развитии  фомоз-
ной гнили на поверхности язв ино-
гда просматривается мелкая се-
точка морщинок. На одном клубне 
может быть несколько таких язв. 
Пораженная ткань имеет темно-ко-
ричневый цвет и четко отграничена 
от здоровой ткани. 

При разрезе больного клубня чет-
ко видна граница, раневая перидер-
ма, разделяющая больную и здоро-
вую ткани. Поражённая ткань более 
интенсивной окраски, она, как пра-
вило, темно-бурая, чаще темно-ко-
ричневая, которая распространяется 
вглубь паренхимы. При повышен-
ной влажности внутри пораженной 
ткани часто образуются полости, 
которые выстланы серовато-белым 
плотным войлочным слоем грибни-
цы патогена. В пораженной ткани, 
как и на поверхности язв, выявляют-
ся темно-коричневые образования 
патогена – пикниды. Нередко гриб-
ница выходит  и на поверхность язв 
через трещины, образовавшиеся в 
местах разрыва кожицы.

Характерный диагностический 
признак фомоза – наличие пик-

нид гриба, которые в виде мелких 
черных точечек выпирают через 
трещинки покровных тканей язвы 
клубня. По наличию на поверхно-
сти и внутри пораженных участков 
многочисленных, заметных невоо-
руженным глазом пикнид гриба лег-
ко отличить фомоз от сухой фузари-
озной гнили клубней картофеля.

В засушливые годы встречается 
также некрозная форма (некроз эпи-
дермиса) поражения клубней фомоз-
ной гнилью. При этой форме на по-
верхности клубня образуются очень 
мелкие темные язвочки неодинако-
вой формы, часто напоминающие 
поражение клубней фитофторозом, 
однако внутренняя ткань на разрезе 
клубня не имеет ржаво-бурой окра-
ски, типичной при фитофторозе, она 
желто-розовая или темно-оранже-
вого цвета. Часто язвы покрывают 
до половины поверхности, а иногда 
и весь клубень. 

Некроз эпидермиса  многие ав-
торы считают нетипичной формой 
проявления фомозной гнили, об-
условленной неблагоприятными 

условиями внешней среды. Пато-
ген при некрозной форме болезни 
проникает только в поверхностные 
ткани клубня, непосредственно под 
кожуру. Иногда на поверхности по-
раженного эпидермиса обнаружива-
ются  также черные точки –   пикни-
ды патогена. При хранении клубней 
в условиях высокой влажности не-
крозная форма заболевания пере-
ходит в типичную язвенную форму 
болезни.

Возбудителем болезни является 
гриб  Рhoma exigua Desm. var exigua, 
который в цикле своего развития 
формирует многочисленные пикни-
ды с пикноспорами. В период веге-
тации картофеля гриб распростра-
няется пикноспорами. Пикноспоры 
с помощью дождя, ветра, насекомых 
распространяются на картофельном 
поле, отдельные из них попадают на 
черешки листьев  или стебли расте-
ний, прорастают и вызывают новые 
очаги поражения.

В течение вегетации возбудитель 
болезни формирует несколько гене-
раций пикнидиального спороноше-
ния. Оптимальная температура для 
роста гриба  18 – 220 С.

Часть инфекции дождевой водой 
смывается с пораженных стеблей 

Диагностические признаки 
фомоза на клубне после 
1,5 месячного хранения в 
картофелехранилище

Фомозные пятна на 
поверхности клубня, которые 
выявляются в период весенней 
переборки перед посадкой
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и достигает поверхности молодых 
клубней картофеля. Большинство 
клубней заражаются фомозом в пе-
риод уборки, при соприкосновении 
пораженной ботвы картофеля с клуб-
нями. Патоген проникает в клубни 
через чечевички, глазки и повреж-
денную кожу. Заражение молодых 
клубней происходит также  в почве 
от материнского больного клубня. В 
этом случае гриб из маточного клуб-
ня переходит в почву, развивается в 
зоне формирования клубней нового 
урожая и вызывает их заражение  как 
в период вегетации, так и в период 
уборки, особенно при наличии меха-
нических повреждений.

Заражение молодых клубней в 
период вегетации растений может 
происходить также диффузным 
способом, проникновением гриб-
ницы патогена с пораженного сте-
бля  через столон в клубень. 

Заражению и развитию фомоза 
способствуют прохладная и сырая 
погода в период уборки, механиче-
ские повреждения клубней, а так-
же повышенные влажность и тем-
пература в период хранения.

При хранении заболевание про-
является обычно через несколько 
недель после уборки. Максимум 
развития болезни приходится, как 
правило, на январь – апрель. К вес-
не большая часть пораженных клуб-
ней обычно сгнивает. Повторные 
перезаражения клубней во время 
хранения происходят редко.

Основным источником инфекции 
являются пораженные посадочные 
клубни картофеля. Дополнительным 
источником есть пораженная ботва, 
на которой сохраняется пикниди-
альная стадия гриба, а также почва, 
где выращивался зараженный кар-
тофель в прошлом году. Источником 
инфекции могут быть некоторые 
сорняки (различные виды осота и 
др.).  Инфекция в почве сохраняется 
до трех лет и более. 

При посадке пораженных клубней 
картофеля развитие болезни про-
грессирует, некоторые клубни сгни-
вают полностью. Часть поражен-
ных клубней прорастает, грибница 
патогена выносится пораженными 
ростками на поверхность почвы, от-
куда инфекция распространяется на 
стебли молодых растений, вызывая 
первичное их заражение. Из пикнид 
пораженных стеблей пикноспоры 
позже вызывают вторичное зараже-
ние растений. 

Вредоносность болезни заключа-
ется в преждевременном  отмира-
нии поражённой ботвы, существен-
ном снижении урожая и гибели 
клубней при хранении. 

Больные клубни, попадая в се-
менной материал, дают ослабленные 
растения, у которых преждевремен-
но усыхает ботва, снижается урожай.

Особенно вредоносно заболе-
вание в период хранения клубней. 
Часто наблюдается на клубнях со-
вместное развитие фомозной и фу-
зариозной гнили. Больные клубни 
фомозом при хранении легко инфи-
цируются  возбудителями сухой фу-
зариозной гнили. При поражении 
клубня фузариозной и фомозной 
гнилями на его поверхности появ-
ляются типичные признаки фуза-
риоза, а внутри клубня образуются 
полости, выстланные темно-серой 
войлочной грибницей Р. exigua. 
Пространство полости заполняет-
ся белой или розовой грибницей 
грибов из рода Fusarium sp. При 
наличии комплексной фузариозно-
фомозной инфекции клубень раз-
рушается значительно быстрее, чем 

Типичная форма проявления 
фомоза на клубне, с трещинок 
кожуры выступает грибница 
Рhoma exigua 

Диагностические признаки фомоза 
при интенсивном развитии болезни 
(разрывы пораженной кожуры  в 
местах пятен) 

Общий вид проросшего 
пораженного фомозом клубня 
картофеля  
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при поражении только фузариоз-
ной или только фомозной гнилями. 

Распространенным в период 
хранения клубней является также 
совместное развитие фомоза и мо-
крой бактериальной гнили. Потери 
клубней от фомозной гнили и сме-
шанных форм нередко достигают 
до 30%  и более.  

Защитные мероприятия карто-
феля от фомоза направлены пре-
жде всего на подавление или огра-
ничение источника инфекции. Для 
посадки необходимо использовать 
только здоровый посадочный ма-
териал. При наличии в партии по-
раженных клубней целесообразно 
провести его переборку. Как пра-
вило, ее необходимо проводить 
осенью – перед закладкой на хра-
нение и весной – перед посадкой. 
При этом следует удалить из партии 
клубни с признаками поражения 
фомозом, а также сухой и мокрой 
гнилью, фитофторозом, сплошь 
покрытые обыкновенной и черной 
паршой, с ободранной кожурой. Для 
более полного выявления фомоза и 
других болезней весной перед пере-
боркой необходимо провести обо-
грев клубней в течение 10–15 дней 
при температуре 15–180 С. При этом 
на хорошо освещенных здоровых 
клубнях образуются крепкие корот-

кие, не более 0,5–1,0 см,  ростки, не 
мешающие механизированной по-
садке таких клубней. Этот прием 
позволяет полнее использовать аг-
ротехнические и погодные условия, 
способствует быстрому формиро-
ванию корней, ускоряет развитие 
всходов, увеличивает число стеблей 
и обеспечивает получение более вы-
сокого и качественного урожая.

Поскольку семенные клубни мо-
гут быть источником инфекции 
фомоза и других болезней, обяза-
тельным приемом защиты карто-
феля должно быть предпосадочное 
их обеззараживание разрешенными 
фунгицидами-протравителями. 

 Для протравливания клубней 
против фомоза используют препа-
раты: Максим 025 FS, тн (0,75 л/т); 
Ровраль Аквафло, кс (0,38-0,4 л/т); 
Серкадис, кс (0,2-0,25 л/т); Фумаза-
лил, рк (0,15 л/т), которые эффек-
тивны также против фитофтороза, 
альтернариоза и других болезней. 

Опрыскивание  растений  раз-
решенными фунгицидами про-
тив фитофтороза и альтернариоза  
сдерживает развитие  фомоза на 
ботве картофеля.

При работе с фунгицидами следу-
ет строго придерживаться регламен-
тов их применения и норм расхода. 
С целью исключения возникновения 
у возбудителя болезни резистентных 
(адаптированных) штаммов к дей-
ствующим веществам фунгицидов 
следует чередовать их применение в 
течение вегетации растений.

Пораженные послеуборочные 
остатки картофеля являются источ-
ником инфекции, поэтому надо со-
блюдать севооборот с возвращени-
ем картофеля на прежнее место не 
ранее, чем через 3–4 года. 

Не рекомендуется в севообороте 
размещать картофель после льна, 
подсолнечника, капусты, томата, 
которые поражаются общими воз-
будителями ряда болезней. 

С целью предотвращения_зара-
жения клубней возбудителем фо-
моза в процессе уборки необходимо 

применять приемы, ускоряющие 
процесс их созревания, например, 
удалять ботву за 10–14 дней до 
уборки урожая. Это способству-
ет укреплению покровных тканей 
клубней и, следовательно, они мень-
ше травмируются во время уборки, 
транспортировки и сортировки.

При уборке урожая не допускать 
механических повреждений клуб-
ней, которые являются воротами 
для проникновения инфекции воз-
будителя фомоза. Сразу после убор-
ки  урожая семенные клубни карто-
феля перед закладкой на хранение 
следует протравить препаратом 
Ровраль Аквафло, кс (0,38 – 0,4 л/т). 

В начальный период хранения 
клубней необходимо создать благо-
приятные условия, которые способ-
ствуют залечиванию механических 
повреждений и предупреждают про-
никновение инфекции в клубни. С 
этой целью в течение первых 20 дней 
после уборки клубни следует выдер-
живать при температуре 18–190 С и 
относительной влажности воздуха 
90–95%. Оптимальный режим хране-
ния клубней картофеля, температура 
в картофелехранилище должна быть 
в пределах 1–30 С при 85–90% влаж-
ности воздуха, при которых разви-
тие болезни будет минимальным.

Симптомы проявления 
фомозной гнили на разрезе 
пораженного  клубня 
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Картопля вимоглива до якості об-
робки ґрунту. Особливо гостро вона 
реагує на його ущільнення і перезво-
ложення. Пухкий грунт забезпечує 
рослини картоплі повітрям, яке по-
винне мати близько 20% (за об’ємом) 
кисню, також пухкий грунт зменшує 
механічний опір на столони та моло-
ді бульби, які розвиваються. В ущіль-
неному ґрунті утворюються дрібні та 
деформовані бульби, виникає пере-
шкода проникнення повітря та ат-
мосферних опадів у нижчі шари. Ко-
ренева система рослин розвивається 
у таких умовах лише у поверхневій 
частині (на глибині 10–15 см), це 
спричинює погіршення забезпечен-
ня насаджень елементами живлення 
і негативно впливає на урожай. Для 

створення пухкого, дрібно-грудкува-
того стану ґрунту його обробляють 
восени та навесні.

Мета обробки ґрунту полягає у 
створенні сприятливих умов для 
проростання бульб, росту рослин, 
забезпеченні оптимального водно-
повітряного та поживний режиму 
. Усі агрозаходи мають бути спря-
мовані на створення оптимальної 
структури ґрунту в орному та під-
орному його шарах. 

Обробіток ґрунту повинний 
забезпечувати:    
•  пухку дрібно-грудкувату струк-

туру до садіння; усунення ущіль-
нень в орному шарі на плужній 
підошві і в підґрунті і створення 
умов для безперешкодного про-

никнення коренів в орний і під-
орний горизонти ґрунту;

•  гомогенну структуру ґрунту 
оптимальної агрегації;

•  рівномірний розподіл в орному 
шарі органічних залишків попе-
редника і проміжних культур, а 
також гною, який найкраще вно-
сити під попередник;

•  пробудження бур'янів до пророс-
тання і їх знищення механічними 
способами;

•  збереження ґрунтової вологи, 
поглинання і затримання осінніх 
і зимових опадів;

•  формування оптимальних гребе-
нів для росту рослин картоплі і 
механізованого збирання бульб 
без їх пошкодження;

Ольга 
Володимирівна 
ВИШНЕВСЬКА,  
к. с.-г. н.,  
Інститут 
картоплярства 
НААН

ОСНОВНИЙ ТА ПЕРЕДСАДИВНИЙ  
ОБРОБIТОК ¥РУНТУ ПIД КАРТОПЛЮ
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•  створення або збереження спри-
ятливого стану ґрунту для техно-
логічних процесів (хороша розро-
блюваність, просіюваність і т. д.).
У зв'язку з тим, що врожайність 

картоплі у найбільшій мірі лімітуєть-
ся достатнім вологозабезпеченням, 
усі заходи повинні бути спрямовані 
на якомога більше збереження ґрун-
тової вологи, покращення волого-
утримуючої здатності і зменшення 
випаровування.

Існує пряма залежність врожай-
ності картоплі від щільності і водо-
проникності ґрунту (табл. 1).

Для отримання високих урожаїв 
картоплі при виконанні всіх польо-
вих робіт необхідно дотримуватися 
наведених у таблиці 2 параметрів 
тиску ходових систем на грунт і гра-
ничного значення щільності ґрунту, 
щоб уникнути переущільнення під-
ґрунтя.

У зв'язку з підвищеними вимога-
ми до якості картоплі під час збиран-
ня зростають вимоги і до обробітку 
ґрунту, його структури, запобігання 
утворенню грудок, особливо на важ-
ких ґрунтах.

Кам'янисті ґрунти негативно 
впливають на якість картоплі, під-
вищують зношеність техніки і ви-
магають додаткових витрат при пе-
ребиранні бульб. Видаляти камені 
можна за допомогою спеціальної 
каменезбиральної техніки або каме-
неподрібнювачів, але це дуже доро-
говартісний процес. Каменезбираль-

на здатність картоплезбирального 
комбайна дуже низька, тому що при 
збиранні картоплі через його відсі-
ваючий апарат проходить тільки 25% 
землі орного шару.

Заходи з основного передса-
дивного обробітку ґрунту вклю-
чають:
•  обробіток стерні (після зернових 

культур);
•  вирощування проміжних культур;
• внесення мінеральних добрив *;
• хімічну боротьбу з бур'янами;
•  оранку (на зв'язних ґрунтах восе-

ни, на легких – навесні);
•  передпосадкове нарізання гребе-

нів (восени або навесні);
•  передпосадкову культивацію і 

боронування.
* Через небезпеку підвищення за-
смічення ґрунту бур'янами орга-
нічні добрива вносять тільки як 
виняток і найкраще під попере-
дник.

Ці заходи не можна проводити за 
шаблоном. Необхідно враховувати 
конкретні місцеві ґрунтові, кліма-
тичні і погодні умови певного року. 

Так, наприклад, ґрунти з високим 
вмістом глини вимагають інших спо-
собів обробітку порівняно з легкими 
сипкими ґрунтами.

З огляду на економічні та еколо-
гічні причини оптимального рівня 
обробітку ґрунту слід досягати за 
меншої інтенсивності і меншої кіль-
кості робочих операцій. Поки що у 
більшості регіонів із вирощування 
картоплі грунт обробляють за тра-
диційним способом, з оборотом 
пласта, але в останні роки варіанти 
консервуючого обробітку ґрунту з 
економічних і екологічних причин 
набувають усе більшого поширення.

ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ.  
ОСІННІЙ ОБРОБІТОК

У тих випадках, коли попередни-
ком картоплі були зернові культури, 
проводять осінній обробіток стер-
ні. Це сприяє знищенню коренів 
бур'янів, обмеженню втрат воло-
ги при випаровуванні і створенню 
сприятливих умов для переходу 

Таблиця 1. Вплив щільності скелетної фракції ґрунту на його проникність 
та урожайність картоплі

Таблиця 2. Граничні значення щільності сухого ґрунту та максимально допустимий тиск на грунт при обробітку поля

Щільність скелетної 
фракції ґрунту, г/см3 

Водопроникність, 
мм/хв.

Урожайність

т/га %

1,1 0,72 28,2 100

1,2 0,22 27,9 99

1,3 0,08 21,1 75

1,4 0,01 17,0 60

ВВид ґрунту

Вміст у ґрунті частин розміром, мм
Граничні значення 
щільності сухого 

ґрунту, г/см3

Максимальний тиск на грунт, к Па

0,02 (глина)
0,002-0,063  

(пилуватий грунт)
0,0063-2,000 

(пісок)

Навесні (80 
% польової 

вологоємкості)

Влітку + восени 
(70% польової 
вологоємкості)

Ппісок рихлий 3 17 80 1,54
50 80

Зв'язний пісок 5 20 75 1,52

Ссупісок 10 25 65 1,50
80 150

Ллегкий суглинок 15 30 55 1,48

Ссередній суглинок 20 40 40 1,45

120 200
Ттяжкий суглинок 25 55 20 1,45

Ллегка глина 40 35 25 1,35

Ссередня глина 50 30 20 1,30



листопад 201926

КАРТОПЛЯРСТВО

ґрунту у стан фізичної стиглості. 
Під час осіннього обробітку ґрунту 
можна вносити органічні та міне-
ральні добрива. Обробіток швид-
козростаючих проміжних культур, 
наприклад, білої гірчиці, підсилює 
процес зменшення забур'яненості. 
Післяжнивні залишки попередника 
– солому і пожнивні рештки – треба 
добре подрібнити і заробити у грунт 
на глибину 5 ... 10 см для забезпечен-
ня максимального їх розкладення 
іще до настання зими.

Лущення доцільно починати на 
глибину 6-8 см у два сліди диско-
вими лущильниками, а на надто 
ущільнених ґрунтах – дисковими 
культиваторами.

Для знищення пирію та інших 
кореневищних бур'янів слід вико-
ристовувати чизельні культивато-
ри або лемішні лущильники.

В міру появи сходів бур'янів і 
падалиці поле рихлять на глибину 
10-15 см з одночасним внесенням 
фосфорних і калійних добрив із їх 
загортанням. Також при цьому мож-
на загортати і гній. За рахунок цього 
заходу поглиблюється грудкуватий 
шар, досягається настання фізичної 
стиглості більшої частини орного 
горизонту, розрихлення ущільне-
них агрегатів грунту, утворених вна-
слідок проходу коліс техніки, упе-
редження утворення гнізд соломи 

або гною, а також брил при оранці, 
особливо у середній і нижній части-
нах орного шару. Для такої роботи 
найкраще використовувати культи-
ватори в агрегаті з важкими зубови-
ми боронами, а в посушливу погоду 
– з кільчасто-шпоровими котками 
при робочій швидкості не більше 8 
км/год. За такого обробітку створю-
ються добрі умови для проростання 
бур'янів та насіння зернових, які об-
сипалися. При обробітку стерні слід 
прагнути до забезпечення, по мож-
ливості, рівної поверхні поля.

Основний осінній обробіток ґрун-
ту на зв'язних тяжких ґрунтах про-
водиться у вигляді зяблевої оранки 
для створення достатньо глибокого 
пухкого шару з об'ємом пор, які за-
безпечують краще проростання на-
весні коренів картоплі. Основний 
осінній обробіток ґрунту повинний 
забезпечити рівномірне загортання 

органічних добрив. Через швидку 
усадку легких піщаних, у більшості 
випадків, на бідних гумусом ґрунтах 
проведення осінньої оранки не є до-
цільним.

У кінці вересня – першій поло-
вині жовтня на полях, призначених 
для садіння картоплі, проводять 
гладку оранку оборотними плугами 
на глибину 25-32 см. На великих ма-
сивах при оранці із загінками краще 
використовувати звичайні плуги. 
При цьому необхідно стежити, щоб 
глибина обробітку була однаковою 
по всьому полю і не утворювалися 
великі звальні гребені або глибокі 
розвальні борозни. Для боротьби з 
пирієм механічним способом реко-
мендують використовувати перед-
плужники.

Якщо після зяблевої оранки пла-
нують восени формування гребенів, 
одночасно можна проводити вирів-
нювання ґрунту навісними середньо-
тяжкими або тяжкими боронами.

Важливо прагнути закінчити 
зяблеву оранку у жовтні, через те 
що дощі можуть погіршити умови 
і якість обробітку ґрунту, а також 
збільшити витрату пального. 

Чим важчий грунт і вищий вміст 
у ньому глини, тим раніше восени 
потрібно проводити оранку. Липкі, 
схильні до запливання ґрунти реко-
мендують орати пізніше і по мож-
ливості без розрівнювання їх після 
оранки. Орати потрібно тільки сти-
глий грунт. Осіння оранка при пере-
зволоженні ґрунту, особливо коли 
колеса трактора йдуть по борозні 
плуга, негативно впливає на врожай 
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картоплі. Це викликає утворення 
підошви, і рослини можуть засвою-
вати поживні речовини і вологу ви-
ключно з орного шару ґрунту. У по-
сушливий період це призводить до 
нестачі поживних речовин.

Після проведення оранки по-
трібно ретельно вирівняти роз'ємні 
борозни і звальні гребені. Глибина 
оранки залежить від конкретних 
ґрунтових умов. Не можна занадто 
глибокою оранкою перемішувати 
бідне гумусом і поживними речо-
винами підґрунтя з орним шаром. 
Розворотні смуги обробляють після 
проведення оранки усього поля.

Сучасні плуги дозволяють здій-
снювати проїзд трактора по нео-
бробленій поверхні ґрунту (оnland), 
а також одним колесом по плужній 
борозні. Оскільки при цьому тиск 
поширюється на грунт глибших ша-
рів, викликаючи шкідливе для росту 
рослин переущільнення при пере-
ході до підґрунтя і самого підґрунтя, 
то при оранці використовують про-
їзд коліс трактора по незораній по-
верхні поля (оnland).

Необхідно зберігати пухкий стан 
ґрунту в орному шарі, тобто тяжкі 
грунти повинні мати щільність не 
менше 1,25, а більш легші – 1,10 г/ 
см3. Цього можна досягти тільки 
тоді, коли навесні не проводиться 
обробка ґрунту при підвищеній во-
логості ґрунту (НВ> 75%) і за міні-
мальної кількості колій. Найкращим 
є використання постійних техноло-
гічних колій. Для цього поле роз-
діляють на зони для вирощування 
картоплі і зони для проїзду техніки. 
При цьому доцільним є періодичне 
рихлення колій. 

На піщаних ґрунтах, особливо 
за сильного їх перезволоження або 
після раннього настання осінніх 
морозів, слід проводити весняну 
оранку на глибину 20-25 см, але 
лише за сухого орного шару. Вес-
няну оранку необхідно комбінува-
ти з передсадивною обробкою для 
уникнення ущільнення ґрунту до 
садіння картоплі. 

В залежності від ґрунтово-кліма-
тичних умов використовують об-
ладнання для післяплужної оброб-
ки або борони. Подальшу обробку 
можна комбінувати з посадкою 
бульб. Для цих цілей особливо під-
ходить агрегатування фронталь-
ного культиватора з підгортанням 
та саджалкою. За весняної оранки 
розворотні смуги можна зорати 
після садіння бульб на основному 
полі.

ПЕРЕДПОСАДКОВИЙ 
ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Мета передсадивного обробітку 
ґрунту полягає в тому, щоб ство-
рити стабільну дрібно-грудкувату 
ґрунтову структуру з достатньою 
скважністю і хорошим капілярним 
сполученням з водомісткими ниж-
че розміщеними шарами підґрунтя. 
Одночасно потрібно забезпечити 
досить стійку для роботи техніки 
структуру ґрунту.

За досягнення якісного перед-
садивного обробітку ґрунту ство-
рюється хороше ложе для бульби, 
оптимальні умови для її пророс-
тання і росту.

Передсадивний обробіток ґрун-
ту включає наступні операції:
•  планування поверхні ґрунту, роз-

пушування ґрунтової кірки;

•  руйнування та подрібнення брил 
і грудок;

•  рівномірно глибоке розпушуван-
ня при максимальному збере-
женні ґрунтової вологи;

•  зворотне ущільнення і створен-
ня зв'язку з капілярними шарами 
під ложем бульб;

• нарізання гребенів.
Важливі передумови для якісно-

го передсадивного обробітку ґрунту 
створюються залежно від осіннього 
основного обробітку. Недоброякісна 
оранка вимагає коригувань, що при-
зводить до додаткових витрат, нега-
тивно впливає на врожай картоплі, 
викликає збільшення в урожаї част-
ки домішок землі.

Навесні грунт особливо чутли-
вий до тиску, тому потрібно до-
тримуватися усіх правил ощад-
ливого обробітку і зменшувати 
число проїздів по полю технікою. 
Для зниження тиску коліс на грунт 
рекомендуються такі заходи:  мак-
симально можливе зниження тиску 
всередині камер шин тракторів; на-
вішування парних шин однакового 
розміру, по можливості, з’єднуючи 
їх прокладками для роботи з про-
сапними культурами.

 Грунт навесні слід обробляти тіль-
ки на необхідну глибину. Кожний за-
йвий обробіток підвищує енергови-
трати і збільшує втрати вологи. Для 
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різних ґрунтово-кліматичних умов 
не може існувати єдиної технології 
передсадивного обробітку ґрунту. 
Для конкретних умов необхідно ви-
бирати оптимальне рішення. При 
обробітку ґрунту під картоплю реко-
мендовано наступні заходи.

Традиційний передсадивний об-
робіток ґрунту складається з тех-
нологічних операцій з обробітку 
шлейфовою бороною («закриття 
вологи» після осінньої зяблевої 
оранки), внесення мінеральних до-
брив і культивації з боронуванням. 
З метою уникнення подвійного об-
робітку ці заходи слід проводити по 
досить сухий ріллі, безпосередньо 
перед висаджування бульб. Варто 
забезпечувати мінімізацію техно-
логічних операцій при одночасному 
зниженні навантаження на грунт 
(комбінування робочих операцій, 
якомога більший захват робочих 
органів, спарені шини, зниження 
тиску всередині їх камер).

Існуючими на сьогодні агрегата-
ми можна провести ці операції за 
один прохід. При цьому виконання 
робіт по діагоналі до напрямку май-
бутніх гребенів застосовується тіль-
ки як виняток.

Передсадивний обробіток ґрун-
ту необхідно проводити у напрям-
ку садіння картоплі і по міжряддю. 
Залежно від конкретних природно-

господарських умов застосовують 
різні варіанти цього широко поши-
реного агрозаходу.

Для передсадивного нарізання і 
формування гребенів восени необ-
хідним є відсутність засмічення 
поля пирієм, низький рівень ґрун-
тових вод, структурно стабільні 
ґрунти з достатнім умістом гумусу. 
Нарізання гребенів можна провести 
відразу після проведення зяблевої 
оранки. Грунт повинен бути сип-
ким. На карбонатних і багатих міл-
когрунтям ґрунтах гребені можна 
формувати у більш вологих умовах. 
Для цього застосовують підгортачі 
різного типу, обладнані маркерами. 
На більш легких ґрунтах можна ви-
користовувати дискові лапи.

Передпосадкове нарізання гре-
бенів навесні проводять переваж-
но на легких піщаних ґрунтах і на 
ґрунтах, схильних до запливання, 
безпосередньо після оранки навес-
ні або восени. Після осінньої зябле-
вої оранки навесні може виникнути 
необхідність розпушування ґрунту 
культиваторними лапами. Для цих 
робіт застосовують такі ж агрегати, 
як і при осінньо-зимовому нарізан-
ні гребенів.

На важких ґрунтах, на яких було 
проведено нарізання і попереднє 
формування гребенів, навесні по-
трібно по технологічним коліям про-

вести розпушування ґрунту культи-
ваторами. 

ГРУНТОВО - ЗАХИСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

Картопля є однією з культур, ви-
рощування якої позв' язано зі зна-
чними навантаженнями на грунт. 
Це переущільнення, водна та ві-
трова ерозія. Не тільки до садіння 
картоплі поле, вкрите рослинніс-
тю, піддається у великій мірі еро-
зії, але і після садіння при сильних 
опадах або при дощуванні гребе-
ні розмиваються, вивільняються 
гнізда бульб з негативними на-
слідками для якості картоплі. На 
довгих полях за наявності незна-
чного схилу спостерігається еро-
зія по борознах, а там, де гребені 
розташовані впоперек схилу – на-
копичення води і змивання гребе-
нів. Хоча поля з гребенями менш 
чутливі до вітрової ерозії, на лег-
ких ґрунтах часто верхівки гребе-
нів вивітрюються, а борозни заси-
паються землею. Тому запобігання 
переущільненню і ерозії відіграє 
важливе значення. Це стосується 
всіх заходів основного і передпо-
сівного обробітку ґрунту.

Численні досліди з використання 
нових, економічно менш витратних 
і ґрунтозахисних технологій показа-
ли, що врожайність і якість картоплі 
не залежить від інтенсивності об-
робітку ґрунту. Щодо інтенсивності 
впливу на грунт для різних культур 
у землеробстві практикується ши-
рокий діапазон можливих рішень.

Встановлено, що і при вирощу-
ванні картоплі безплужний об-
робіток ґрунту, особливо у формі 
консервуючого обробітку - най-
кращий шлях до зниження еконо-
мічних витрат і навантажень на 
грунт. Вона відрізняється харак-
терними особливостями:
•  рослинні залишки (солома та 

вимерзаючі взимку проміжні 
культури) в якості мульчі зали-
шаються на поверхні ґрунту ;
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•  розпушування ґрунту прово-
диться тільки за необхідності і 
без обороту пласта.
Для реалізації цього концепту є 

ціла низка можливих технологічних 
варіантів. Для вирощування карто-
плі без оранки плугами в загальному 
придатні усі технологічні варіанти, за 
яких при обробітку ґрунту культива-
тором на глибину 15 см досягається 
достатня кількість пухкої частини 
ґрунту для точного висаджування 
бульб і формування гребенів, а змі-
шана з ґрунтом мульча захищає його 
від ущільнення і ерозії. Плуги засто-
совують на кращих, більш родючих 
ґрунтах, ніж на легких піщаних, які 
більше піддаються переущільненню.

Ярові проміжні культури, які да-
ють досить густі травостої, а взимку 
вимерзають, можна використову-
вати як мульчу. Досить густий тра-
востій є важливим для досягнення 
протиерозійного ефекту, оскільки 
покриття поверхні ґрунту на 50%, 
для чого потрібно близько 2 т/га 
рослинної сухої маси, знижує в до-
статній мірі поверхневе стікання.

Як проміжні культури особли-
во рекомендується редька олійна 
(Raphanus sativus var. oleiformis) і 
гірчиця біла (Sinapis albba). Обидві 
культури мають свої плюси і мінуси. 
За пізньої сівби редька олійна не дає 

досить густої маси. Крім цього, за 
м'яких зим міцні «скловидні» стриж-
ньові корені не завжди вимерзають. 
У таких регіонах вирощують гірчицю 
білу, яка, особливо при пізній сівбі, 
дає більш густі травостої.

У регіонах, де картопля значно 
уражується іржавістю і опробковін-
ням, які викликає вірус строкатос-
тебельності тютюну (Tobacco rattle 
virus), сівба редьки олійної перери-
ває інфекційний ланцюг. 

Проміжні культури можна сіяти 
після обороту пласта, що у багатьох 
випадках є найкращим методом для 
отримання густих травостоїв.

Проміжні культури можна висі-
вати після культивації або комбіно-
ваним агрегатом з сівалкою. Норма 
висіву редьки олійної - 20-25 кг/га, 
гірчиці білої - 18-20 кг/га.

У регіонах, де вегетаційний період 
занадто короткий або запаси вологи 
не дозволяють вирощувати проміж-
ні культури, для утворення мульчі 
використовують солому. При цьому 
особливо важливим є гарне подріб-
нення і рівномірне її розподілення у 
ґрунті. Останнє не завжди вдається, 
через що часто необхідно застосо-
вувати спеціальний прохід штриге-
лем для подрібнення соломи. Вплив 
мульчі з різних рослинних решток 
проміжних культур і з соломи за рів-
них умов на врожайність картоплі є 
однаковим (табл.3).

Навесні грунт, укритий мульчею 
з рослинних решток, після культи-
вації або нарізання гребенів готу-
ють до висаджування бульб. Якщо 
немає сильного засмічення поля 
бур'янами, знищення минулорічно-
го рослинного покриву гербіцидами 
не проводять. 

Слід відзначити, що вирощуван-
ня картоплі після консервуючого 
обробітку ґрунту потребує багато 
досвіду та знань, тому доцільно та-
кий обробіток ґрунту перевіряти в 
господарстві на частині площ ви-
рощування картоплі.

Спосіб
Обробіток 

ґрунту влітку, 
восени

Навесні
Урожайність, т/га

бульб крохмалю

Традиційний з 
проміжною культурою

Дискова борона, 
культиватор. 
Редька олійна

Плуг, 25 см 42,2 6,2

Консервуючий, 
проміжна культура

Дискова борона, 
культиватор. 
Редька олійна

Культиватор,  
10– 15 см

42,8 6,9

Консервуючий,  
солома

Дискова борона, 
культиватор

Культиватор, 10-
15 см

43,0 7,0

Консервуючий,  
солома

Дискова борона
Пошаровий  

культиватор,  25 см
40,4 6,5

Консервуючий, солома Дискова борона
Культиватор, 10–15 

см
38,5 6,2

Таблиця 3. Порівняння урожайності картоплі (т/га) після різних варіантів 
обробітку ґрунту та посадки бульб у мульчу із залишків проміжних культур 
і з соломи
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Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО:  
ЯК У ПОЛЬЩI ДБАЮТЬ  
ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

У нинішньому році для фермерів і сільськогосподарських коопера-
тивів ще діють програми державної підтримки, які були затверджені у 
попередні роки.  Але нині в уряді озвучують плани згорнути ці програ-
ми, а кошти спрямувати на запровадження ринку землі. Очевидно, за 
задумом чиновників, українські аграрії, які матимуть у власності наділи 
ріллі, отримають можливість віддавати у заставу годувальницю, а банки 
за таких умов охочіше надаватимуть їм кредити, тоді і держпідтримка 
більшості виробників може не знадобитися …

 Однак досвід наших західних сусідів свідчить про протилежне. Без по-
слідовної державної політики та систематичної допомоги економічного 
дива в агросфері не відбудеться. Мало того, можемо втратити і ті скромні 
надбання, які маємо, адже конкуренція на світовому ринку продовольства 
досить жорстка, зазначають експерти. 

Про агрополітику сусідньої Польщі та інших країн Євросоюзу нам роз-
повів керівник Сільськогосподарського дорадчого центру «Фермерська 
країна» Павло Дигдало. Ця організація сприяє розвитку фермерства в 
Україні і допомагає аграріям-початківцям налагодити справу. 

Павло Дигдало, керівник 
Сільськогосподарського 
дорадчого центру  
«Фермерська країна»
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– Польські аграрії були чи не 
найбільшими скептиками всту-
пу Польщі у ЄС. Тож на початку 
2000-х вони найбільше протесту-
вали проти цього кроку, – каже  
Павло Дигдало. – Боялися, що таке 
об’єднання знищить польське село, 
а землю буде роздано в оренду фер-
мерам з інших,  багатших країн 
Євросоюзу. Однак, як виявилося, 
польські аграрії найбільше виграли 
від вступу. Це відбулося за рахунок 
значних європейських доплат за 
різноманітну діяльність у  аграр-
ному секторі. У  Польщі наданням 
допомоги аграріям, передовсім роз-
поділом коштів Європейського ін-
вестиційного банку, займається 
спеціальна держустанова – Агенція 
реструктуризації і модернізації 
сільського господарства. Скажімо, 
на виплату польським аграріям 
цей орган лише у 2016 році отримав 
від Європейського інвестиційного 
банку близько 3,4 мільярда євро. У 
Польщі категорія фермерів, що має 
право скористатися отриманням 
допомоги, є досить широкою. Вони 
отримують компенсації як допла-
ту за кожен гектар угідь чи озеле-
нення земель, за дистрибуцію сіль-
ськогосподарських товарів тощо. 
Допомогу мають і  молоді фермери 
на започаткування власного бізне-
су. Так, у Польщі за 1 га орних угідь 
фермер може отримати доплату у 
розмірі 107 євро, за озеленення 1 га 
площі – 72 євро. Молодий аграрій 
за роботу на 1 га землі може отри-
мувати понад 53 євро. Держава 
виплачує кошти за вирощування 
окремих видів культур. Так,  за 1 
га, де вирощувалися томати, поль-
ський фермер може отримати до-
тацію від держави  у розмірі понад 
700 євро, за 1 га картоплі – 280 євро, 
цукрового буряка – 460 євро. 

При цьому у  Польщі значно де-
шевші кредити, ніж в Україні. Ска-
жімо, польський фермер може взя-
ти кредит на споживчі аграрні 
потреби під 2% річних терміном на 
4 роки. Техніку він  може отримати 

у кредит під 4% річних, при цьому 
купувати техніку не обов’язково 
польського виробництва. А части-
ну відсоткової ставки у 4% фермер 
може компенсувати за рахунок ко-
штів Агенції реструктуризації і мо-
дернізації сільського господарства.

В Україні також діють державні 
програми підтримки сільськогоспо-
дарських виробників, у тому числі 
часткового відшкодування вартос-
ті придбаного обладнання чи тех-
ніки, але лише вітчизняного вироб-
ництва, компенсація відсоткової 

ставки за залученими кредитами, 
програми підтримки садівництва, 
компенсація вартості закупленого 
насіння та інші. Звичайно, не всі 
програми були системними та до-
ступними всім фермерам, умови ба-
гатьох із них щороку змінювались, 
але багатьма програмами аграрії 
активно користувались,  і шкода, 
що й таку  допомогу наші фермери 
можуть втратити у наступному 
сезоні, коли уряд анонсує відкриття 
ринку землі сільгосппризначення.  

– Що можете розповісти про 
ринок земель сільськогосподар-
ського призначення у Польщі?

– Правовою основою земельної 
реформи у Польщі було прийняття 
закону про управління державними 
сільськогосподарськими землями, 
прийнятому ще у 1991 році. Для 
управління земельним ринком було 
створено Агенцію сільськогосподар-
ської нерухомості,  і лише у 2016-му 
в Польщі зняли обмеження для іно-
земних інвесторів на купівлю землі.  
Саме у Польщі тривав найдовший, 
у порівнянні з іншими країнами ЄС, 
перехідний період –  12 років. За цей 
час левова частка державних зе-
мель сільгосппризначення, що були 
виставлені на аукціон, опинилася 
у власності дрібних місцевих фер-
мерів.  У  інших країнах ЄС після 
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відкриття ринку землі таких об-
межень для резидентів країн Єв-
росоюзу не існувало. Максимальна 
площа ділянки, якою має право во-
лодіти громадянин Польщі,  ста-
новить 500 га. У  Польщі на ринку 
земель сільгосппризначення взагалі 
відсутня регуляція цін, вони регу-
люються самим ринком. Сьогодні 
у сільськогосподарському виробни-
цтві Польщі домінують дрібні сі-
мейні ферми, яким належить понад  
80% орних земель. Основна части-
на угідь розділена між понад 3 міль-
йонами особистих приватних се-
лянських господарств, у середньому 
наділ яких становить близько 7 га. 
Це у 10 разів менше від раціональної 
площі фермерського господарства у 
країнах ЄС. Нині іноземець має до-
ступ до ринку землі сільгосппризна-
чення у Польщі, якщо він одружений 
із громадянином Польщі та меш-
кає у країні останні два роки або 
якщо не одружений із громадянином 
Польщі, але мешкає у країні п’ять 
років після отримання статусу по-
стійного резидента. В окремих ре-
гіонах ці обмеження не стосуються 
іноземців, які орендували землю про-
тягом останніх трьох років. Щоб 
приватні власники не поспішали 
віддавати свій засіб виробництва 
в оренду, купувати землю мають 
право громадяни, які отримали 
сільськогосподарську освіту або ма-
ють досвід роботи на землі. Бага-
то земель у Польщі лишилися у дер-
жавній власності для забезпечення 
стратегічного резерву. Ці землі зда-
ються через аукціони в оренду. Ціна 
орендної плати варіюється залеж-
но від нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки.  Тобто у сусідній 
країні була прийнята законодавча 
база, яка сприяла тому, щоб зем-
лі сільгосппризначення опинилися 
у власності дрібних фермерів, які 
мали час  зміцнити господарство 
і розвинутись. Щодо позик на при-
дбання землі сільськогосподарсько-
го призначення у Польщі, то сума 
такої позики може бути еквіва-

лентною 80 % інвестиції, лише 20 
% сплачує покупець землі з власних 
коштів. Такі позики там даються 
під 5,5 % річних. 

Таким чином, Польща у питанні 
продовольчої безпеки зробила став-
ку  на дрібного виробника, який зде-
більшого заробляє за рахунок прода-
жів на внутрішньому ринку країни. 
Як, до речі, нині і у нас, де селянські 
господарства забезпечують чи не 
найбільшу частку внутрішнього 
ринку овочами, фруктами, горіха-
ми та грибами. 

На думку Павла Дигдала, завдя-
ки низьким, особливо у порівнянні 
з українськими, банківським відсо-
ткам за кредити для сільгоспвироб-
ників у Польщі,  а також дотації ЄС 
польські фермери мали можливість 
інвестувати кошти у переробку, а це 
потребує значних капіталовкладень. 
До речі, завдяки державним про-
грамам підтримки в останні роки 
українські фермери теж почали 
розвивати переробку, в тому числі 
зросла кількість сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів. 
Адже об’єднання дає можливість 
фермерам не лише знизити вироб-
ничі витрати, а і придбати вартісне 
обладнання для переробки власної 
продукції, що дозволить членам ко-
оперативів виробляти продукцію 
з доданою вартістю та заробляти 
більше. 

– Як протікає процес створен-
ня обслуговуючих сільськогоспо-
дарських кооперативів на Львів-
щині?

– Так, як і у всій Україні – дуже 
повільними темпами. Важко 
об’єднати людей, навіть якщо у 
процесі кооперації передбачене зни-
ження вартості кінцевого продук-
ту для членів кооперативу і підви-
щення його ціни для споживача. На 
сьогодні на Львівщині діє близько 40 
сільськогосподарських кооперати-
вів, із них 12 плодоовочевих. Поки 
що діє як державна, так і обласна 
програми, які зосереджені на відшко-
дуванні вартості обладнання для 
переробки. За державною програмою 
відшкодовується до 70 % вартості 
такого обладнання без ПДВ. Сюди 
входить обладнання для зберігання, 
транспортування, переробки та 
передпродажної підготовки  сіль-
госппродукції,  але лише для обслу-
говуючих кооперативів, при тому 
обладнання має бути вітчизняного 
виробництва. За 2 роки дії цієї про-
грами поки жоден із кооперативів 
Львівщини не подав документів для 
участі в ній. Кілька кооперативів 
подають документи для участі у об-
ласній програмі, яка координується 
Департаментом агропромислового 
розвитку Львівської облдержадмі-
ністрації. Очевидно, тому, що у ній 
не передбачені обмеження щодо кіль-
кості членів кооперативу і вітчиз-
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няної «прописки» виробника облад-
нання, як це у аналогічній державній 
програмі. 

Через те, що організація коопера-
тиву є досить складним процесом, у 
Польщі здебільшого стимулювали 
індивідуальне фермерське вироб-
ництво, а коли фермери стали за-
можнішими, у них з’явилися обігові 
кошти і активи у вигляді логістич-
них і переробних потужностей, 
створилося сприятливе середови-
ще для кооперації. Таким чином, у 
Польщі за останні три роки від 
дрібнотоварного виробництва пе-
рейшли до концентрації спеціалізо-
ваних аграрних виробництв. Тобто 
кооперація стала запорукою розви-
тку переробної галузі, що можна ро-
бити і у нас. Оскільки для коопера-
тивів створено ширші можливості 
щодо закупівлі обладнання. І це, до 
речі, не тільки у Польщі, а і у ЄС. У 
нас же у більшості кооперативів  
як юридичних осіб  немає чого  за-
лишити у заставу, що може бути 
запорукою отримання фінансових 
ресурсів для купівлі сучасного облад-
нання, тому і були розроблені відпо-
відні державна і обласна програми 
підтримки. 

–  Який досвід інших країн Єв-
ропи варто запозичити?

– Під час обговорення країнами-
членами ЄС бюджетного плану, який 
затверджується на 7 років, питан-
ня у частині видатків на підтримку 
сільгоспвиробників є чи не  найбільш 
проблемним. Але у будь-якому випад-
ку ці видатки щоразу ухвалюють, 
кошти є доступними для фермерів 

ЄС, а механізми для їх отримання є 
зрозумілими і прозорими. 

Якщо казати про Німеччину, 
ключовим елементом стимулюван-
ня є прямі виплати як компенсація 
ризиків сільгосппідприємств задля 
пом’якшення впливу коливань цін 
на продукцію. Доплати  служать 
і  компенсацією за високі стандар-
ти у сільському господарстві, адже 
фермери ЄС мають дотримувати-
ся жорстких правил охорони на-
вколишнього середовища та захис-
ту прав споживачів тощо. Також 
здійснюються авансові виплати у 
несприятливих для сільськогоспо-
дарського виробництва регіонах. 
Фінансова допомога надається в 
умовах ризику банкрутства фер-
мерського господарства. У вигля-
ді допомоги можуть скасовувати 
плату за оренду державних земель. 
Місцеві влади у Німеччині можуть 
анулювати земельний податок, осо-
бливо у випадку,  якщо очікується 
зниження врожаю. Допомога перед-
бачена і у інших форс-мажорних ви-
падках.  

–  Чи існують програми ЄС для 
фінансової підтримки україн-
ських  фермерів? 

–  Так, але вони націлені не на 
фермерів як кінцевих бенефіціарів, а 
швидше на системні зміни, реформу 
державних установ. Скажімо, про-
ект ЄС «Підтримка впроваджен-
ня сільськогосподарської політики 
в Україні» націлений на вдоскона-
лення бюджетного процесу в галузі 
розвитку сільського господарства 
і сільських територій. Діє також 

проект «Підтримка розвитку 
системи географічних зазначень 
в Україні», до речі, завдяки цьому 
проекту на Львівщині створений 
сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив «Стрийський ясь», 
члени якого вирощують традицій-
ну для даної території культуру - 
квасолю сорту Яська. Саме завдяки 
проекту та роботі, що проведена 
у рамках його реалізації,  члени ко-
оперативу змогли реалізовувати 
квасолю за вищою у 2,5 разу  ціною,  
ніж до проекту.  Є проект прозоро-
го управління земельними ресурса-
ми в Україні. Він поки діє лише у 4 
областях, у тому числі на Львівщи-
ні. Цей проект має сприяти забез-
печенню вільного доступу до інфор-
мації і правильному відображенню 
інформації про земельні ресурси та 
захисту прав землевласників. 

–  Чому систему сільськогоспо-
дарського дорадництва в Україні 
не змогли організувати належ-
ним чином, як у інших країнах 
світу, скажімо, як у Ізраїлі?

–  Оскільки не було системного 
підходу з боку держави щодо ство-
рення та функціонування системи 
дорадчих служб України. Запрацю-
вали лише декілька дорадчих служб 
в Україні, які впроваджували певні 
проекти МТД, зокрема, на Львів-
щині функціонує вже багато років 
Львівська Аграрна Дорадча Служ-
ба, проте її діяльність зосереджена 
лише на розвитку молочного напря-
му і кооперації у рамках  проекту 
уряду Канади «Розвиток молочного 
бізнесу в Україні» .

–  Який попит на дорадчі по-
слуги відчувається на Львівщині? 

– Ми відчуваємо величезний по-
пит на дорадчі послуги і не лише на 
Львівщині, оскільки в Україні дуже 
слабо розвинений дорадчий устрій. 
Проблемою є те, що наші фермери не 
вважають за потрібне оплачувати 
цей вид послуг, а державна політика 
є поки несистемною щодо дорадни-
цтва та компенсації вартості до-
радчих послуг для фермерів.
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Одним із головних питань сучас-
ної аграрної науки, вирішення якого 
має надзвичайно велике значення 
для людства, є доцільність та, голо-
вне, безпека впровадження гене-
тично модифікованих (ГМ) культур 
у рослинництво та тваринництво. 
Стаття в журналі Nature, опубліко-
вана у вересні 2009 року під назвою 
Battlefield (Поле бою), надзвичайно 
чітко окреслює те, що нині відбува-
ється у науковій спільноті. Сьогодні 
науковці в усьому світі розділились 
на два «ворогуючі» табори: прихиль-
ники та супротивники ГМ-культур. 
Кожен табір відстоює свою точку 
зору на питання ГМО, надає свої гі-
потези та припущення, наводить ре-
зультати досліджень, веде боротьбу 
за свідомості людей у засобах масо-
вої інформації. Часто-густо людині, 
не озброєній актуальною науковою 
інформацією (а не псевдо-науковою 
або й просто сфабрикованою чи пе-
рекрученою у той чи інший бік) бу-
ває досить складно зорієнтуватись у 
цьому шаленому потоці суперечли-
вих свідчень і «відкриттів». До того 

ж не варто забувати й потенційно 
можливу фінансову зацікавленість 
окремих дослідників і досліджень, 
особливо коли вони проводяться за 
кошти конкретних компаній (при-
чому не обов’язково сільськогоспо-
дарських, але й медичних, фармацев-
тичних), зацікавлених у просуванні 
певної «теми» для забезпечення по-
питу на свою продукцію. Тож давай-
те спробуємо розібратися в тому, що 
насправді можна очікувати від впро-
вадження ГМ-культур в аграрне ви-
робництво. Метою даної статті не є 
переконання читача чи нав’язування 
певної концепції. Намагатимусь 
якомога об’єктивніше викладати 
відомі мені результати наукових 
досліджень із цього питання та ста-
тистичні дані країн, що вже мають 
тривалу (відносно) історію впрова-
дження ГМ-культур у своє сільське 
господарство. Розпочнемо із науко-
вих результатів.

Учений-еколог Rosi-Marshall 
(Lo yo la University, Chicago, Illinois, 
USA) сколихнула світову наукову 
спільноту, опублікувавши резуль-

тати своїх досліджень щодо ефекту 
зміни харчової бази личинок во-
лохокрильців (мешканців струмків 
та водойм із проточною водою, які 
часто використовуються як біоло-
гічні індикатори чистоти навколиш-
нього середовища). Так, дослідник 
дійшов висновків, що за харчуван-
ня ГМ-кукурудзою, «оснащеною» 
геном продукції токсинів бактерії 
Bacillusthuringiensis(Bt), що застосо-
вується генними інженерами для на-
дання культурі стійкості проти ряду 
шкідників, личинки волохокрильців 
гинуть вдвічі частіше та їх ріст змен-
шується практично наполовину від 
росту личинок, що отримували для 
харчування звичайну кукурудзу тра-
диційної селекції. Резонансне дослі-
дження викликало хвилю жорсткої 
критики світової наукової спільноти. 
Вже за кілька місяців Rosi-Marshall 
отримала цілий ряд листів із не-
гативною критикою у бік дизайну 
та методики проведеного досліду, 
що поставило під сумнів усі отри-
мані результати. Наприклад, Wayne 
Parrott, генетик рослин (University of 
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Georgiain Athens), вважає, що Rosi-
Marshall  припустилася дуже грубих 
помилок при проведенні досліджен-
ня (наприклад, личинки були годо-
вані не чітко встановленими рівни-
ми кількостями ГМ та традиційної 
кукурудзи, не встановлено, чи саме 
ГМ-токсини, а чи інші відмінності 
в рослинах стали причиною смерт-
ності, нехтування результатами та 
напрацюваннями учених, які дійшли 
протилежних результатів тощо), що 
навіть студент-старшокурсник ви-
конав би його краще з методологіч-
ної точки зору. Після ряду критич-
них листів від інших учених наукова 
кар’єра молодого дослідника Rosi-
Marshall знаходиться під питанням. 
Втім учені, які не долучились до 
критики, і досі вважають, що хоча 
результати дослідження були супер-
ечливими та дещо «сирими», вони 
мають наукову цінність.

Такі випадки є справжнім лихом 
для сучасної науки, закривають 
умови для продуктивного науково-
го пошуку та комунікації учених між 
собою для вирішення важливого пи-
тання продовольчої безпеки, вважає 
David Schubert, клітинний біолог 
(Salk Institute in LaJolla, California, 
USA), який особисто працює над ви-
вченням питання безпеки продуктів 
харчування, що містять ГМО. Сам 
David Schubert  у жовтні 2002 року 

став жертвою жорсткої критики 
після свого припущення у журналі 
Nature Biotechnology, що недостат-
ньо уваги приділяється вивченню 
потенційно ненавмисним ефектам 
від втручання у геном рослин.

Різко негативної критики отрима-
ло дослідження John Losey (Cornell 
University in Ithaca, NewYork), опу-
бліковане в 1999 році в журналі 
Nature. Ентомолог доводив, що ви-
рощування генетично модифікова-
ної кукурудзи з геном Bt викликало 
масову загибель личинок нешкід-
ливого для аграрного виробництва 
виду метеликів-монархів (з родини 
сонцевиків). Відзначимо, що й ак-
тивісти Greenpeace у той час вели 
себе надто нестримано: влаштували 
страйк, переодягнувшись у костю-
ми метеликів-монархів, назвали ку-
курудзу «вбивцею», хоча результати 
одного дослідження, проведеного в 
одній локації одним ученим, у будь-
якому випадку не можуть вважати-
ся достатньо переконливими для 
остаточних висновків. У відповідь 
ряд учених із протилежного табору 
виконало дослідження, що переко-
нувало: пилок ГМ-кукурудзи не є 
токсичним для личинок метелика. 
Дослідження John Losey наразі не 
вважається достовірним.

А випадок, що трапився з Bruce 
Tabashnik, ентомологом з University 

of Arizonain Tucson (USA), виглядає 
досить дивно. Ще до моменту публі-
кації результатів досліджень щодо 
виникнення у шкідників резистент-
ності до певних гібридів трансген-
ної  Bt кукурудзи (а це дуже силь-
но завдало б шкоди компаніям, що 
пропагують цю культуру та прода-
ють її у шалених обсягах) він отри-
мав листа від William Moar, енто-
молога з Auburn University, Alabama 
(USA), який попередив його, що у 
разі публікації наслідки для нього 
як ученого будуть нищівними. До 
речі, зараз Moar працює в одній із 
всесвітньо відомих компаній із ген-
ної інженерії рослин. Що ж у резуль-
таті? А в результаті Tabashnik опри-
люднив свої результати у журналі 
Nature Biotechnology, а пан William 
Moar спрямував на нього шквал різ-
кої критики.

Перелік подібних «баталій» між 
науковцями можна продовжувати, 
але, здається, у цьому немає сенсу. 
Ключове питання: кому вірити? Чи 
дослідженням науковців, які крити-
кують ГМ-культури та доводять їх 
неспроможність вирішити питання 
продовольчої безпеки без загрози 
екосистемам і здоров’ю людини, чи  
дослідженням іншого табору імени-
тих учених, які доводять хибність 
висновків таких дослідів, вважаючи 
їх невдалими спробами учених-ама-
торів вилити бруд на передові біо-
логічні технології? До того ж, важко 
відкинути фактор суб’єктивності та 
фінансової вмотивованості дослід-
ників, яка теж трапляється в сучас-
ному науковому світі.

Журнал GMCrops на початку 
2011 року оприлюднив статтю Janet 
Carpenter, яка провела вражаючу за 
масштабами роботу (проаналізо-
вано 155 джерел, авторами яких є 
провідні науковці сьогодення) щодо 
критичного огляду наявної рецензо-
ваної періодики з питань потенцій-
ного та достовірно встановленого 
впливу ГМ-культур на екосистеми 
на трьох рівнях: власне культурних 
рослин, господарств, ландшаф-
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тів. Висновок автора: ГМ-культури 
зменшили тиск сільськогосподар-
ського виробництва на біорозмаїт-
тя. Яким чином? Шляхом впрова-
дження ресурсоощадних нульових 
технологій обробітку ґрунту (no-till), 
зменшення обсягів використання 
інсектицидів та застосування без-
печніших для довкілля гербіцидів 
суцільної дії, що, до того ж, призве-
ло до зростання врожаїв. Подібних 
висновків щодо відсутності на да-
ний час переконливих свідчень не-
безпеки ГМ-культур дійшли й авто-
ри Philip Dale, Belinda Clarke, Eliana 
Fontes, що опублікували свій огляд у 
журналі Nature Biotechnology. Авто-
ри проаналізували широкий спектр 
можливих ефектів, а саме: взаємо-
дія з біотою (не існує реальних до-
казів резистентності у шкідників), 
стабільність ГМ-ліній (не доведе-
но непередбачуваних змін у геномі 
рослин), можливість неконтрольо-
ваної появи ГМ-рослин внаслідок 
перезапилення (доведено немож-
ливість одержання трансгенної 
рослини внаслідок перезапилення 
між ГМ та традиційною рослиною), 
вплив застосування гербіцидів су-
цільної дії на екосистеми (доведено 
відсутність реальної загрози біоті). 
Graham Brookes та Peter Barfoot, до-
слідники зі Сполученого Королів-
ства Великої Британії та Північної 

Ірландії, станом на 2005 рік про-
вели аналіз економічних наслідків, 
які були статистично зафіксовані 
за десятиліття від впровадження 
ГМ-культур у сільськогосподарське 
виробництво. Не будемо занурю-
ватися глибоко в аналітику, лише 
наведемо квінтесенцію висновку, 
до якого вони дійшли: за 10 років 
(1996–2004) кумулятивний пози-
тивний ефект на економіку оціню-
ється в 27 млрд доларів США; обсяг 
застосування пестицидів знизився 
на 172 млн кг, що знизило пести-
цидний тиск на навколишнє серед-
овище на 14%; істотно зменшилися 
викиди парникового газу до атмос-
фери за рахунок впровадження ну-
льових технологій обробітку ґрунту.

Але постає логічне запитання: а 
чи можна вірити у безпечність ГМ-
культур та впевнено казати про 
екологічні позитиви від їх впрова-
дження? Спробуємо розібратись 
на прикладі зниження обсягів ви-
користання гербіцидів.

Гербіциди суцільної дії, які ак-
тивно використовуються у посівах 
ГМ-культур, надають можливість 
зменшити хімічний тиск на агро-
екосистеми шляхом зменшення 
гербіцидних обробок традицій-
ними гербіцидами різних класів, 
оскільки в останніх у цьому випадку 
немає потреби. Дійсно, обсяги за-

стосування традиційних гербіцидів 
стрімко скорочуються, але нульо-
ві технології обробітку ґрунту ви-
магають інтенсивного контролю 
бур’янів (оскільки агротехнічно він 
неможливий, бо механічний вплив 
на ґрунт зведений до нуля) саме хі-
мічними методами. У посівах ГМ-
культур, спеціально створених під 
no-till системи, можна ефективно і 
в будь-який час незалежно від роз-
витку культурної рослини застосу-
вати максимально ефективний засіб 
контролю – гліфосати, які швидко 
та надійно видаляють із поля не-
бажані види. А культурі – нічого, 
бо завдяки генетичній модифікації 
вона стійка. Таким чином, якщо вся 
сівозміна та система землеробства 
побудована на основі гліфосат-ре-
зистентних ГМ-культур, потреба у 
традиційних гербіцидах повністю 
відпадає, а от потреба у гліфосаті – 
зростає, проте, частка росту є мен-
шою, аніж загальне навантаження 
традиційними гербіцидами у разі 
вирощування звичайних селекцій-
них сортів і гібридів, звідси й маємо 
справжнє суттєве зниження хіміч-
ного навантаження. Ніяких проти-
річ тут немає. Втім, є тут невелич-
ке «але». Відомо, що основна маса 
неселективних гербіцидів мають 
у основі гліфосат. До останнього 
часу Всесвітня організація охорони 
здоров’я та ФАО вважали гліфосат 
мало- або нетоксичним для людини 
навіть при вживанні його залишків 
із їжею. Крім того, препарати, що 
містять гліфосат, мають швидко 
розпадатися в ґрунті на нетоксичні 
складові. Тож ситуація зі зростан-
ням його дольової участі в загаль-
ному пестицидному навантаженні 
не викликала занепокоєння, а змен-
шення частки застосування більш 
токсичних гербіцидів селективної 
групи бачилася як справжня пере-
мога та шлях до поліпшення еколо-
гічної та харчової безпеки. Однак 
уже у березні 2017 року Європей-
ське агентство з хімічних реаген-
тів дійшло висновків, що гліфосат 
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викликає серйозні ушкодження 
зорового апарату, токсичний для 
гідробіонтів, характеристики не-
безпеки Н318 та Н411. Останніми 
дослідженнями, за авторством фін-
ських учених Marjo Helander, Irma 
Saloniemi та Kari Saikkonen, що опу-
бліковано у рецензованому науко-
вому журналі Trends in Plant Science 
(Тренди в рослинництві), доведено, 
що гліфосат може утримуватися та 
переміщуватися в ґрунті, викли-
каючи каскад ефектів на нецільові 
організми, що особливо яскраво 
простежується у північних екосис-
темах з тривалим періодом зими та 
коротким вегетаційним періодом. 
Причинами, за яких вважалося, що 
гліфосат руйнується в ґрунті за 2 
тижні, вчені вважають особливості 
умов проведення випробувань (осо-
бливо, якщо вони виконувалися не 
в полі, а в лабораторії), адже хімічна 
сполука веде себе по-різному в різ-
них умовах. Дослідження, виконані 
в умовах суворого клімату північ-
них регіонів Європи, доводять, що 
відстежити метаболіти гліфосату у 
вигляді AMPA (2-аміно-3-(5-метил-
3-оксо-1,2-оксазол-4-ил пропанова 
кислота) можна навіть після ряду 
років, що пройшли з часу одноразо-
вого обприскування посівів. До того 
ж, гліфосат не руйнується в рос-
линному організмі, а системне його 
проникнення до кореневої системи 
створює сприятливі умови для його 
поширення навіть у нижні горизон-
ти ґрунту, де мікробіологічна актив-
ність із його нейтралізації істотно 

нижча, ніж у верхніх шарах. Високий 
вміст заліза та алюмінію, низький 
рН ґрунтового розчину сприяють 
закріпленню гліфосату у ґрунтовому 
комплексі. Натомість високий вміст 
фосфатів та висока мікробіологіч-
на активність ґрунту є гарантами 
більш безпечного та швидкого роз-
кладання гербіциду до нетоксичних 
сполук до того моменту, як він може 
з током ґрунтових вод потрапити у 
природні та штучні водні об’єкти. 
До того ж, сам по собі гліфосат при 
досягненні певних концентрацій 
може мати потенційний ефект на 
мікробіологічну флору ґрунту, а та-
кож ряд інших нецільових об’єктів. 
Крім того, окремого розгляду по-
требує питання індукції природного 
відбору стійких видів бур’янів, так 
званих «супер-бур’янів», які не під-
даються контролю жодним хіміч-
ним засобом (навіть високими доза-
ми гліфосатів), мають надзвичайно 
високу репродукційну здатність і 
силу росту. Тож виходить, не все так 
гладко зі зниженням гербіцидного 
навантаження. 

Та і щодо харчової безпеки є пи-
тання. Так, Shahla Hosseini Bai та 
Steven Ogbourne  у жовтні 2016 року 
опублікували наукову статтю у ре-
цензованому журналі Environmental 
Science and Pollution  Research щодо 
того, що метаболіт гліфосату AMPA, 
який має тенденцію до накопичення 
у певних ланках харчового ланцюга, 
має досить високу токсикологічну 
небезпеку. Автори також спросто-
вують теорію про біодеструкцію 

гліфосату у навколишньому серед-
овищі, доводять можливість його 
накопичення у певних біологічних 
сферах і об’єктах, а також наголо-
шують, що хоч сама по собі сполука 
належить до малотоксичних, її ме-
таболіти становлять реальну загро-
зу харчовій безпеці. А з огляду на те, 
що в останні 30 років гліфосат отри-
мав пальму першості щодо об’ємів 
застосування у посівах сільськогос-
подарських культур, особливо за ра-
хунок появи низки стійких до нього 
трансгенних рослин, ситуація ви-
кликає занепокоєння. А досліджен-
ня групи вчених на чолі з Manas 
F. (Laboratorio de Salud Pública, 
Facultad de Agronomíay Veterinaria 
(FAV), Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC), Ruta Nacional 36, Km 
601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina) 
присвячені вивченню потенційної 
генотоксичності AMPA для люди-
ни (опубліковані в рецензованому 
науковому виданні Ecotoxicology 
and Environmental Safetу), виявили 
істотне зростання ризиків пошко-
дження ДНК лімфоцитів за концен-
трації AMPA1,8 mM, або 200–400 
мг/кг. Однак  ці дані є проміжними, 
потребують подальшої перевірки та 
підтвердження, оскільки самі авто-
ри зазначають, що на даний момент 
є дуже мало достовірних результа-
тів щодо генотоксичності метаболі-
тів гліфосату для людини.

Звичайно, традиційні селективні 
гербіциди також є токсичними, так 
само призводять до появи резистент-
них видів бур’янів, так само мають не-
цільовий вплив на мікроорганізми та 
при потраплянні в організм людини 
у чистому вигляді чи у вигляді мета-
болітів несуть шкоду. Але масштаби 
та наслідки їх негативного ефекту на 
разі здаються потенційно менш сер-
йозними та невідворотними, особли-
во беручи до уваги стрімке зростан-
ня обсягів використання гліфосату 
за рахунок масового впровадження 
стійких трансгенних культур.

Продовження читайте у 
наступних номерах журналу. 
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
ІНТРОДУЦЕНТ

Час від часу на полицях магазинів 
з’являється нова, невідома для пев-
ного регіону продукція. Щось так і 
відходить у небуття, а деякі продук-
ти міцно закріплюються на новому 
місці, набуваючи статусу якщо не 
традиційних для країни-імпортера, 
то принаймні достатньо відомих 
для певного кола осіб. Це стосується 
певних видів прянощів, дієтичних та 
специфічних продуктів для окремих 
категорій споживачів, наприклад, 
для вегетаріанців і веганів, прихиль-
ників здорового способу харчуван-
ня. А за умови потужної рекламної 
кампанії можна створити неабия-
кий ажіотаж, «розкрутити» будь-що 
і у досить короткий термін зробити 
об’єкт популярним, ба навіть мод-
ним. І чим менш відома продукція, 

чим важче її, попри рекламу, знайти 
на полицях найближчої крамниці, 
чим більший кілометраж до місця її 
походження/вирощування, тим лег-
ше нагнітати ажіотаж щодо новинки.

Якщо така продукція рослинно-
го походження, неодмінно  вини-
кає бажання вирощувати її у себе, 
на місці. Принаймні спробувати. 
А вже аналізуючи, як поводиться 
інтродуцент-«прибулець» на певній 
території, наскільки успішною буде 
адаптація, можна вже ставити пи-
тання про введення її в культуру на 
новій території і освоєння як сіль-
ськогосподарської рослини, при-
датної для вирощування в Україні.

Серед продуктів, які потрапля-
ли віднедавна на український ри-
нок і  відповідають зазначеним 
вище особливостям, можна з упев-
неністю назвати чіа. Погодьтеся, 
одна тільки назва незвична для ві-

тчизняного споживача, вона добре 
запам’ятовується і привертає уяву 
до почутого у рекламних роликах 
чи теле- і радіопередачах відповідної 
тематики, здатна спровокувати  по-
купку (тут не йдеться про споживача 
з консервативними поглядами і при-
бічників традиційної кухні). А якщо 
говорити, яких епітетів удостоєна 
чіа, то це і «панацея», і «їжа богів»,  і 
«їжа майбутнього»,  і «мегаїжа»... 

Частка правди у тезі про «об-
раність» чіа є, і користується про-
дукція великим попитом не дарма. 
Вона належить до продуктів, що ма-
ють високу харчову цінність у спів-
відношенні з невеликим об’ємом 
спожитого продукту. Рекомендації 
дієтологів і медиків про вживання 
насіння чіа  і якнайширшого його 
включення  в дієти  з низьким вміс-
том жирів і щадним режимом хар-
чування обумовлені  саме користю 

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

МОДНА ЧIА              
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для здоров’я. Завдяки багатій харчо-
вій  і оксидантній цінності насіння 
чіа сприяє  правильному функціону-
ванню організму людини.

Отже, гадаю, немає сумнівів, що 
чіа нині для України є типовою рос-
линою-інтродуцентом, оскільки 
до тепер на наших теренах була не 
тільки не поширеною, а й практич-
но не знаною для широкого загалу 
практиків, виробників і споживачів  
окрім хіба що незначного кола спе-
ціалістів даного напряму ботаніки. 
Нагадаємо, слово «інтродукція» 
з  латини «introductio» переклада-
ється як «введення». Сьогодні під 
інтродукцією розуміють, по-перше, 
просте перенесення рослин з одно-
го регіону в інший; по-друге, пере-
несення з одного регіону в інший і 
сукупність методів, які сприяють 
процесам їх акліматизації; і, по-
третє, цілеспрямовану діяльність 
людини з введення в культуру в да-
ному природно-історичному райо-
ні нових видів, родів, сортів і форм 
рослин (за Купцовим А.И., 1971; 
1974). Третій напрямок в останній 
час визначається терміном «домес-
тикація», або «одомашнення». 

Однак, за твердженням вітчизня-
них вчених (Рябчун В.К. та ін., 2014),  
ці трактування терміну «інтродук-

ція» за своїм обсягом не відповіда-
ють широті сучасної постановки 
робіт з інтродукції, зокрема, у визна-
ченні цього терміну повинна знайти 
відображення, на їх переконання, і 
кінцева мета інтродукції як процесу 
освоєння і використання інтроду-
центів у господарській практиці. Під 
час інтродукції може відбуватись два 
типи процесів: 1) натуралізація – 
коли рослина може зростати у ново-
му пункті або нових умовах без сут-
тєвих генетичних змін (відповідає 
першому визначенню інтродукції); 2) 
акліматизація – коли пристосування 
до нових умов зростання проходить 
шляхом змін у генотипі рослин або 
зміни співвідношення генотипів у 
популяції як результат природного 

та/або штучного добору (відпові-
дає другому визначенню). Нерідко 
культивування інтродуцентів може 
здійснюватись лише у штучно ство-
рених умовах (у камерах штучного 
клімату, теплицях, in–vitro та ін.) із 
застосуванням особливих прийомів 
(яровізація, обробка фізіологічно ак-
тивними речовинами, засобами за-
хисту рослин тощо). Це переважно 
стосується тих випадків, коли треба 
залучити зразки видів і форм рос-
лин, що несуть потрібні, особливо 
цінні гени для передачі аборигенним 
сортам, але за своїми біологічними 
властивостями вони не пристосова-
ні до зростання у даних природно–
кліматичних умовах. Коли ж ідеться 
про екзотичні форми рослин, що за-
лучаються для культивування з ме-
тою одержання товарної продукції, 
то вирішується питання економічної 
доцільності. 

Варто також наголосити, що осно-
вою розширення селекційної бази 
рідкісних і нетрадиційних видів рос-
лин, до яких належить об’єкт даної 
статті, без сумніву, є адаптивна ін-
тродукція, що грунтується на основі 
насінної репродукції, дії природного 
і штучного відборів від покоління 
до покоління, дає змогу підвищу-
вати адаптацію рослин, забезпечує 
формотворчі процеси. Адаптаційна 
здатність виду є найважливішим по-
казником можливості формування 
культигенного ареалу за межами 
його природного зростання (Кли-
менко С.В., 2018). Нашими попере-

ПОЗИЦІЯ

Cходи у чіа дуже дрібні, проте досить життєздатні

Поява першої пари справжніх листків
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дніми дослідженнями підтверджено, 
що дієвим шляхом поширення чіа 
як сільськогосподарської  культури 
в Україні  є логічне продовження ін-
тродукційного процесу – аналітична 
і синтетична селекція. 

ЕКСКУРС У СИВУ 
ДАВНИНУ

Чіа вважають неоціненним спад-
ком, справжнім дарунком  нині су-
щим від древніх цивілізацій – майя, 
ацтеків, інків. Тоді насіння цієї рос-

лини, як і кукурудза, амарант та 
бобові, слугувало основним про-
дуктом харчування. Вживання не-
великої кількості насіння давало 
можливість місцевим жителям  
тривалий час знаходитися у гарній 
фізичній формі попри  складні  при-
родно-кліматичні умови тамтешніх 
місць. Це була основна їжа на полю-
ванні при тривалому переслідуванні 
дичини.  Давнішній хліб ацтеків і  ін-
ків – ще одна влучна назва продукту.

Насіння чіа використовувалось як 
щорічна данина ацтекським прави-
телям  від переможених і упокорених 
племен, слугували вони й  як податок 
можновладцям і духовенству. Насін-
ня  використовувалося як валюта, за 
нього купували рабів, а також у  релі-
гійних обрядах і церемоніях, що були 
вельми важливими  для  духовного 
життя  народів древніх культур, при-
носилось у жертву богам.

БОТАНІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Рослина походить із районів 
Центральної і Південної Мексики 
і Гватемали. На батьківщині  рос-
те на висотах 1800–2600 метрів над 
рівнем моря. У наш час вона широ-
ко культивується у багатьох країнах 
Південної Америки і в Австралії.

Справжня ботанічна назва чіа – 
сальвія іспанська (рос. – шалфей 

испанский; лат. - Salvia hispanica L.), 
і належить вона до родини Глухо-
кропивні (Ясноткові) – Lamiaceaе 
Lindl. У цій статті, гадаю, доречним 
і виправданим буде  користувати-
ся поширеною на сьогодні назвою  
рослини/продукції  на наших тере-
нах – «чіа». Саме слово «chia» у пе-
рекладі з ацтекської мови означає 
жирний, а родова назва «сальвія» з 
латинської перекладається як «ря-
тувати», «оберігати». Також влучно.

Чіа – однорічна трав’яниста рос-
лина заввишки близько 1 м. Коре-
невище розгалужене, часто повзуче. 
Листки супротивні, завдовжки 7–10 
см, завширшки 4–6 см, на росли-
ні утворюється до 10 пар листків. 
Стебла чотиригранні. Квітки одно-
статеві, бувають білого, блакитного 
або фіолетового забарвлення, цвіте 
рослина у липні–серпні. Плід – горі-
шок завдовжки 1,5–2 мм, зі щільною 
блискучою гладенькою поверхнею, 
забарвлення – різноманітне: біле, 
сіре, коричневе, чорне, по основно-
му фону «нанесений» рельєфний 
малюнок. Зовні насіння чіа нагадує 
дрібнесеньку квасолину. 

Рослина запилюється комахами, 
проте є дані про її здатність і до са-
мозапилення. Це варто враховува-
ти при вирощуванні різних сортів 
чіа, наприклад, зразків, відмінних 
за морфолого-ідентифікаційними 
ознаками,  з різним забарвленням 
насіння тощо.

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ 
– ПЕРШИЙ КРОК, 
НАЙПРОБЛЕМНІШИЙ

Коли рослина-інтродуцент по-
трапляє вперше в Україну як про-
дукт харчування, попри критичне 
ставлення до використання в якос-
ті посівного матеріалу продукції з 
полиць супермаркетів, такий шлях 
все-таки є найбільш реалістичним. 
Звичайно, не все насіння життєздат-
не, якесь, імовірно, пройшло терміч-
ну обробку і пересушене, але натра-
пити на схоже можна. Інший шлях Розсада приживається добре

Чіа можна пікірувати при появі першої пари справжніх листків
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– привезене з-за кордону. Але це та-
кож нелегально, потрібно, принай-
мні, дотримуватися карантинних 
заходів при вирощуванні рослин з 
такого насіння. Та й доступний та-
кий спосіб вкрай обмеженому колу 
осіб. Але, впевнений з власного до-
свіду, з численних дзвінків від поці-
новувачів новинок зі всієї України: 
зацікавлені у пошуку нетрадицій-
них рослин шукають і знаходять, не 
відразу, але принцип «бачу ціль – не 
бачу перешкод» діє.

Варто зазначити, що на європей-
ському ринку насіння чіа досить 
дороге, за деякими даними ціна за 
1 кілограм становить 20 Євро. Це 
за товарну продукцію. До слова, 
близько 10 років тому Європей-
ський союз офіційно визнав чіа но-
вим і перспективним  продуктом 
харчування.

Коли ж помоніторити вітчизняні 
інтернет-ресурси за запитом «насін-
ня чіа купити», то дізнаєшся, що міні-
мальні ціни варіюють від 120 гривень 
за 1 кг плюс вартість доставки, яка  
залежить від фірми. Проте більшість 
пропозицій все-таки значно дорож-
чі. Відповідно дорожча продукція і 
у дрібнішій упаковці – від 60 грн за 
200 г насіння. Завозиться насіння, як 
зазначають імпортери, переважно з 
Аргентини і Парагваю.

Аналізуючи матеріали зарубіж-
них колег, зокрема Лілії Павлівни 
Кіснічан з Молдови, яка дещо рані-
ше зайнялася вивченням рослини і 
розпочала спроби вирощування чіа 
у своїй країні, можна відзначити та-
кий аспект: чи не найпершим кро-
ком, який роблять науковці, є ана-
ліз насіннєвого матеріалу. Зазвичай 
отримане насіння доступних по-
пуляцій відразу розподіляється за 
кольором (на темно-сіре, світло-
кремове). Це пояснюється тим, що 
при доборі на наступних етапах 
селекційної роботи перевага, за 
рівнозначних інших характерис-
тик, надається рослинам зі світлим 
забарвленим насінням, яке більш 
естетично виглядає при додаванні 

у страви. Повертаючись до даних 
Л. Кіснічан, можна відзначити, що 
вирощені рослини з насіння однієї 
популяції, але різного забарвлення, 
не мали суттєвих відмінностей за 
урожайністю, масою 1000 насінин, 
тривалістю вегетаційного періоду 
та іншими господарськими цінни-
ми ознаками, як і рослини, що ви-
рощені з розсади і прямою сівбою у 
відкритий грунт.

Але проблемою №1 для вирощу-
вання сальвії іспанської в Україні 
саме для одержання цінної продукції 
– насіння – є відсутність сортів, які у 
наших умовах гарантовано забезпе-
чать його отримання (для виробни-
ка потрібна гарантія 100% цвітіння 
рослин, зав’язування і достигання 
власне насіння). Адже екземпляри 
заввишки до 2 метрів (досить деко-
ративні, здатні забезпечити зеленим 
листям – сировиною для приготу-
вання ароматного напою), але котрі 
не «встигають» навіть зацвісти, не 
кажучи вже про формування насін-
ня, це, щонайменше, втрачені надії, 
кошти зрештою. Тому і постає за-
вдання випробовувати посівний 
матеріал невідомого походження у 
конкретних умовах у невеликих кіль-
костях, отриманих з різних джерел, а 
не закладати відразу великі плантації 
чіа й очікувати на надприбуток.

Фаза бутонізації

Фаза цвітіння

Гілки чіа дуже ламкі й можуть пошкоджуватися при механічному 
догляді, сильному поривчастому вітрі тощо

ПОЗИЦІЯ
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ЦІННІСТЬ І 
ВИКОРИСТАННЯ

Основна продукція, задля якої 
рослину вирощують – насіння. Воно 
у своєму складі містить до 40% олії, 
25% харчових волокон, 20% білків, 
до 40% жирів, велику кількість анти-
оксидантів, жирних кислот: лінолеву 
(омега-6), альфа-ліноленову (омега 
3),  амінокислоту триптофан, яка 
сприяє хорошому настрою і міцно-
му сну. Вміст у чіа альфа-лінолено-
вої кислоти найбільший серед усіх 
рослин, які людина вживає у їжу, ба 
навіть більше, ніж у атлантичному 
лососі.  До слова, ненасичені жирні 
кислоти – лінолева і ліноленова – в 
організмі людини і тварин синтезу-
ватися не можуть, тому вони відне-
сені до незамінних, а комплекс цих 
кислот названий вітаміном F (за цією 
назвою вони й відомі широкому за-
галу). Установлено, що саме зазна-
чені кислоти попереджають появу 
атеросклерозу, прискорюють проце-
си окислення в організмі  насичених 
жирних кислот, отже, беруть участь у  
обміні жирів, особливо у шкірі і під-
шкірній клітковині; за дефіциту жир-
них кислот спостерігається  сухість 
шкіри, поява екзем, випадіння волос-
ся, розшарування нігтів. Добова по-

треба людини у ненасичених жирних 
кислотах становить  близько 4–10 г.  
Отже,   рослинні олії є надзвичайно 
цінним джерелом поповнення орга-
нізму жирними кислотами, оскіль-
ки  порівняно з іншими продуктами 
(наприклад, міститься у продуктах 
тваринного походження – риб’ячому 
жирі, печінці, мізках) більш доступні. 
Наявні в чіа також вітаміни А, групи 
В, РР, С, Е.

Багате насіння чіа на макро- і мі-
кроелементи (фосфор, залізо, каль-

цій, калій, марганець, цинк, мідь, 
натрій, магній, селен та ін.). Так, ве-
ликий вміст кальцію (у 100 г насін-
ня його міститься понад 600 мг, до 
слова, це у два  рази більше, ніж у 
склянці молока) позитивно впливає 
на  кісткову тканину і  шкіру люди-
ни. Якщо продовжити порівняння 
кількості елементів у насінні чіа з їх 
вмістом у інших рослинах, то можна 
навести й такі доступні факти: ка-
лію у продукті двічі більше, ніж у ба-
нанах; заліза – утричі більше, ніж у 
шпинаті; протеїну у 2,5 раза більше, 
ніж у бобових; вітаміну С в 7 разів 
більше, ніж у апельсині; рослинних 
волокон у 10 разів більше, ніж у бі-
лому рису.  

Завдяки багатому хімічному скла-
ду вживання насіння чіа справляє за-
гальнозміцнюючу, антиоксидантну 
та тонізуючу дію, позитивно впливає 
на роботу серцево-судинної систе-
ми, запобігає розвитку захворювань 
кишково-шлункової системи, ожи-
рінню, зміцнює імунітет, стимулює 
мозкову діяльність, звільняє від де-
пресивних станів, сприяє зниженню 
холестерину і цукру в крові (завдяки 
здатності уповільнювати  перетво-
рення вуглеводів у цукор), нормалі-
зації сольового балансу, очищенню 
від токсинів, запобігає виникненню 
запальних процесів усередині ор-
ганізму, сприяє поліпшенню  стану 
органів зору (за рахунок додатково-
го зволоження і живлення жирними 
кислотами) і загалом зміцненню фі-
зичного і загального стану організму. 

Вживають насіння чіа (ціле, по-
дрібнене, розмелене) в їжу самостій-
но або додаючи  до інших традицій-
них страв. Важливою кулінарною 
властивістю є нейтральність його 
смаку, тобто, при додаванні чіа не 
змінюється смак і запах основних 
продуктів. Як правило, насіння не 
піддають термічній обробці для за-
побігання руйнування  більшості 
поживних речовин, що входять до 
його складу. У Мексиці й нині по-
бутує твердження, що лише одна  
столова ложка насіння чіа  здатна  

Після висаджування розсади рослини ростуть  і розвиваються  
достатньо інтенсивно

Вплив посухи на молоду рослину
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підтримувати людину у «дієздатно-
му/робочому» стані упродовж 24 
годин. Можна додавати насіння чіа 
у різноманітні напої. Ось тут і стає 
важливим забарвлення насіння, про 
що йшлося вище, а саме – проявля-
ється естетична складова продукту 
у готовій до вживання страві. Коли, 
для прикладу, для поліпшення есте-
тичного виду квашеної капусти на-
сіння кмину чи інших прянощів до-
дається у марлевих мішечках і потім 
виймається з готового продукту, то у 
даному випадку насіння чіа виступає 
власне однією із основних складових 
страви, навіть можна сказати, що го-
ловним компонентом, ураховуючи 
вартість і реальну харчову/дієтичну 
цінність насіння. 

Коли мова йде про якусь нову 
рослину, з якою доводиться (чи, 
правильніше буде сказати, «випа-
дає честь») працювати, неодмінно 
хочеться порівняти її з аналогами, 
більш відомими широкому загалу 
виробників/споживачів продукції 
овочівництва. Так от, чи не най-
більш подібна чіа – і за ботаніко-
біологічними характеристиками, і 
за господарськими  показниками 
та особливостями агротехнології 
вирощування (про останній аспект 
далі у відповідній частині стат-
ті) – до широко вживаних в Украї-
ні васильків справжніх (базиліку), 
пряно-смакової рослини із тієї ж 
родини Глухокропивні. Подібно 
до насіння базиліку (хто перевіряв 
його на схожість, то звертав увагу 
на цю особливість), намочене у воді 
насіння чіа слизнявіє (за 10 хвилин 
вбирає рідини у 9–12 разів більше за 
свою вагу), а вода після перемішу-
вання і настоювання набуває кон-
систенції гелю чи желе. Такий напій 
є гарним тонізуючим засобом для 
оздоровлення, відновлення висна-
жених сил організму, добре тамує 
відчуття голоду. Його додають  в 
інші страви, напої, використовують 
і як  подрібнене насіння для при-
готування каші, рагу, супів, соусів, 
йогуртів тощо. Гель із чіа викорис-

товують як замінник  яєць і масла у 
рецептах для приготування пирогів. 

Готувати поживні напої можна і з 
борошна, виготовленого із підсма-
женого насіння чіа. Борошно із чіа 
додають до борошна злакових куль-
тур і надалі використовують для ви-
пікання  хлібобулочних виробів, пе-
чива, тортів та інших кондитерських 
виробів.

Насіння можна змішувати  з різ-
номанітними ягодами і готувати  
варення або джем  без пектину. По-

дрібнене насіння використовують як  
паніровку для м’яса, риби і овочів.

Стосовно протипоказань до вжи-
вання чіа, необхідно відзначити 
індивідуальну непереносимість, за-
гострення хвороб кишково-шлун-
кового тракту, низький тиск; не 
вживають насіння під час вагітнос-
ті  і грудного вигодовування, під 
час лікування зубів, при алергічних 
проявах, повністю виключають чіа з 
раціону при діареї і харчовому отру-
єнні. Для визначення індивідуаль-
ної непереносимості фахівці радять 
вживати упродовж чотирьох діб по  
1 столовій ложці насіння. При вико-
ристанні насіння чіа як лікарського 
засобу необхідно проконсультува-
тися з лікарем. Рекомендована доза 
вживання насіння на повинна пере-
вищувати 2–3 столові ложки насін-
ня. Для полегшення проковтування 
сухого насіння необхідно запивати 
його достатньою кількістю рідини 
(вода, сік, молоко), оскільки можли-
ві випадки блокування стравоходу  
розбухлим насінням при  запиванні 
малою кількістю рідини.

Свіжі молоді листочки чіа мають 
легкий аромат, подібний до м’яти, в 
кулінарії їх додають у салати, окрош-
ки, бутерброди. Сухі листки чіа та-
кож можна використовувати для 
приготування лікувального чаю, для 

Молода рослина чіа за розсадного 
способу вирощування

Коренева система наприкінці вегетації
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цього його заготовляють у фазі буто-
нізації.

Олія, віджата з насіння, швидко 
висихає, використовується для при-
готування  фарб, а також її рекомен-
дують використовувати для надання 
картинам блиску. Цікавий факт: у 
давнину ацтеки додавали олію у фар-
би, якими розмальовували свої тіла 
згідно з їх традиціями і віруваннями.

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ЧІА І 
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ

Складні умови на батьківщині 
чіа обумовили її відносну витри-
валість і невибагливість до умов 
вирощування. Рослина витримує 
посуху (а цей фактор є актуальним 
для України сьогодні. Для прикла-
ду, і цього сезону від першої дека-
ди травня упродовж майже двох 
місяців окремі місцевості Черні-

гівщини залишалися практично 
без опадів: дощові хмари постійно 
обминали деякі населені пункти, 
поля, натомість вряди-годи зво-
ложуючи довколишні території, 
створюючи ілюзію загалом досить 
вологого останнього місяця весни, 
але в червні посуха «накрила» чи 
не всі райони). Отже, при встанов-
ленні тривалої посушливої погоди 
упродовж вегетаційного періоду 
доцільно передбачити полив, аби 
рослини не стресували, і уникнути 
незворотних процесів у розвитку 
рослин за умов вкрай недостатньо-
го зволоження. Але слід мати на 
увазі, що перезволоження для рос-
лини згубне: щонайменше не варто 
висівати/висаджувати чіа у низин-
них місцях або ж  треба передбачи-
ти на таких ділянках дренаж.

Попри те, що чіа може рости на 
грунтах з малою кількістю пожив-
них речовин, для отримання ста-
більного високого урожаю необхід-
но підбирати ділянки з  пухкими, 
легкого і середнього грануломе-
тричного складу, поживними грун-
тами. Ділянки мають бути чисті від 
бур’янів, добре освітлюватися сон-
цем (бажано з південною експозиці-
єю). У тіні рослини погано ростуть 
та розвиваються і навіть якщо й не 

загинуть цілком, сподіватися на до-
бірний урожай насіння не варто.

Кращі попередники для вирощу-
вання чіа – озимі зернові культури, 
висіяні по чистим чи зайнятим до-
бре удобреним парам, зернові бобо-
ві культури, просапні, за винятком 
представників родини Глухокропив-
них. Саме такі попередники дають 
змогу провести всі заходи боротьби 
з бур’янами у системі основного об-
робітку ґрунту. 

Основний обробіток ґрунту про-
водять з осені за загальноприйня-
тими для зони вирощування тех-
нологіями. Його розпочинають 
відразу після збирання попередни-
ка. Проводять лущення дисковими 
лущильниками у двох напрямках на 
глибину 8–10 см з метою подрібнен-
ня, загортання рослинних решток, 
підрізання бур’янів, що вегетують, і 
провокування до проростання на-
сіння бур’янів. Якщо поле засмічене 
коренепаростковими бур’янами, за-
стосовують лемішні лущильники. В 
такому разі глибина першого обро-
бітку становить 12–14 см, а друго-
го, що проводиться через два тижні 
після масового відростання та появи 
сходів бур’янів,  14–16 см.

Через 15–20 діб залежно від  по-
годних умов проводять оранку на 

За безрозсадного способу 
вирощування рослини менше 
галузяться

Насіння чіа
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глибину орного шару. Під оранку 
вносять мінеральні добрива: супер-
фосфат і калійну сіль по 150 кг. Якщо 
під попередник не вносили органіч-
не добриво, то на бідних виснажених 
ґрунтах вносять до 30 т/га перегною 
або компосту. При вирощуванні чіа 
задля споживання продукції пере-
важно у свіжому вигляді зловжива-
ти надмірними дозами добрив не 
можна, аби уникнути накопичення 
у продукції нітратів понад гранично 
допустимі концентрації. У разі необ-
хідності – при масовому з’явленні 
сходів бур’янів – проводять культи-
вацію на глибину 10–12 см. 

Рано навесні, при настанні фізич-
ної стиглості ґрунту, ділянку боро-
нують у два сліди з метою затриман-
ня вологи. Перед сівбою проводять 
культивацію у два сліди на глибину 
8–10 см з одночасним боронуван-
ням. Під передпосівну культивацію 
вносять 100–150 кг/га аміачної се-
літри. Доцільно передпосівний об-
робіток проводити комплексними 
агрегатами, здатними за один про-
хід провести декілька операцій: роз-
пушити ґрунт до дрібногрудкового 
стану, вирівняти і ущільнити його. 
При цьому максимально зберігаєть-
ся волога у ґрунті та створюються 
оптимальні умови для сівби насіння 
і його дружного проростання. 

Сівбу проводять у першій–дру-
гій декаді травня, коли грунт добре 
прогріється і мине загроза повер-
нення пізньовесняних примороз-
ків (тому доцільно проаналізувати 
довгостроковий прогноз погоди – 
щонайменше на два тижні – на кон-
кретній території), рядковим спосо-
бом з шириною  міжряддя 45–70 см. 
Глибина загортання насіння 2–3 см.

Можна вирощувати чіа розсад-
ним способом (технологія анало-
гічна тій, яка використовується 
при вирощуванні уже згаданого 
традиційного для України базиліку 
(васильків справжніх), вирощуючи 
розсаду у холодних неопалюваних 
теплицях, малогабаритних плівко-
вих укриттях, на грядках, укритих 

нетканими матеріалами (напри-
клад, спанбондом). Як показує до-
свід вирощування рослини, розса-
да чіа приживається досить добре, 
навіть переросла. Звичайно, варто 
дотримуватися загальновідомих 
правил: висаджувати у хмарну пого-
ду, у вранішні чи вечірні часи, добре 
поливати, по можливості викорис-
товувати торфоперегнійні горщики, 
кубики, новітні «таблетки» для ви-
рощування розсади тощо. Але по-
вторюсь: життєздатність чіа у цьому 
аспекті просто вразила.

Протягом вегетаційного періоду  
ґрунт підтримують у пухкому, чи-
стому від бур’янів стані. Для цього 
проводять не менше 2–3 розпушу-
вань міжрядь від початку масових 
сходів до змикання рядків, особли-
во за масової появи сходів бур’янів, 
утворенні кірки після дощів чи по-
ливів. За необхідності проводять 
1–2 прополювання у рядках, а на 
ділянках, де рослини зійшли надто 
густо, перше прополювання сумі-
щають з формуванням  густоти сто-
яння рослин (при цьому видалені 
«зайві» рослини доцільно викорис-
тати як розсаду для закладання но-
вих плантацій або провести борону-
вання легкими боронами упоперек 
до напряму рядків. Відстань між 
рослинами у рядку має бути в меж-

ах 20–30 см: чим густіше розміщені 
рослини, тим менший ступінь гілку-
вання, що далі впливає на дружність 
достигання насіння. Також варто 
наголосити на такій особливості 
рослин чіа, як «схильність» до трав-
мування: гілки першого порядку 
досить ламкі, тому легко відламу-

Заселення молодих рослин попелицею

За вирощування у діжковій 
культурі рослина потребує 
достатнього освітлення
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ються і при механізованому розпу-
шуванні міжрядь, і при контакті лю-
дини з рослиною у процесі догляду 
упродовж другої половини вегетації 
у період інтенсивного росту  і роз-
витку культури. Гілки на рослинах, 
вирощених за розрідженою схемою, 
відламуються і від сильного по-
ривчастого вітру, а також від інтен-
сивного дощу, тому актуальним є 
проведення досліджень з вивчення 
різних схем вирощування чіа в на-
ших умовах, аби більш ретельно до-
слідити дану проблематику.

У відкритих джерелах можна зу-
стріти інформацію, що чіа стійка до 
шкідників, навіть здатна відлякува-
ти їх. Проте на практиці це не так. 
Молоді рослини можуть пошко-
джуватися шкідниками, наприклад, 
відзначалося значне заселення і, як 
закономірний результат, пошко-
дження попелицею. На насінниць-
ких посівах проводиться обприску-
вання інсектицидами, дозволеними 
для використання в Україні, на посі-
вах, де передбачене збирання зеле-
ної маси, така обробка заборонена. 
Не  можна вносити пестициди і при 
вирощуванні насіння-продукції, яка  
реалізується як продукт  чистого 
органічного землеробства.

На сьогодні сортів сальвії іспан-
ської у Державному реєстрі сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні, немає. Проте основних 
правил ведення насінництва потріб-
но дотримуватися. Основне завдан-
ня – збереження високих сортових 
якостей, що можна забезпечити до-
триманням  сортової агротехнології, 
просторової ізоляції, виключенням 
біологічного і механічного засмі-
чення, вчасним і ретельним прове-
денням  сортових і фітосанітарних 
прочисток. Прочистки проводять 
протягом  усього вегетаційного пе-
ріоду (у період товарної стиглості, 
початку і масового цвітіння, при ви-
явленні домішок з відмінними для 
даного сорту морфолого-ідентифі-
каційними ознаками – за габітусом, 
формою листкової пластинки, за-Перші заморозки згубно діють на рослину

ПОЗИЦІЯ



листопад 2019 47

барвленням квіток, часом цвітіння і 
достигання насіння чи хворих рос-
лин, а також слабих, недорозвину-
тих, виродливих тощо).

Апробацію проводять, як прави-
ло, у фазу масового цвітіння. При 
польовій апробації перевіряють до-
кументацію (атестати чи свідоцтва 
на насіння, акти сортових прочи-
сток), що характеризує якість ви-
сіяного насіння. При апробації ви-
значають  стан посівів і дотримання 
просторової ізоляції, встановлюють 
фактичну площу посіву і  очікувану 
урожайність насіння, перевіряють 
виконання  встановлених агротех-
нологічних заходів – дотримання 
попередників, внесення добрив, 
строків сівби, площі живлення рос-
лин, забур’яненість тощо. Посіви, 
стан яких оцінений як «поганий», 
виключають із сортових.

 
ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ

Задля мінімізації втрат насіння 
чіа, яке достигає нерівномірно, вар-
то збирати його щонайменше у два 
строки: спочатку з галузок першого і 
другого порядку, а через 10–14 діб – 
з решти рослини. Якщо ж збирання 
провести в один строк, то чимало на-
сіння буде втрачено, причому, коли 
чекати достигання насіння з галузок 
третього порядку, то осиплеться 
найбільш повноцінне  насіння з га-
лузок вищих порядків. Дещо знизи-
ти втрати насіння можна за рахунок 
дозарювання насінників на бетонних 
майданчиках, на мішковині тощо.

При механізованому збиранні пе-
ред скошуванням насінників варто 
видалити рослини бур’янів, що важ-
ко відокремлюються  від основної 
культури на очисних машинах. Об-
молочують насінники комбайнами 
(наприклад, «Сампо»), переоблад-
навши їх з урахуванням дрібнонасін-
ності культури. Очищають насіння 
на очисних машинах типу «Петкус», 
зберігають насипом або у мішках у 
чистих, сухих приміщеннях. На всіх 
етапах збирання, дозарювання, вису-

шування вороху і очищення насіння 
не можна допускати його самозі-
грівання і пліснявіння.  У домашніх 
умовах насіння очищають за допо-
могою решіт, сита, вентиляторів.

У низці літературних джерел на-
ведені дані щодо «вимолочування» 
насіння дрібними видами птахів, 
які охоче живляться ним. Це варто 
перевірити у наших умовах, і у разі 
підтвердження інформації, а саме 
при навалі непроханих гостей (най-

певніше, горобців), варто вжити за-
ходів із їх відлякування.

З однієї рослини можна отрима-
ти  50–70 г насіння, проте, повто-
рюсь, це напряму залежатиме від 
застосованої агротехнології, погод-
но-кліматичних умов, що склалися 
упродовж вегетаційного періоду в 
конкретному регіоні, способу зби-
рання, а також і від продуктивних 
показників і особливостей сорту/
популяції (саме питання сортовив-

Насіння чіа дрібне, за формою нагадує квасолю

ПОЗИЦІЯ
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чення і сортовипробування нині 
є найбільш актуальним для дослі-
дження науковцями в Україні).

Маса 1000 насінин чіа  коли-
вається у межах 1,2–1,4 г. Варто 
відзначити й таку позитивну осо-
бливість саме для тих, хто планує 
вирощувати рослину: на відміну від 
деяких представників родини Глу-
хокропивні, насіння чіа має високу 
енергію проростання та схожість як 
свіжозібране, так і після тривало-

го зберігання. Так, нами відзначена 
схожість насіння після 4 років збері-
гання близька до 100%. Інформація 
для споживачів насіння чіа: за до-
тримання правил зберігання сиро-
вини – у сухому місці – воно також 
протягом тривалого часу не втрачає 
й харчових якостей: смаку, запаху, 
поживної цінності. Урожайність на-
сіння за сприятливих умов вирощу-
вання і збирання може сягати до 2 
тонн з гектара, що є доволі вагомим 

аргументом при розгляді рослини 
як нішевої культури. Хоча спра-
ведливим буде констатація факту: 
окремі елементи агротехнології в 
Україні, безперечно, потребують до-
даткового вивчення.

На думку автора, окрім створен-
ня ранньостиглого вітчизняного 
сортименту сальвії іспанської, по-
требують вивчення такі прийоми у 
сортовивченні різних зразків рос-
лини і вирощуванні насіння чіа, як 
пересаджування рослин перед  імо-
вірними заморозками у приміщен-
ня і подальше вирощування у «діж-
ковій культурі» (рослина досить 
декоративна завдяки гарній облис-
тяності). Не зайвим буде перевірити 
можливість зберігання кореневищ 
упродовж зими у підвалах, схови-
щах чи погребах з наступним виса-
джуванням у відкритий грунт тощо. 
Така робота нині триває.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Отож, підсумовуючи, слід по-
годитись, що чіа нині у моді. Рос-
лина добре адаптується до наших 
природно-кліматичних і грунтових 
умов. Придатність для вирощування 
в Україні у найближчій перспективі, 
ураховуючи тенденції розвитку рин-
ку споживання, може забезпечити 
ріст виробництва продукції, а відтак 
і підтримання популярності рослини 
на високому рівні на певний час. 

Проте уже досить часто можна 
почути/прочитати аргумент на ко-
ристь використання у їжу на заміну 
вартісного (адже, повторюсь, прак-
тично все – імпортоване в Укра-
їну) насіння чіа нашим, «домаш-
нім» продуктом – насінням льону. 
Отож, у даному контексті хочеть-
ся навести ще один афоризм про 
моду, але без додаткового автор-
ського коментаря. Сальвадору Далі 
належать слова: «Мода – це те, що 
здатне вийти із моди». З часом по-
бачимо. Принаймні ставити крапку 
у розповіді про цю цікаву рослину, 
вважаю, зарано.

ПОЗИЦІЯ
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Молекулярную кухню часто назы-
вают «вкусной провокацией», ведь 
ее цель не накормить, а удивить, вос-
хитить, воздействовать на органы 
чувств и эмоции потребителя. Пова-
ра-экспериментаторы на молекуляр-
ном уровне меняют свойства про-
дуктов, в результате чего получают 
необычные по форме и консистен-
ции минималистские блюда с изы-
сканным вкусом. Стоит отметить, 
что это направление кулинарии уже 
не одно десятилетие продолжает 

оставаться модным трендом, а ре-
стораны молекулярной кухни теперь 
функционируют почти во всех круп-
ных городах мира, где подают ма-
линовую икру с клубничной пеной, 
спагетти из рукколы и даже жидкие 
пельмени. Эти блюда зачастую укра-
шены микрозеленью или миниатюр-
ными плодами овощных культур, 
что дополняет экстравагантный вкус 
и вид шедевров. 

Судя по всему, когда дело каса-
ется выбора продуктов питания, то 
размер имеет ключевое значение. И 
речь не только о гигантских экзем-
плярах, но и о миниатюрных, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
исследования поведения покупате-
лей. Ведь, скажем, как накормить 
ребенка такими нелюбимыми, но 
полезными морковью, капустой или 
огурцами? А вот если эти овощи 
представлены в миниатюрном виде 
– задача упрощается, детям легче 
внушить, что продукты выращены 
специально для них, и они охотнее 
откликнутся на предложение упо-

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор  
«Овощи и Фрукты»

БИЗНЕС НА BABY SIZE

Десертное блюдо  
молекулярной кухни

Коктейльный помидор YOOM™ 
(Syngenta) уже занял прочные 
позиции на полках европейских 
магазинов

Бэби-морковь

МАРКЕТИНГ
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требить их в пищу. Поэтому не уди-
вительно, что интерес к производ-
ству овощей «baby size» возрастает. 
Вследствие этого на рынке появля-
ется все больше селекционных но-
винок, которые в стадии плодовой 
зрелости не достигают привычных 
размеров. Разрабатываются новые 
варианты упаковки, ориентирован-
ные как на юных, так и на взрослых 
потребителей. Ведь мини-овощи и 
микрозелень вызывают позитив-
ные эмоции не только у детей, но и 
у взрослых, особенно в качестве га-
строномического декора домашних 
и ресторанных блюд. Единствен-
ный минус такой продукции – цена, 
превышающая стоимость обычных 
плодов. Фактически, чтобы полу-
чить мини-овощи, производители 
несут аналогичные затраты на их 
выращивание или собирают урожай 
недозревших плодов, что значи-
тельно удорожает проект. А неко-
торые прибегают к определенным 
ухищрениям, чтобы предоставить 
рынку оригинальный продукт, но 
и им придется потратить дополни-
тельные средства на переработку. 
Как, например, это было с беби-
морковью в 1986 году, когда кали-
форнийский фермер Майк Юросек 
додумался некондиционные с точки 
зрения супермаркетов корнеплоды 
моркови при помощи промышлен-
ного агрегата для нарезки стручко-
вой фасоли «превращать» в привле-
кательные мини-морковки, которые 
он с успехом продал в тех же супер-
маркетах. Судя по сообщениям в от-
крытых источниках, мини-морковь 
пришлась по вкусу не только жите-
лям Калифорнии. На сегодня этот 
продукт составляет 70% всех про-
даж моркови в США. 

Иным путем пошла турецкая ком-
пания Erüst Tarım, которая в этом 
году на Международной ярмарке 
продуктов питания и напитков в 
Анталии просто- таки произвела 
фурор упакованными «мини-арбу-
зами» размером с оливку. Новость 
активно распространили десятки 

аграрных сайтов и сотни аграриев 
в соцсетях, некоторые из них даже 
радостно сообщили, что это селек-
ционная новинка Erüst Tarım. Но 
при внимательном изучении этой 
информации «мини-арбузы» оказа-
лись не чем иным, как плодами дав-
но известного человечеству южноа-
мериканского растения – мелотрии 
шершавой (лат. Melothria scabra), 
промышленное производство кото-
рых освоили в Erüst Tarım. К слову, 
эта компания позиционируется как 
крупный производитель мини-ово-
щей и съедобных цветов. А назва-
ние «мини-арбуз», или «пепкиньос» 
(pepquiños) – так звучит латиноа-
мериканская версия названия ме-
лотрии шершавой – судя по всему, 
использовалось для привлечения 
внимания широких масс к продукту. 
Посудите сами, «pepquiños» звучит 
привлекательнее, чем «Melothria 
scabra». Как сообщил агентству 
Anadolu глава компании Erüst Tarım 
Мустафа Эруст (Mustafa Erust), 
«крошечные арбузы» производятся 
в качестве закуски. Проект также 
ориентирован на детей, которые 
должны научиться добавлять в свой 
рацион фрукты. 

Выращивают мелотрию шерша-
вую и в Украине, и не только овоще-
воды-любители, а и профессиональ-
ные хозяйства, такие, например, как 
«Стодола Щира Їжа». Продукцию 
этой компании можно встретить в 

крупных отечественных торговых 
сетях и за рубежом. По словам ос-
нователя «Стодола Щира Їжа» 
Яна Островского, прежде всего 
подстегивает интерес к мелотрии 
шершавой спрос на западноевро-
пейских рынках, при чем как на све-
жие плоды, так и на маринованные. 

– Мы экспериментировали с кон-
сервацией плодов мелотрии шер-
шавой, в результате отобрали два 
рецепта приготовления маринада. 
Нашей задачей было создать заку-
ску наподобие маринованных кор-
нишонов, так как плоды этой куль-
туры напоминают по вкусу огурец и 
соответствуют по размеру. Таким 
образом, маринованные и свежие 
плоды мелотрии вместе с другой 
продукцией нашего производства – 
консервированными бэби-перцами, 
физалисом, окрой и бамией – мы 
представили на выставке в Герма-
нии, где наш ассортимент вызвал 
повышенный интерес. Многие посе-
тители выставки интересовались 
не только консервированными пло-
дами мелотрии, но и свежими, ведь в 

МАРКЕТИНГ

Мелкоплодный сладкий перец
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странах Евросоюза этот продукт 
становится популярным в сегмен-
те HoReCa, а также спрашивали, 
как эти плоды ферментировать 
и замораживать. Там же, на вы-
ставке, мы договорились о постав-
ках значительных партий плодов 
мелотрии шершавой в следующем 
сезоне. Поэтому в следующем году 
планируем посадить не менее пяти 
гектаров этой культуры, чтобы 
попытаться удовлетворить вы-
сокий спрос на плоды мелотрии.  
Планируем благодаря экспорту на-
ладить их промышленное произ-
водство, а потом предложим этот 
продукт украинским торговым се-
тям, –  рассказал журналу «Овочі 
та Фрукти» Ян Островский.

По словам агрария, на состав-
ление технологической карты вы-
ращивания мелотрии  шершавой 
ушло три года. Начинали с малого: 
в этом сезоне на полях «Стодола 
Щира Їжа» высадили около 2000 
саженцев растения. Задачу затруд-

няли стандарты органического 
земледелия, ведь вся продукция 
компании сертифицируется. 

– Вредителей на всходах мело-
трии не замечал, а болезни встре-
чались такие же, как и на огурце. 
После переноса кассет с рассадой 
в открытый грунт было такое – 
одно растение чувствует себя ком-
фортно, а другое, которое рядом 
– нет. Оказалось, что мелотрия 
чувствительна к срокам посад-
ки и объему почвы в кассете. При 
пересадке в открытый грунт сра-
зу нужно устанавливать шпале-
ры – растение дает очень длинные 
побеги – от трех метров, причем 
разрастается во все стороны. Его 
нужно вовремя обрезать, а также 
рыхлить грунт и следить за его 
влажностью. Когда появляются 
плоды, южному экзоту требуется 
большое количество света, –  де-
лится опытом Ян Островский.

Как рассказал основатель «Сто-
дола Щира Їжа», семена для посадки 

мелотрии шершавой он закупал у 
австрийской фирмы, которая  зани-
мается органическим земледелием. 
Пока что крупного промышленного 
производителя семян этой культуры 
не существует. Их продуцирование 
происходит в небольших масштабах, 
скорее на дилетантском уровне. О 
разнообразии сортов Яну Островско-
му ничего не известно, но некоторые 
отличия в окрасе и рисунках на пло-
дах мелотрии шершавой бросаются в 
глаза. По мнению агрария, это может 
быть связанно с условиями выращи-
вания или отличиями различных по-
чвенно-климатических факторов. К 
примеру, из своего опыта он знает, 
что если растению в период плодо-
ношения не хватало тепла и света, 
арбузный рисунок будет в меньшей 
степени проступать на плодах. 

Что касается цены готового 
продукта, Ян Островский отме-
тил, что она едва ли будет низкой, 
так как в проекте используется 
большая доля ручного труда.

Фото с официальной Фейсбук-страницы Erust Tarim Melothria scabra



листопад 201952

«Якщо є в саду давній кущ, то той 
сад не буде пуст!», – казали колись 
досвідчені люди. Важко не погоди-
тися з цим твердженням. Попри 
величезну кількість новітніх сортів, 
усе частіше чути розмови садівни-
ків і городників про якісь таємничі 
«старі українські сорти» фруктових 
та овочевих культур, які колись були 
і стійкіші до хвороб, і не потребува-
ли особливого догляду, та й плоди їх 
були смачнішими. То чи можна зараз 
дізнатися, що ж то за старі україн-
ські сорти такі були, де й коли вони 
взялися та чи не можна зараз їх десь 
«дістати»? Адже дуже багато людей, 
які хотіли б відчути саме той смак, 
який нагадав би їм старі добрі часи…

Насправді ж, якщо повернути-
ся в минуле, на території України 
росло багато чого. І не лише місце-
ві сорти, а й багато «заморських», 
які звозилися ледь не з усього сві-
ту. Багато з них були акліматизо-

вані, окультурені, їх «чужинські» 
назви замінені (набули місцевих 
українізованих найменувань) і та-
ким чином стали рідними. 

У книзі митрополита Митрофа-
на Симашкевича «Историко-гео-
графический и этнографический 
очерк Подолии», виданій у Кам’янці-
Подільському в 1875 році, зазначе-
но, що на Поділлі протягом ХVІІІ та 
першої половини ХІХ століть було 
акліматизовано понад півтисячі сор-
тів груш та яблунь. Лише перелік та 
коротка характеристика деяких із 
цих сортів займала в книзі аж три 
сторінки. Автор, до речі, простежив, 
звідки в садах його земляків взялися 
ті чи інші сорти. За допомогою тих 
записів дізнаємося, що англійські 
груші Biskoop Peer та Веure якимось 
дивовижним чином стали «дулями», 
а французькі Bonchrietien d’automne  
стали «християнками». Отрима-
ли свої українські назви й чеські та 

голландські, іспанські та італійські, 
мальтійські та сирійські сорти. Те 
ж саме сталося і з яблуневими на-
звами. Так, французька Calvilerouge 
d’automne cтала «Кальвілем чер-
воним», а Reinetted’or  – «Золотим 
Ранетом», німецькі Paradisrouge – 
«Райками».  А знаєте, скільки сортів 
по селах називали «просто солодкі» 
чи «просто кислі», або ж «зимка» 
чи «літня»? Ще й досі зустрічаються 
назви «мадярка», «тиролька», «ли-
товка» чи «татарка», що ясно вказує 
на місце колишньої дислокації. Це ж 
саме можна сказати і про сливу «вен-
герку», яка свого часу прибула до нас 
під назвою «Prunushungarika». Пред-
ки наших «синюхівок» культивува-
лися колись у сирійському Дамаску, 
а вишні-лутовки – в Туреччині. Я вже 
не беруся пояснювати топонімічну 
назву грецьких (волоських) горіхів…

Тож попри те, що селекційні но-
винки вже торкнулися всіх галузей 

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

СТАРI, ДОБРI I НЕЗАБУТНI  

САДІВНИЦТВО
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рослинництва, і з кожним роком у 
наших садах з’являється все біль-
ше новинок різних культур, не всі 
господарі погоджуються позбутися 
перевірених часом сортів. «Та вони 
до всього ще й набагато довговіч-
ніші!» – запевняють. Адже ці сор-
ти – результат природного відбору 
протягом багатьох років, і виживали 
якраз саме ті екземпляри, які змогли 
вистояти у «війні» проти хвороб та 
шкідників. Не даремно ж в останній 
час посилюється попит на зимове 
споживання яблук сортів старої се-
лекції: Сніжний кальвіль, ренет Си-
миренка, Пепен, Донешта, Малинів-
ка та інші. Ви помітили, які ціни на 
них бувають в пунктах продажу?

Цікавим є й той факт, що у бага-
тьох країнах світу в описах того чи 
іншого сорту з гордістю вказують на 
час, з якого той сорт вирощується 
в цій країні. І довіра (відповідно й 
попит) саме до тих сортів, про які в 
супровідних документах зазначено, 
що вони мають «історію» від однієї 
до трьох сотень років, значно вища! 
От у  Франції, до прикладу, на рин-
ку томатів усе більше з’являється 
«перевірених давніх» сортів, і у 2019 
році їх обсяги реалізації, за словами 
виробників, значно зросли. А спра-
ва у тому, що тамтешні фермери орі-

єнтуються на вибір споживача, який 
часто прагне відшукати в помідорах 
«смак дитинства». Один мій знайо-
мий стверджував: «На жаль, багато 
хто не розуміє, що головна якість 
будь-якого плоду – це його смак і 
корисність, а не транспортабель-
ність і довготривала лежкість. Саме 
давнішні якості і несуть генетичні 
ознаки того, що було колись. Зараз 
люди просто не знають оригіналь-
ного смаку справжнього плоду, бо 

вже й сіл тих немає, в яких той плід 
у промислових масштабах вирощу-
вали. Прикро, що наразі дуже мало 
залишилося справжніх смачних ста-
рих добрих сортів…» 

Так, спілкуючись із багатьма 
людьми з різних регіонів України, 
часто доводиться чути про такий 
бажаний, надзвичайно цікавий сорт, 
який або вже «доживає» десь у са-
дочку далеких родичів, або ж уже 
був втрачений і тепер його хочуть 
знайти. І чим дорослішим я ста-
вав, тим частіше зустрічалися такі 
випадки. Деякі ж виробники по-
чинають розуміти: у старих сортах 
споживачі шукають (і знаходять!) ті 
смаки, до яких вони звикли у мину-
лому. Тому й намагаються задоволь-
нити ці потреби.

Як відомо, садівництво та горо-
дництво на території України завжди 
процвітало. Його історія налічує не 
одну сотню років. Однак не так вже 
й важливо нині, звідки походять 
смаколики, які росли колись у наших 
садах і на городах. Головне –  щоб 
радували вони ще не одне покоління 
земляків. Тож давайте разом віднов-
лювати та зберігати для наших дітей, 
внуків, правнуків ті надбання, що за-
лишили нам наші батьки.

САДІВНИЦТВО
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Мене звуть Іон Негру, я випускник 
Державного Аграрного університету 
Молдови, факультету садівництва. 
На даний момент я навчаюсь в аспі-
рантурі за спеціальністю «Садівни-
цтво»  і працюю в компанії «Timac 
Agro East», обіймаю посаду менедже-
ра з питань багаторічних культур, по-
чав працювати 24.09.2018 року.

Раніше працював у компанії ТОВ 
«Agroparc Management» у Молдо-
ві, яка обробляє близько 1500 га, з 
яких багаторічні культури займають 
101 га. Плодові види дерев  – абри-
коси, черешні, сливи, персики, вишні 
з сучасними сортами і підщепами. У 
компанії я співпрацював із доктором 
наук, доцентом кафедри садівництва 

Державного аграрного університету 
Молдови Пештяну Ананіє, у якого я 
отримав величезний досвід.  Співп-
рацюючи разом, ми випробували 
різні форми крони, вивчали поведін-
ку різних сортів в умовах біотичного 
і абіотичного стресу, які були усунені 
шляхом обробки фітосанітарними 
препаратами, добривами, регулято-
рами росту.

На цих плантаціях я зіштовхнув-
ся з проблемами у деяких сортів 
абрикосів і черешень, пов’язаними 
із запиленням, діаметром плодів, на-
копиченням цукрів. Коли я розпочав 
працювати у компанії  Timac Agro, 
я досліджував препарати, які збіль-
шили б ступінь зав'язування плодів, 
запобігали б пригніченню фруктів 
рослиною.

Після ретельного вивчення асор-
тименту препаратів і їх складу я ви-
брав ключовий препарат Maxifruit, 
який приніс кращі результати  для 
черешні, ніж я очікував.

У Республіці Молдова налічу-
ється близько 4000 га черешні, 
найбільш культивованими сорта-
ми в останній час є Регіна і Кор-
дія, які мають низький ступінь 
зав'язування плодів. Знаючи про 
цю проблему, я порекомендував 
фермерам, які вирощують ці сорти, 

застосовувати препарат Maxifruit  
у три етапи по 2 л препарату: 
1. Білий бутон.
2. Кінець цвітіння.
3. Через 7 днів після 2-го засто-
сування.

Про результати 
протестованого пре-
парату цього року на 
фермі мені розповів 
Балан Петру.

«Працюю агрономом у компанії 
ТОВ «Star Agro Group», у якої є вели-
кий черешневий сад площею 50 га в 
Дубоссарському районі, схема посад-
ки 4м х 2м, головний підщеп Гізела 6, 
сучасні сорти Кордія, Регіна, Рокет, 
Фріско, Чорна Зірка, Самба, Солодка 
рання. Я працюю у садівничій сфері 
вже 6 років, весь цей час застосовую 
на практиці новітні технології, 
які кількісно і якісно підвищують 
урожай фруктів, включають ви-
користання добрив останнього 
покоління. Маючи проблему про-
тягом декількох років зі ступенем 
зав'язування плодів Регіна і Кордія, 
після розмови з представниками 
компанії «Timac Agro East» ми при-
йняли рішення застосувати і про-
тестувати продукт Maxifruit на 
площі 1,5 га відповідно до рекомен-
дацій, отриманих від них.

САДІВНИЦТВО

ЯК ВИРIШИТИ ПРОБЛЕМУ  
ЗАПИЛЕННЯ ТА ЗАВ'ЯЗI ПЛОДIВ
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Під час збирання фруктів 
на даній ділянці ми зафіксува-
ли збільшення врожаю на 20%. 
Виходячи з цього досвіду, я з 
упевненістю можу порекомен-
дувати застосування продукту 
Maxifruit для проблемних сор-
тів, пов’язаних із зав'язуванням 
плодів. На наступний рік ми за-
планували застосування даного 
препарату на всій площі, необ-
хідній для підвищення ступеня 
врожайності фруктів. Вже цієї 
осені я планую вносити у ґрунт 
тверде добриво EurofertilTop 51 
з дозою 300 кг/га», – каже Петру 
Балан.

Ще один успішний досвід ви-
користання Maxifruit, який я мав 
у Північному регіоні країни біля 

міста Єдинець, цьо-
го разу з Геннадієм 
Бучучану. 

«Я працюю в га-
лузі садівництва як 
національний кон-
сультант. Маючи 30-річний досвід 
роботи з багаторічними насаджен-
нями, я зацікавлений у вивченні та 
тестуванні нових препаратів, що 
з'явилися в даній галузі. У мене є до-
свід з моніторингу та прийнят-
тя рішень у технології виробни-
цтва фруктів на фермерському 
підприємстві «Скутару Віктор». 
Сад має площу 80 га, включаючи 
яблуко, черешню, сливу.

Основна проблема в культурі 
черешні – це ступінь зав'язування 
плодів у період цвітіння, коли ви-

никають різні кліматичні небез-
пеки.  Для підвищення ступеня 
зав'я зування плодів сортів Регіна 
і Кордія  ми вперше використали 
препарат Maxifruit  згідно з реко-
мендаціями консультантів Timac 
Agro East. Отримані результати 
були кращі очікуваних. У техноло-
гічному ланцюжку на майбутнє для 
видів з більш низьким ступенем 
зав'язування і в разі несприятливих 
умов у період цвітіння я буду вико-
ристовувати і рекомендувати пре-
парат Maxifruit», – каже Геннадій 
Бучучану.

На фермерському підприємстві 
«Скутару Віктор» ми провели до-
слідження разом із Геннадієм Бучу-
чану,  зміст якого  я нижче додаю  у 
таблиці:

 сприяє плодоношенню;
  знижує ризик незапилення - перед 

цвітінням;
  знижує ризик припинення розвитку - 

після цвітіння;
  стимулює наповнення фруктів;
  фрукти з нормальним розвитком;
  не деформує фрукти;
  зміцнює здатність рослин 

синтезувати регулятори росту, 
які будуть впливати на процес 
плодоношення.

MAXIFRUIT

Препарат
Макроелементи,% Мікроелементи, мг/л

Щільність Специфікація
N H

2
O

5
K

2
O CaO MgO B Cu Fe Mn Zn

MAXIFRUIT 3 7 7 605 1210 1,21
NMX 

COMPLEX

При однаковій вазі, за умови використання Максіфруту, 
кількість плодів є меншою за рахунок збільшеного калібру 
кожного окремого плоду

Даний графік показує вплив продукту на збільшення ваги 
кожного плоду

На даному графіку чітко видно як використання Максіфруту 
зменшує кількість плодів малого калібру та навпаки збільшує 
кількість плодів великого калібру
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Ґрунти є опорою рослин, а також 
джерелом поживних речовин і води. 
Підтримування родючості ґрунту 
забезпечується регулярним внесен-
ням доступних поживних речовин у 
кількостях, оптимальних для рента-
бельного виробництва культури. 

Органічна речовина грунту скла-
дається з негуміфікованих органіч-
них речовин (10–15%) і органічних 
речовин – перегною (85–90%). Зна-
чення перегною (гумусу) в родю-
чості грунтів дуже велике. Він є 
основним резервом азоту, фосфору, 
калію, сірки, кальцію, магнію та ін-
ших елементів живлення. Загальний 
запас гумусу коливається залежно 
від типу грунтів.

Поповнення поживних речовин 
у ґрунті йде за рахунок мінераліза-
ції органічних залишків рослин. В 
орному горизонті дерново-підзо-
листих грунтів щорічно мінералізу-

ється у середньому близько 7 ц/га, у 
чорноземах – 10 ц/га. Оскільки в ор-
ганічній речовині ґрунту міститься 
до 5% азоту, то для поповнення оди-
ниці маси його, взятої рослиною на 
харчування, має мінералізуватися 
двадцять одиниць гумусу (для утво-
рення 50–100 кг/га нітратів в ґрунті 
повинно мінералізуватися 1– 2 т/га 
органічних речовин).  

Застосовуючи добрив, можна 
впливати на кількісний і якісний 
склад гумусу ґрунту. При тривалому 

і систематичному застосуванні гною 
і мінеральних добрив помітно під-
вищується вміст гумусу і загального 
азоту в ґрунті. Ступінь їх накопи-
чення залежить від норм внесення 
добрив, біологічних особливостей 
культур сівозміни, а також від ґрун-
тово-кліматичних умов.  

Природна родючість ґрунту пов'я-
зана із факторами, що супроводжу-
вали його формування, а саме з ма-
теринськими гірськими породами, з 
яких утворилася неорганічна части-
на ґрунту, рельєфом, кліматом, рос-
линністю і часом.

Природна родючість цілинних 
ґрунтів може виснажуватись у ре-

САДІВНИЦТВО

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат 
сільськогосподарських 
наук

ПIДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТI ГРУНТУ  
В ПЛОДОВИХ САДАХ

Таблиця 1. Склад гумусних речовин ґрунту

Гумінові  
кислоти

Містять: 52–62% вуглецю; 31–39%  
кисню;  2,8–6,6%  водню; 3,3–5,1% 
азоту

Кількість гумінових кислот в різних 
ґрунтах  становить 15–30% загально-
го вмісту гумінових речовин

Фульвокислоти
Містять: 45–48% - вуглецю; 43–48%  
кисню; 5,0–6,0%  водню; 1,5–3,0% 
азоту

Більш рухливі, ніж гумінові кислоти. 
Фульвокислоти містять 20–40% азо-
ту від загальної кількості їх у ґрунті

Гуміни
За складом подібні до гумінових 
кислот

У меншій кількості піддаються 
мінералізації. Становлять 20–30% 
загальної кількості азоту ґрунту
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зультаті обробітку на них культур. 
Цьому може сприяти винесення 
рослинами і мінералізація органіч-
ної речовини (табл.2).

Втрати поживних речовин можна 
компенсувати додатковим внесен-
ням мінеральних і органічних до-
брив. Реакція рослини на внесення 
добрив частково пов'язана з родю-
чістю ґрунту. На ґрунтах з низьким 
рівнем родючості рослини показу-
ють більшу чутливість на внесення 
добрив, ніж на ґрунтах із високим 
рівнем родючості (табл. 3).

При сильній недостатності того 
чи іншого елементу з'являються ха-
рактерні зміни, так звані ознаки не-
достатності, які часто можуть бути 
використані для діагнозу захворю-
вання (табл. 4).

Реакція ґрунту дуже важлива для 
доступності поживних речовин і 
росту коренів, має велике значення 
серед заходів  догляду за ґрунтом. 
Хоча рослини по-різному реагують 
на рН ґрунту, для більшості садових 
культур найбільш сприятливе зна-
чення рН 6,0–6,5.

Природна реакція ґрунту обумов-
лена взаємодією клімату з материн-
ською породою ґрунту. Кислі ґрунти 
характерні для районів, де кількість 
опадів досить висока. У районах із 
вологим кліматом на площах, за-
йнятих інтенсивним садівництвом, 
кислі ґрунти часто стають пробле-
мою. Лужні ґрунти характерні для 
більш сухих районів, де спостеріга-
ється відносно висока насиченість 
катіонами. На лужних ґрунтах може 
відбутися значне накопичення солей 
(засоленість).

Кислотність ґрунту можна під-
вищити включенням іонів водню у 
поглинаючий комплекс. Для цього 
у ґрунт вносять речовини, здатні 
утворити міцні кислоти. Підвищува-
ти кислотність ґрунту можуть деякі 
азотні добрива, але найбільш ефек-
тивна в цьому відношенні елемен-
тарна сірка.

Термін внесення добрив залежить 
від виду добрив і культури, а також 

від типу ґрунту і клімату. У багато-
річних плодових культур, наприклад 
яблуні і персика, надлишок азоту 
викликає погіршення забарвлення і 
водянистість плодів, а також пере-
шкоджає завершенню вегетативно-

го росту в кінці осені, що послаблює 
стійкість рослин до зимових пошко-
джень. Тому азот під них зазвичай 
вносять у один прийом рано навесні 
з розрахунком, що надлишок його 
буде використаний протягом літа.

Таблиця 2.  Кількість поживних речовин, що виноситься із грунту 
плодовими культурами

Таблиця 4.  Визначення у рослин симптомів недостатності поживних 
речовин у плодових культур

Таблиця 3. Ступінь забезпечення гумусом

Культура
Урожай, 

т/га

кг/га

N P K Ca S Mg

Яблуня 34,0 38.1 3,4 35,8 3,4 13,4 5,6

Персик 23,0 33,6 3,4 81,8 3,4 4,5 5,6

Гумус, % Ступінь забезпеченості Чутливість до добрив

До 2 Дуже низький Дуже висока

2–3 Низький Висока 

3–4 Середній Середня 

Більше 5 Високий Низька 

Симптоми
Недостатність 
елементу

Листя висохле або з опіками, недолік елементу спостерігається на більш 
пізній стадії росту

Азот 

Листя іноді жовте, висохле до зеленувато-бурого або чорного забарвлення Фосфор

Листя крапчасте, зазвичай може червоніти, слабке всихання Магній 

Некротичні плями, дрібні, більш помітні по контурах листя Калій

Молоде листя з верхівкової бруньки відмирає або скручується Кальцій

Молоде листя верхівкової бруньки біля основи стає світло-зеленим, у більш 
пізній фазі росту листя скручується

Бор 

Молоде листя прив'яле, без плямистості Мідь

Некротичні плями розкидані по всьому листку, утворюючи сітчастість Марганець

Молоде листя має світло-зелене забарвлення Сірка

Молоде листя хлоротичне, яскраво-зеленого забарвлення Залізо 
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Кращою системою добрива садів 
при утриманні ґрунту в міжряддях 
саду під чорним паром є органо-мі-
неральні, що поєднує внесення мі-
неральних добрив із органічними. У 
плодоносних насадженнях добрива 
позитивно впливають на закладку 
квіткових бруньок, зменшення оси-
пання зав'язі, збільшення плодів і 
підвищення врожайності.

УДОБРЕННЯ ҐРУНТУ 
ПЕРЕД ЗАКЛАДАННЯМ 
САДУ

Перед закладанням саду на осно-
вних ґрунтах Лісостепу України 
рекомендується вносити органічні 
добрива в дозі 40–50 т/га; мінераль-
ні: фосфору – 200–300 кг/га, калію 
– 200–240 кг/га. Норми фосфорних 
і калійних мінеральних добрив слід 
встановлювати диференційовано у 

кожному випадку, виходячи з рів-
ня забезпеченості ґрунту рухомим 
фосфором і калієм.

УДОБРЕННЯ 
МОЛОДОГО САДУ

 Добрива в саду вносять, почина-
ючи з другого року після посадки. 
До вступу дерев у плодоношення за-
стосовують тільки органічні – один 
раз у 2–3 роки, а з мінеральних – 
азотні щорічно.  Норми добрив на-
ведені у таблиці 7.

Норми азотних добрив у кожному 
випадку слід уточнювати за даними 
хімічних аналізів листя (табл. 8).

УДОБРЕННЯ 
ПЛОДОНОСНОГО 
САДУ

 Органічні добрива потрібно 
вносити один раз на 2–4 роки. У 
районах достатнього зволоження, а 
також за наявності зрошення вне-
сення органічних добрив бажано 
чергувати з посівом сидератів; мі-
неральні добрива вносять щорічно. 
Сидерати висівають у саду в другій 
половині літа, коли потреба плодо-
вих дерев у воді і елементах міне-
рального живлення зменшується. 
Для зеленого добрива використо-
вують гірчицю або фацелію. Перед 
посівом сидеральних культур між 
рядками саду вносять фосфорні та 
калійні добрива з розрахунку по 60 
кг фосфору і по 90 кг калію на гек-
тар. Добрива вносять під передпо-
сівну культивацію.

Значення рН Реакція середовища

Менше 3 Дуже сильнокисла

3–4 Сильнокисла

4–5 Кисла 

5–6 Слабокисла 

6–7 Нейтральна 

7–8 Лужна 

8 і більше Дуже лужна

Таблиця 5. Кислотність ґрунтів Таблиця 7.  Норми органічних і азотних добрив для молодих садів  
(808–1250 дерев на 1 га, дані Інституту помології ім. Л.П. Симиренка)

Таблиця 6. Рівень забезпеченості 
основними мінералами

Таблиця 8.  Оптимальний рівень 
вмісту азоту в листі молодих дерев  
основних плодових культур

мг/100 г 
грунту

Забезпеченість мг/кг грунту

Нітрати

Менше 2 Низька Менше 20

2–3 Середня 20–30

Більше 3 Висока Більше 30

Фосфор 

Менше 8 Низька Менше 80

8–20 Середня 80–200

Більше 20 Висока Більше 200

Калій 

Менше 10 Низька Менше 100

10–15 Середня 100–150

15–20 Оптимальна  150–200

Більше 20 Висока Більше 200

Види ґрунтів (Лісостеп)
Гній компост 

т/га
Азот,  

г/га д.р.

Світло-сірі та сірі опідзолені легко- і середньої суглинності при утриманні міжрядь під:

 чорним паром 25 90

при задернінні - 120

Темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені і вилужені при утриманні міжрядь під чорним паром: 

незрошувані сади 25 90

зрошувані сади 25 120

 При задернінні

незрошувані сади - 120

зрошувані сади - 150

Плодова культура % до сухої  маси

Яблуня 2,2–2,6

Груша 2,2–2,6

Слива 2,5–3,2

Вишня 2,5–3,0

Черешня 2,6–3,0

Абрикоса 3,2–3,6
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 Чи бачили ви зразковий сучас-
ний фруктовий сад, де застосову-
ються передові технології вирощу-
вання, використовуються інновації 
у виробництві, а вся продукція має 
відмінну якість?  Цей взірець садо-
вого господарства знаходиться не в 
Америці чи Європі, а в Україні.

Фермерське господарство «Гадз» 
створене у 2011 році і спеціалізу-
ється на вирощуванні фруктів. За-
ступник голови ФГ 
«Гадз» Олег Грицак 
розповів нам про 
структуру зразково-
го господарства, яка 
умовно розділена на 
3 частини. Саме від-
дана робота кожного відділу утво-
рює злагоджений механізм функці-
онування підприємства. 

Перший відділ займається ви-
ключно садом. За три роки після за-
снування фермерського господар-
ства було посаджено близько 600 
га фруктових дерев: яблуні – 530 га, 
груші – 10 га, сливи – 40 га. 

Однією із запорук успіху будь-
якого саду є якісний посадковий ма-
теріал, який фермерське господар-
ство завозило з-за кордону – Італії, 
Голландії, Сербії  та деяких розсад-
ників України. Основними сортами 
яблуні є Голден, група Ред Делішес, 
Гала, Айдаред, Фуджі, Моді, Си-
миренко, а також інші інтенсивні 
сорти; груші – Конференція, сливи 
– Стенлей. Елементами технологій 
є використання карликових підщеп, 
нових продуктивних сортів, кра-
плинне зрошення та утримання саду 
на шпалері.  

Олег Іванович акцентував увагу 
на ще одному важливому елементі 
успішного функціонування саду: 
«Нам вдалося підібрати дружну  
команду агрономів. Вісім молодих 
хлопців, які закінчили Уманський 
аграрний університет, прийшли у 
2011 році на практику до нашого 
підприємства  та посадили  сад. 
Вони і досі у нас працюють. Сад 
розбитий на зони, за якими закрі-
плений один агроном і один по-

мічник. Якщо агроном доглядає за 
садом від самого початку, він знає 
всі нюанси свого дітища». 

Наступній підрозділ – власний 
розсадний комплекс. Кожен рік на 
підприємстві вирощується 30 га са-
джанців, до 1 млн посадкового ма-
теріалу. Коли сад тільки закладав-
ся, саджанці доводилося завозити 
з-за кордону, а тепер фермерське 
господарство саме відправляє їх на 
експорт. 

Першу партію саджанців фрук-
тових дерев три роки тому екс-
портували до Нідерландів. Це до-
зволило вивести господарство на 
новий рівень співпраці з європей-
ськими партнерами. Така співпра-
ця розповсюджується не лише на 
яблуні, господарство також виро-
щує для іноземних партнерів гру-
ші, черешні, абрикоси та сливи.

Третій відділ – логістичний центр 
із сортувальними лініями і холо-
дильник, в якому можна вмістити 10 
тис. тонн яблук на зберігання. Три 
тисячі тонн – звичайне зберігання, 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

УСПIШНИЙ САД
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решта – у регульованому газовому 
середовищі, яке дозволяє зберігати 
яблука до року в такому вигляді, в 
якому вони були зірвані з дерева.

Коли підприємство вийшло на 
певний об’єм продукції, було при-
йнято рішення поставити сучасні 
сортувальні лінії. Зараз у господар-
стві є три окремі лінії. Одна із них 
дозволяє сортувати яблука на спеці-
альній підкладці по 4–6 штук (про-
дукція, яка поставляється до супер-
маркетів). Друга калібрує, сортує та 
пакує яблука у поліетиленові пакети 
та сітку від 1 до 3 кг. Таке пакування 
відправляється у мережі супермар-
кетів та за кордон. Третя лінія дозво-
ляє сортувати яблука по вазі, кольо-
ру, розміру, може виявити зовнішні 
та внутрішні дефекти продукції.

«РОДЗИНКА» 
ГОСПОДАРСТВА

Підприємство має ексклюзивне 
право вирощувати сорт яблуні від 
німецьких селекціонерів Байя Ма-
ріса. Плоди яблука мають червоний 
окрас як зовні, так і в середині та 
важать до 200 г. Вони солодкі з кис-
линкою, мають аромат вишні. 

«Особливість даного сорту по-
лягає у тому, що коли дерева вес-
ною цвітуть, квітки цього дерева 
мають червоне забарвлення, як са-
кура. Цей сорт є родзинкою нашого 
саду. У Байя Маріса у 40 разів біль-
ше антиоксидантів, ніж у звичай-

ному яблуку. Тому воно відповідно 
корисніше для споживання», – гово-
рить Олег Грицак.

Яблуко-вишню сорту Байя Ма-
ріса посадили у 2014 році. З одного 
дерева на четвертий рік після по-
садки підприємство збирає до 20 кг 
яблук. Яблуні люблять пухкий ґрунт, 
ростуть на ділянці, захищеній від ві-
трів і протягів. Крону такого сорту 
необхідно формувати за системою 
«суперверетено», на деревах зали-
шають лише одно-, дво- і трирічні 
гілки. Старіші гілки необхідно зріза-
ти, аби дерево не витрачало сили на 
зайві пагони.

Перевага Байя Маріса у тому, що 
плоди, зібрані у вересні, можуть 
лежати до лютого. Сік із них – чер-
воний, тож у промислових умовах 
його не треба забарвлювати соком 
вишні або буряка.

КУРС НА ЕКСПОРТ
Завдання власника фермерсько-

го господарства «Гадз» – щоб 50% 
продукції йшло на експорт. Однак в 
Україні якісні яблука з Тернопільщи-
ни можна купити чи не у всіх тор-
говельних мережах. Господарство 
реалізує яблука в «АТБ», «Велику 
Кишеню», «МЕТРО», «Калинівку», 
«Сільпо», «Таврія В». 

«У нас підписані договори майже 
з усіма найбільшими торговельни-
ми мережами України, а також із 
невеликими маркетами у нашій об-
ласті», – зазначає Олег Грицак.

Все ж таки експорт в пріорите-
ті. За останні 3 роки підприємству 
вдалось підписати велику кількість 
контрактів. Яблука господарства 
експортуються у близько 20 кра-
їн світу: Гонконг, Сінгапур, Катар, 
Оман, Дубаї, Саудівську Аравію, 
Ірак, Іран, Туреччину, Сирію, Шве-
цію, Норвегію, Францію, Німеччи-
ну, Білорусь. Зараз завдання вийти 
на ринки Африки, підписаний до-
говір зі Шрі Ланкою, Бангладешем і 
В’єтнамом. 

ЯБЛУЧНИЙ СЕЗОН-2019

Цей сезон для всіх садівників 
України був нелегким, як і минулий. 
Минулого року спостерігалось пе-
ревиробництво яблук, відповідно 
ціна була від 3 до 7 грн/кг. У лис-
топаді та грудні минулого року до-

САДІВНИЦТВО
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водилось продавати яблука нижче 
собівартості. 

У цьому сезоні інша складність. 
Весною  –  у травні, у період цвітіння 
та зав’язування плодів – випала ре-
кордна кількість опадів. Тому бага-
то садівників України потерпіло від 
того, що яблука погано зав’язалися, 
через високу вологість було вкрай 
важко боротися з хворобами. 

«У нашому господарстві рожай 
показав себе на рівні минулого року. 
По об’єму зібраного яблука ми не 
програємо минулому року, однак 
якість нам зберегти не вдалось, – 
говорить заступник голови госпо-
дарства. – Приблизно 70% товар-
ного врожаю ми втратили. У липні 
врожай побив град. Яблуко з градо-
боїною на експорт не відправиш. 
Воно продається як другий сорт, а 
це вже зовсім інша ціна».

ПЕРСПЕКТИВИ  
У ПЕРЕРОБЦІ

Сьогодні однією із запорук рента-
бельності виробництва є диверсифі-
кація бізнесу. Вищої рентабельності 
досягає той, хто не тільки вміє ви-
ростити, а й організувати переробку. 
Тому у ФГ «Гадз» і тут ідуть у ногу з 
часом. Скоро на підприємстві запра-
цює найбільша в Україні сушарка, 
на якій можна буде виготовляти два 
види продукції. Існуватиме звичайне 
сушіння яблук і груш часточками, які 
традиційно використовують на узвар, 
та виробництво хрустких яблучних 
чипсів. Зараз ці лінії вже протестовані 
та готуються до серійного запуску. 

Сушіння яблук і груш діятиме 
цілий рік, сировиною для нього, 
зокрема, будуть і відсортовані пе-
ред продажем плоди.

Також у планах господарства ве-
ликий проект щодо переробки яблук 
на джеми, соки та пюре. Однак це 
довгострокова перспектива. Саме 
такий комплексний підхід дозволяє 
фермерському господарству розви-
ватись, шукати нові ринки збуту та 
мінімізувати ризики виробництва.
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Для выгодной реализации про-
дукции  важным фактором является 
её качественное хранение. В Агро-
фирме совхоз «Белозерский», кото-
рая является крупным производите-
лем плодово-ягодной и виноградной 
продукции на Херсонщине, работает 
четыре фруктохранилища общей 
мощностью более восьми тысяч 
тонн, что позволяет существенно 
продлить сезон реализации свежих 
плодов. 

Самое первое фруктохранлище 
здесь было построено еще в 1986 
году мощностью 800 тонн, рассказы-
вает заведующий комплексом по 
хранению сельхозпродукции Аг-
рофирмы совхоз «Белозерский» 
Роман Климович Рудый. Фруктох-
ранилище имело «отечественную 
начинку», с которой проработало 
15 лет. После этого комплекс пол-
ностью переоборудовали, поста-
вили современные компрессорные 
устройства, заменили электронику 
и пересмотрели подходы к закладке 
фруктов на хранение. 

«В 1996 году мы приобрели ам-
миачный холодильник на полторы 
тысячи  тонн, – вспоминает Роман 
Климович. – Поставили современ-
ное фреоновое оборудование, сде-

лали изоляцию холодильных камер 
на основе полиуретана. Начиная  с 
1997 года в нем хранятся фрукты, 
в основном яблоки».

В 2003 году агрофирма расшири-
ла свой холодильный комплекс еще 
на 2300 тонн, построив новое фрук-
тохранилище. На данный момент 
практически вся фруктовая груп-
па, начиная с клубники, черешни, 
абрикоса, персика, слив, винограда, 
яблок и груш пропускается через 
этот холодильник. Это основное 
фруктохранилище агрофирмы име-
ет 10 холодильных камер и исполь-
зуется круглогодично.

«В прошлом году было постро-
ено еще одно фруктохранилище 
на полторы тысячи тонн, кото-

рое прекрасно отработало сезон 
(сентябрь–май) и зарекомендова-
ло себя хорошо. Холодильники от-
лично держат температурный и 
газовый режимы. Кроме этого мы 
используем еще 5 ангаров, рассчи-
танных на одну тысячу тонн. В 
них хранятся яблоки последнего 
сбора. Там нет регулируемой га-
зовой среды, они работают как 
холодильники. Такого количества 
холодильников для хранения на-
шей продукции достаточно», – 
делится заведующий комплексом 
по хранению.

НЮАНСЫ ХРАНЕНИЯ 
ФРУКТОВ

Работа фруктохранилищ начина-
ется с самой первой ягоды сезона 
– клубники. С ней необходимо быть 
очень аккуратными, ведь свежесть 
и привлекательный вид клубники 
сохраняется всего несколько дней, 
а некоторые сорта могут потерять 
свой внешний вид в течение дня. 
Поэтому, чтобы качественно зало-
жить на хранение ягоду и сохранить 
ее максимально долго, температура 
в камере фруктохранилища опуска-
ется до 1 градуса.

САДІВНИЦТВО

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

КАЧЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – 
ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ
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Внутренняя температура ягоды 
должна охладиться до 1 градуса, не 
больше. «При такой температуре 
плоды становятся «резиновыми», 
и тогда клубнику можно транспор-
тировать на длительные рассто-
яния без повреждения продукции. 
После сбора урожая мы стараемся 
максимально быстро реализовать 
ягоду, но отдельные сорта могут 
лежать в холодильнике без потери 
товарных качеств до недели», – де-
лится Роман Климович Рудый.

За клубничным сезоном старту-
ет черешня. Условия хранения этой 
ягоды немного отличаются. В со-
временных холодильных установ-
ках черешню охлаждают холодной 
водой при температуре 0 градусов. 
Это делается для того, чтобы быстро 
остыла косточка. В агрофирме  ста-
раются длительно не хранить череш-
ню. Держат ее в холодильной камере 
при температуре от 0 до +1 градус 
и реализовывают в течение недели. 
Лучшие продажи – это первые 2 дня. 
Из опыта хозяйства: правильно ох-
лажденная ягода может без проблем 
преодолеть расстояние 600 – 800 км. 
Можно и больше, но тогда необходи-
мо держать температуру в рефриже-
раторе на уровне +1 градуса.

Условия хранения сливы прак-
тически такие же. Температура в 
холодильной камере должна быть 
на уровне от 0 до +1 градуса. Одна-
ко слива может храниться гораздо 
дольше, чем ягоды. При температу-
ре +1 градус фрукт без проблем ле-
жит на протяжении месяца. «Есть 
определенные пики продаж, когда на 
рынок выходит очень много сливы, 
– говорит заведующий комплексом 

по хранению сельхозпродукции аг-
рофирмы. – Тогда для поддержания 
уровня  цен  мы специально держим в 
холодильниках урожай дольше, что-
бы потом больше заработать».

Стратегия продажи персика иден-
тична. Например, когда дозревает 
популярный на Херсонщине сорт 
Редхейвен, он массово представлен 
на рынке, соответственно цена на 
этот фрукт падает в разы. Что бы 
сохранить паритет цен, Агрофирма 
совхоз «Белозерский» специально 
закладывает урожай в фруктохрани-
лище и пережидает пиковый сезон 
до месяца. При температуре от 0 до 
+2 градусов персик сохраняет свои 
товарные качества и продастся на 
рынке гораздо дороже, чем в период 
массового созревания.

Также агрофирма занимается 
выращиванием винограда, и несмо-
тря на то, что этот продукт крайне 
сложно закладывать на хранение, 
в фруктохранилищах предприятия 
виноград может храниться до четы-
рех месяцев. «Мы закладывали ви-
ноград на длительное хранение, но 
это сложно. Если погодные условия 
позволяют сорвать урожай сухим 
и не поврежденным, то виноград 
хранится хорошо. В самом первом 
холодильнике закладывали на хра-
нение виноград сорта Молдова, хра-
нили 2–3 месяца. Для того, чтобы 
он хорошо хранился, мы жгли серу, 
выделялся газ серный ангидрид, и 
таким образом убивались все ми-
кробы, которые находились на про-
дукции и таре. Такую манипуляцию 
проводили раз в две недели. Кроме 
этого, в ящик с продукцией клали 
специальные таблетки, которые 

распадались, выделялся газ, и тоже 
убивались микроорганизмы», – де-
лится опытом Р. Рудый.

В условиях предприятия лучше 
всего хранятся такие сорта, как Му-
скат Италия, Карабурну и Ред Глоб. 
Это сорта позднего срока созре-
вания, имеют высокую плотность 
мякоти. За счет этого они хорошо 
хранятся. Самое главное, чтобы при 
уборке была сухая погода и чистая 
ягода.

Самый массовый продукт на 
предприятии – это яблоки. Они 
хранятся дольше всех фруктов. 
Но и тут существуют свои нюан-
сы, ведь условия хранения яблок 
зависят даже от сорта. Например, 
при закладке сорта Голден, поми-
мо общих правил (температура на 
уровне 0 +2 градуса и влажность на 
уровне 90%)  пол в фруктохранили-
щи дополнительно заливается во-
дой. Этот сорт очень много испаря-
ет влаги, и если её не пополнять в 
виде увлажнителей и мокрого пола, 
к концу  хранения плоды начинают 
морщиниться и теряют свои товар-
ные качества. Также в камерах, где 
хранятся яблоки сорта Голден, сто-
ят увлажнители, фильтры очищают 
воду, которая мелкой дисперсной 
каплей, на уровне тумана, создает в 
камере увлажнение.

Агрофирма совхоз «Белозер-
ский» следит за новыми трендами 
и садоводства и хранения своей 
продукции, придерживаясь всех 
инструкций и правил одно из круп-
нейших предприятий успешно по-
коряет украинского потребителя 
своими вкуснейшими, качествен-
ными фруктами. 

САДІВНИЦТВО
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Компанія LUCKY PLANTS, роз-
плідник якої знаходиться непода-
лік столиці, у Обухівському районі 
на Київщині, почала  реалізовува-
ти саджанці лохини і фундука. 

Компанія заснована у 2015 році. 
Матеріал для вирощування са-
джанців був отриманий безпо-
середньо із сертифікованих ла-
бораторій США. Компанія має у 
розпорядженні власну лабораторію 
in vitro, де ці саджанці розмножу-
ють, а потім адаптують у розсадни-
ку. В реалізацію саджанці постача-
ють у контейнерах обємом 2 або 4 
літри, в середньому садженець має 
1,5 метри заввишки. Реалізуються 
вони лише із закритою кореневою 
системою і повністю підготовлені 
для висадки у грунт, а також адап-
товані до грунтово-кліматичних 
зон України. 

Нині Lucky Plants реалізує сорти 
Ямхілл (Yamhill) та Джефферсон 
(Jefferson), а також їх запилюва-
чі Тета (Theta) і Епсілон (Epsilon). 
Горіхи цих сортів сертифіковані 
найбільшими виробниками конди-
терських виробів світу завдяки їх 
смаковим та харчовим якостям, а 
ще тому, що мають округлу форму, 
яка уможливлює механічне очищен-
ня і подальшу переробку сировини. 
Плоди сорту  Джефферсон за раху-
нок того, що ядра горіхів більші, ніж 
у сорту Ямхілл, також користуються 
популярністю на ринку свіжої про-
дукції. У результаті за горіхи Ямхілл 
та Джефферсон на світових ринках 
можна отримати ціну на 10-20% 
вищу, ніж за плоди інших амери-
канських сортів. Горіхи запилювачів 
Тета і Епсілон теж наділені округ-
лою формою і, відповідно, мають 

такі ж можливості для використан-
ня, як Ямхілл та Джефферсон. 

ЯМХІЛЛ

Новий сорт фундука, випуще-
ний в 2008 році рамках селекційної 
програми Орегонського універси-
тету. 

ЯМХІЛЛ – високоурожайний 
ранній сорт фундука. Невеликі 
круглі ядра ідеально підходять для 
ринку бланшованого фундука. 

Це ідеальний продукт для шоко-
ладної та кондитерської промис-
ловості. 

Ядра привабливі, високої якості 
і мають дуже мало дефектів. 

Дерева фундука ЯМХІЛЛ менш 
енергійно ростуть в порівнянні з 
БАРСЕЛОНОЮ, крона не змика-
ється через 10 років, якщо дерева 

ГОРІХИ

НАЙКРАЩI  
СОРТИ  
ФУНДУКА  
ЗI США  
ТЕПЕР  
МОЖНА ПРИДБАТИ В УКРА¯НI
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висаджені на відстані 4,5 м в ряду. 
На протязі 8-ми річного тестово-
го періоду рослини поливались 6 
перших років.

Рекомендовані  запилювачі 
ДЖЕФ ФЕРСОН і ЕПСІЛОН. За-
пилювачем є також БАРСЕЛОНА.

ДЖЕФФЕРСОН

ДЖЕФФЕРСОН - новий сорт 
фундука селекції Орегонського 
університету (2009 рік), надзви-
чайно стійкий проти ураження 

комахами та повністю імунний 
проти EFB. Один з кращих сортів 
для комерційного та домашнього 
вирощування. Характеризується 
великим розміром горіхів, висо-
кою якістю ядра і дуже високою 
врожайністю.

Сорт легкий для вирощування, 
оскільки для формування дере-
ва не потрібна інтенсивна обріз-

ка. Крона має тенденцію до росту 
вверх. Горіхи формуються класте-
рами по 2-3 шт і після дозріван-
ня 80 % горіхів легко випадають з 
лушпиння на землю. Ті що залиша-
ються, легко випадають шляхом 
струшування.

Запилювачі – ТЕТА (Theta), ЯМ-
ХІЛЛ. Кросс запилювання із ЯМ-
ХІЛОМ.

 Розмір дерев у 10-річному віці:
3 Висота: 2,8 м
3 Ширина крони: 3,3 м

Кумулятивний урожай*,  
2003–2007 (кг/дерево)
3 Урожай на полі (горіхи): 31
3 Комерційний урожай (горіхи): 30
3 Комерційний урожай (ядра): 14

3 Середня вага горіхів (г): 2,3
3 Середня вага ядер (г): 1,1
3 Вихід ядра (%): 49
3 Легкість бланшування 4.1  
(1–7; 7 = не бланшуються) 

* Рослини були висаджені на плантацію 
в 2000 році

ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОСЛИН, ГОРІХІВ ТА 
ЯДРА «ЯМХІЛЛ»

Урожайність ЯМХІЛУ по роках (кг/дерево)
Рослини були висаджені на плантацію в 2000 році.

2003 2004 2005 2006 2007

Урожай горіхи, кг/дерево 3,3 4,1 5,5 6,8 8,0

Урожай ядро, кг/дерево 1,6 2 2,6 3,2 4,0

На малюнку горіхи, ядра і бланшировані ядра.  
Зліва направо «Барселона», «Люіс» і «Ямхілл»

На малюнку дерево фундука сорту «Ямхілл» 10-ти 
річного віку. Висота 2,76 м, розмах крони 3,30 м. 

На малюнку горіхи, ядра і бланшовані ядра «Барселона» (зверху)  
і «Джефферсон» (знизу)
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ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАПИЛЕННЯ ФУНДУКА

Запилення фундука відіграє 
надзвичайно важливу роль в отри-
манні високих врожаїв горіхів на 
промислових плантаціях. Фундук 
– однодомна культура, що містить 

чоловічі і жіночі квітки на одній 
рослині. Чоловічі і жіночі квітки 
можуть цвісти в різний час. Фун-
дук само-несумісний і не може за-
пилюватися пилком із своєї росли-
ни. Також деякі комбінації сортів є 
несумісними для запилення. 

Існує ген, який контролює цю не-
сумісність. Більше 30 відомих алелей 
цього гену ідентифікуються при-
своєним номером. Оскільки фундук 
має два набори хромосом, він має 
дві алелі для цього гену – по одній на 
кожній хромосомі. Ці алелі іденти-
фікуються як SxSy. Наприклад алелі 
для сорту ЯМХІЛЛ позначаються 
S8S26. В жіночих квітках виражені 
алелі на обидвох хромосомах. В пил-
ку можуть бути виражені одна або 
обидві алелі (S8 для ЯМХІЛУ) 

Якщо виражена алель в пилку 
одного сорту співпадає з алеллю 
в жіночій квітці рослини іншого 
сорту – ці сорти несумісні і запи-
лення не відбувається.

Фундук запилюється шляхом 
перенесення пилку вітром, тому 
поряд повинен бути сумісний сорт 
для ефективного запилення. Та-
кож має значення періоди цвітіння 
чоловічих і жіночих квіток, які по-
винні перекриватися. 

Згідно американських стандар-
тів рекомендується розміщувати 
три сорти запилювачі з різним пе-
ріодом цвітіння (ранній, середній і 
пізній), щоб пилок був доступний 
якомога більший період. 

Вітер може розносити пилок на 
великі відстані, але при великій щіль-
ності дерев, особливо у дорослому 
віці, концентрація пилку швидко 
зменшується із відстанню до росли-
ни запилювача. Тому відстань до за-
пилювача є дуже важливим параме-
тром і не повинна перевищувати 30 
м. Доказано, що кількість горіхів на 
рослині починає зменшуватись від 

недостатнього запилення вже почи-
наючи з відстані 15 м до запилювача. 

ЗАПИЛЮВАЧІ

Характеристики горіхів сортів 
ЕПСІЛОН і ТЕТА, зокрема, пре-
красне бланшування, високі сма-
кові якості та урожайність, до-
зволяють використовувати їх як 
основний чи один з основних сор-
тів на плантації. 

Розмір дерев у 9-річному віці:
3 Висота: 3,3 м
3 Ширина крони: 3,0 м

Кумулятивний урожай*,  
2004–2008 (кг/дерево)
3 Урожай на полі (горіхи): 18,9
3  Комерційний урожай (горіхи): 

13,2
3 Комерційний урожай (ядра): 6,1

3 Середня вага горіхів (г): 3,7
3 Середня вага ядер (г): 1,7
3 Вихід ядра (%): 45
3 Легкість бланшування: 3,9  
(1–7; 7 = не бланшуються) 

* Рослини були висажені в 2002 (дерева 
були на рік молодші від вказаних вище 
даних для Барселони і Ямхілу)

ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОСЛИН, ГОРІХІВ ТА 
ЯДРА «ДЖЕФФЕРСОН»

2004 2005 2006 2007 2008

Урожай горіхи, кг/дерево 0,3 1,8 3,1 3,3 4,8

Урожайність ДЖЕФФЕРСОНУ по роках (кг/дерево)
Рослини були висаджені на плантацію в 2002 році.

Дерево фундука сорту 
«Джефферсон» в дев`ятирічному віці
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ЕПСІЛОН 
Характеристика горіхів та ядра:
• Вага 10 горіхів – 27,4 г
• Вага 10 ядер – 14,1 г
• Вихід ядра – 51,3 %
• Бланшування – 5,7  
(Шкала: 1,0 – повне видалення 
оболонки, 7,0 – оболонка  
не видаляється)

Дерева виробляють дуже вели-
ку кількість сережок. Використо-
вується в якості пізнього запилю-
вача для ЯМХІЛУ.
ТЕТА 
Характеристика горіхів та ядра:
• Вага 10 горіхів – 23,1 г
• Вага 10 ядер – 11,7 г
• Вихід ядра – 50,8 %
• Бланшування – 3,0  
(Шкала: 1,0 – повне видалення 
оболонки, 7,0 – оболонка  
не видаляється)

Розмір дерева в дорослому стані 
сягає 2,5-3,0 м в висоту та 1,8-2,5 м 
в ширину. Рекомендована відстань 
між рослинами в ряду – від 2,5 м.

Формує дуже багато сережок. 
Прекрасне запилення в пізній пе-
ріод, коли мало пилку доступно 
від інших сортів. 

Горіхи по розміру відповіда-
ють сорту ЯМХІЛЛ. Горіхи майже 
круглої форми.Висока якість горі-
хів. Дуже гарний смак. Прекрасне 
бланшування.  Дуже висока стійкість 
проти хвороб.  Дуже добра стійкість 
в посушливих періодах.

При закладанні промислової 
плантації фундука використову-
ють один або декілька основних 
сортів та сорти-запилювачі.  

Бажано використовувати яко-
мога більше різних сортів-запилю-
вачів, щоб у випадку, якщо один 

сорт-запилювач буде пошкоджено 
заморозками, інший виконає свою 
роботу і дасть змогу отримати хо-
роший урожай.

Основні сорти ЯМХІЛЛ та 
ДЖЕФФЕРСОН також запилюють 
один одного. При складанні плану 
плантації слід також врахувати, що 
великі компанії, споживачі  фунду-
ка, наприклад Ferrero, вимагають 
при поставці фундука роздільний 
збір кожного основного сорту.

РОЗМІЩЕННЯ 
ЗАПИЛЮВАЧІВ

Для плантації, яка складається 
з двох основних сортів ЯМХІЛЛ і 
ДЖЕФФЕРСОН рекомендується на-
ступна схема розміщення сортів на 
плантації (плантація повинна почина-
тися з двох рядків основного сорту).

На малюнку ядра фундука ЕПСІЛОН. Праворуч -– бланшовані

На малюнку ЕПСІЛОН – пізнє 
запилення на плантації ЯМХІЛУ

 

 

ПЛАНТАЦІЯ СТАНДАРТНОЇ ЩІЛЬНОСТІ



листопад 201968

ГОРІХИ

ПЛАНТАЦІЯ ПОДВІЙНОЇ ЩІЛЬНОСТІ 
(ПРИБЛИЗНО НА 10-12 РІК КОЖНЕ 2-ГЕ ДЕРЕВО В РЯДУ ВИДАЛЯЄТЬСЯ

СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН НА ПЛАНТАЦІЇ ІЗ ОДНИМ ОСНОВНИМ СОРТОМ

СОРТ
Вага горіха 

(грам)
Вихід ядра (%) Форма горіха Розмір  горіха

Бланшу-вання 
(1)

Jefferson 3.7 45 Кругла великий 3,9

Yamhill 2.3 49 Кругла малий 4,1

Theta 2.3 50 Кругла малий 3,0

Epsilon 2,7 51 Кругла середній 5,7

Узагальнена характеристика пропонованих сортів фундука і запилювачів 

ОФІС КОМПАНІЇ LUCKY PLANTS 
м. Київ, вул. Успішна, 25
тел. +380 50 331 9818,  
e-mail: tcl-sys@outlook.com; lucky-plants.com.ua

До 100 шт. –  
200 грн. за одиницю товару.

Від 100 до 1000 шт. –  
150 грн. за одиницю товару.

Більше 1000 шт.  – ціна договірна.

ЦІНИ НА САДЖАНЦІ 
ФУНДУКА КОМПАНІЇ 
LUCKY PLANTS
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ЕКОНОМІКА ПЛАНТАЦІЇ 
ФУНДУКА В США 
•  Виробництво фундука в США 

– 39.000 тон (2015 р)
•  Доля у світовому виробництві 

– 3-4% (світовий ринок фунду-
ка близько 3,3 млрд.долл)
Промислові насадження здебіль-

шого закладаються по схемі 6 х 6 м або 
подвійної щільності 3 х 6 м. В  остан-
ньому випадку кожна друга рослина 
видаляється на 11 рік після посадки.  
Нижче приводимо фінансовий ре-
зультат для насаджень стандартної та 
подвійної щільності для одного акра 
(0,4 га), в якому враховані всі витрати 
і надходження. Фінансовий план був 
складений в 2013 році. 

Чорним кольором відмічено стан-
дартну щільність, помаранчевим – 
подвійну щільність. 

Видно, що насадження подвійної 
щільності швидше дають окупність 
інвестицій (на 2 роки). Сумарний до-
хід станом на 11 рік  для плантації 
подвійної щільності більший на 60%. 

Повернення вкладених коштів на 
плантації подвійної щільності почи-
нає відбуватися на 4 рік, а для стан-
дартної плантації – на 5 рік.
Основні параметри в цій калькуляції.
•  Вартість робочої сили – 14 $ за 

годину
•  Вартість трактора (75 к.с.) –  

$ 35 000
• Вартість дизпалива $ 0,92 за літр 
•  В витрати враховано 8,5 % річних 

на грошові витрати, володіння 
землею та технікою

•  Вартість фундука в шкаралупі -  
$ 2 000 за тонну 

• Вартість саджанця – $ 6,5 за шт 

Для промислових насаджень 
фундука необхідно вибирати сор-
ти, які, в першу чергу, характеризу-
ються   округлою формою горіха, з 
високим виходом ядра та високою 
жирністю. 

Ядра горіхів повинні легко підда-
ватися бланшуванню – очищенню 
від внутрішньої оболонки. 

Тільки невелика кількість горіхів 
фундука реалізовується в шкаралупі 
кінцевому споживачу, де попит ви-
магає фундук великого розміру.

Більше 90% використовується 
тільки після відповідної переробки 
і реалізується у вигляді обжареного, 
бланшованого, порізаного на доль-
ки, молотого тощо. 

Ідеальний фундук для викорис-
тання при виробництві шоколаду 
та кондитерській промисловості 
повинен мати невеликий розмір 
(великий не поміститься в плитці 
шоколаду). 

Тут велике значення мають влас-
тивості ядер фундука щодо бланшу-
вання та калібрування. 

Звичайно на даний момент ще 
немає проблем в реалізації горіхів 
фундука. Купляють і округлі, і подо-
вгуваті, і малі і великі. Але після всту-
пу у плодоношення перших великих 
плантацій ситуація зміниться. 

Щоб продати на ринку великі 
кількості фундука – тисячі тон – 
постане питання формування ве-
ликих однорідних партій горіхів, 
після відповідної доробки, необ-
хідної для великих кондитерських 
чи інших компаній, які використо-
вують фундук у виробництві своєї 
продукції.

Культивування фундука в США 
розпочалось в 1858 році, коли ан-
глійський моряк Sam Strickland виса-
див перші рослини фундука в штаті 
Орегон.  

В 1885-1905 році французький іммі-
грант Felix Gillet завіз з рідної Франції  
сорт фундука БАРСЕЛОНА. 

Комерційне вирощування фундука 
в США в основному зосереджено в 
Долині Вілламетт, штат Орегон (пів-
нічно-західна частина США) та в за-
хідній частині штату Вашингтон.

В штаті Орегон близько 650 фер-
мерів вирощують фундук на площі 
12 000 гектарів. 

Багато з цих ферм сімейні і вже на 
протязі трьох та чотирьох поколінь 
вирощують фундук, піклуючись  про 
родючість землі і продуктивність на-
саджень для наступних поколінь.

Кожен рік в США висаджується 
близько 1200 гектарів нових наса-
джень фундука. 

Завдяки більш холодному і во-
логому клімату, європейські сорти 
фундуків, завезені з Франції, Італії і 
Іспанії виявились чутливими до хво-
роб, в особливості до EFB (eastern 
filbert blight). Тому в селекційній 
роботі в США багато уваги приділя-
лось створенню сортів, імунних до 
цих хвороб. 

Створені прекрасні, виключно 
стійкі до хвороб, промислові сорти 
фундука, горіхи з яких закуповують 
ведучі світові компанії. 

В США фермери та виробники са-
джанців часто передають частину 
прибутку на науково-дослідницькі 
програми по виведенню нових сор-
тів фундука. 

ДОВІДКА 
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Брак робочих рук у галузі садів-
ництва лише посилюватиметься, 
тож, як зазначають фахівці, дове-
деться максимально механізувати 
всі технологічні етапи догляду за 
садовими насадженнями, а також 
збирання і сортування врожаю. 
Або займатися виробництвом по-
дово-ягідної сировини на рівні 
сімейного бізнесу, що навряд чи 
забезпечить високі доходи підпри-
ємствам і задовольнить потреби 
навіть внутрішнього ринку у такій 

продукції. Тобто успішне майбутнє 
бачиться експертам лише у меха-
нізації та роботизації всього ви-
робничого процесу продукування 
плодів з мінімальним залученням  
людської праці. 

Найгостріше це відчувається 
у країнах, де витрати на людську 
працю роблять ціну кінцевого про-
дукту неконкурентоспроможною, 
а виробництво нерентабельним. 
Тому, скажімо,  у наших найближ-
чих сусідів –  країнах ЄС – високий 

попит на садівничу техніку стиму-
лює виробництво її широкого асор-
тименту та вдосконалення техніч-
них рішень. 

Виробляють садову техніку і в 
Україні. Цех з її виготовлення діє ще 
з радянських часів. Організаційно 
він підпорядкований відділу науко-
вих розробок техніки для садівни-
цтва Інституту садівництва НААН 
України. Виробництво знаходиться 
у селищі Новосілки, що під Києвом, 
неподалік від головного корпусу 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЧИ ПОТРIБНА ВIТЧИЗНЯНА  
ТЕХНIКА ДЛЯ САДIВНИЦТВА?
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інституту. До слова, відділом на-
укових розробок техніки для садів-
ництва за час існування розроблено 
та використовується  у виробництві 
понад 40 найменувань різноманіт-
ного призначення та їх дослідних 
зразків. Загальна кількість виго-
товленої та впровадженої техніки, 
як зазначають фахівці відділу, сягає 
близько 900 одиниць і її асортимент 
надалі поповнюється новими, до-
сконалішими зразками. Як зазнача-
ють в Інституті садівництва НААН 
України, фахівці відділу наукових 
розробок техніки для садівництва 
поповнюють асортимент новою, до-
сконалішою технікою. Розроблені 
машини та рекомендовані до впро-
вадження на їх основі системи ма-
шин дозволяють механізувати осно-
вні технологічні операції у галузі.

Як розповіли кандидат техніч-
них наук старший науковий спів-
робітник відділу наукових роз-
робок техніки для садівництва 
Ігор Васильович Тимошок та його 
колеги – провідний конструктор 
Михайло Іванович Майбенко і 
старший науковий співробітник 
Володимир Олександрович Со-
колов, з якими вдалося зустрітися 
і поспілкуватися у їх робочому ка-
бінеті, колись їхні винаходи були 
затребувані у садівничих господар-
ствах всього Радянського Союзу, а 
нині, коли економічні зв’язки з ко-
лишніми республіками втрачені, не 
вдалося налагодити збут садівничої 
техніки за кордон. Тож працюють 
лише для задоволення попиту на 
внутрішньому ринку. І це єдине під-
приємство, де виготовляють вітчиз-
няну техніку для садівництва.   

–  Специфіка машин для садівни-
цтва в тому, що потрібно постій-
но впроваджувати нові технічні 
рішення, адже схеми посадок змі-
нюються, тим паче, механізувати 
треба не тільки операції у садах, а 
і у розсадниках, маточниках, ягід-
никах – спектр робіт там досить 
широкий. Для цих цілей почасти 
неможливо застосувати чи переро-

бити сільгосптехніку загальногос-
подарського призначення. Скажімо, 
навіть для обробітку міжряддя 
однією універсальною машиною не 
обійтися, тож доводиться ство-
рювати принципово нові знаряддя і 
пристрої, що ускладнює роботу, але 
робить її цікавою, дає простір для 
творчості, – каже Ігор Тимошок. 
– Багато специфічних операцій 
вже вдалося механізувати. Маємо 
цікаві розробки з елементами тех-
нічної новизни. Але якщо переда-
ти нашу документацію навіть на 
успішне машинобудівне підприєм-
ство, тільки на цій техніці багато 
не заробиш, бо попит на машини 
для садівництва є досить низьким. 

От, скажімо, розробив я саджал-
ку СПМ-1 Т, яку виготовили у нас 
в цеху. Вона вийшла досить недо-
рогою, але ефективною у викорис-
танні. Десяти таких саджалок ви-
стачить на всю Україну на десять 
років вперед, адже садів нині обмаль 
закладається, тим паче, що тех-
ніку ми робимо надійну і неверед-
ливу, вона розрахована на десяти-
ліття експлуатації. На практиці 
потреба вітчизняних, садівничих 
господарств у техніці – це кілька 
викопувальних плугів косарок, і в 
кращому разі, одна саджалка на 
рік. Тож без державної підтримки 
такій науці, як наша, не обійтися. 
А ми, зі свого боку, можемо бути ці-

М.Майбенко, І.Тимошок, В.Соколов (зліва направо)

Мобільний подрібнювач гілок МПГ-1,9М в роботі
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каві державі тим, що забезпечуємо 
українських садоводів у рази дешев-
шою і не менш ефективною техні-
кою, ніж закордонні аналоги, збері-
гаємо наукову і матеріальну базу, 
де можна зростити нове покоління 
кваліфікованих кадрів.   

Серед основних проблем вироб-
ництва вітчизняної садової техніки, 
які окреслив Ігор Тимошок, – брак 
сучасного обладнання для кон-
структорів і майстрів цеху, висока 
ціна на метал вітчизняного вироб-
ництва, дорогі закордонні комплек-
туючі, аналоги яких не виробляють-
ся в Україні, низький рівень зарплат 
у галузі науки. 

– Хоч і не просто працювати у 
сучасних умовах, але поки не зда-
ємося, – долучається до розмови 
Володимир Соколов. – Я починаю 
роботу не тільки коли підходжу до 
кульмана чи комп’ютера, обладна-
них спеціальною програмою для кон-
струювання, а обмірковую завдан-
ня і у вільний час, скажімо, перед 
сном чи зранку. Така вона, робота 
конструктора. При цьому зі свого 
досвіду знаю: п’ять років практики 
потрібно після закінчення вищого 
навчального закладу, щоб початкі-
вець підріс до рівня конструктора. 
Плюс фахівець повинен мати хист 
і здібності до цієї діяльності. А нам 
нині не вистачає молодих кадрів, 
які б замінили у майбутньому. Бо 
хто з молодих піде працювати на 
мінімальну зарплату?  

Нині Ігор Тимошок, Михайло 
Майбенко і Володимир Соколов 
уособлюють наукове крило відділу, 
а у цеху трудяться четверо майстрів, 
які виготовляють обладнання за їх 
кресленнями.  Роблять як для вико-
ристання у садах Інституту садівни-
цтва, так і для реалізації у господар-
ствах та на замовлення клієнтів.  

– Знаючи динаміку ринку, деякі 
машини, особливо у зимовий пе-
ріод, робимо заздалегідь, вони на 
складі чекають свого покупця. А 
так здебільшого розробляємо на 
замовлення клієнтів чи згідно пла-

Плактформа підйомна ПП-5

Мульчувач МСТ-2 

Фреза для обробки грунту у пристовбурних смугах плодових насаджень 
ФСП-0,7 під час проведення польових досліджень
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ну, який затверджується Націо-
нальною академією аграрних наук 
України. Найбільшим попитом у 
виробників зараз користуються 
фрези, косарки – у нас їх ціла лі-
нійка, подрібнювачі, борони, вико-
пувачі, а також борозноріз МНБ 
-1 і 2, – каже Ігор Тимошок.

– Ми, коли починаємо роботу 
над новою розробкою, вивчаємо 
існуючі світові аналоги і нама-
гаємося їх покращити. Звісно, в 
силу можливостей. Адже облад-
нання у нашому розпорядженні 
застаріле, – каже Михайло Май-
бенко. – Скажімо, Володимир Со-
колов розробив фрезу для обробки 
грунту у міжряддях і у пристов-
бурних смугах плодових наса-
джень. Імпортний аналог коштує 
6 000 євро, а наша, навіть більш 
функціональна і складніша у кон-
струкції, обійшлася садівникам  у 
чверть цієї суми. 

Як зазначили інженери-механіки, 
для того, щоб обробити стовбурну 
смугу у інтенсивному саду, де від-
стань між деревами 1–1,5 метри, 
використання такої машини буде 
ефективнішим, ніж гербіцидна об-
робка. Бо, по-перше, ефективні пре-
парати недешеві,  а, по-друге, агре-
гат, окрім того, що знищує бур’яни, 
розпушує грунт і таким чином за-

безпечує аерацію, руйнуючи кір-
ку, яка з’являється після поливу чи 
дощу. Потрібно лише кілька разів на 
сезон здійснювати цю операцію. 

– У нас є машина для внесення 
органіки, яку можна використо-
вувати і для розкидання мульчі. 
Мова про мульчувач МСТ-2, який 
на практиці довів свою універ-
сальність. Його можна викорис-
товувати як для суцільного, так 
і для епізодичного мульчування, 
– продовжує Михайло Майбенко. 
– А я зараз працюю над створен-
ням сортувального комплексу для 

садівників, щоб була можливість 
не вручну, а механізовано  калі-
брувати плоди перед відправкою 
на реалізацію. Там буде і підйом-
ник для вигрузки контейнерів, 
і транспортер, і сортувальний 
стіл для калібрування. Заплано-
вана потужність комплексу – 3–4 
контейнери на годину.

За словами Володимира Соколо-
ва, він нині працює над машиною 
для міжрядного обробітку кущових 
насаджень, для застосування у роз-
садниках ягідних і горіхоплідних 
культур. Передбачено, що фреза 
буде з вертикальною віссю обертан-
ня і двома робочими органами. 

Ігор Тимошок працює над плугом 
для викопування саджанців плодо-
вих дерев вирощених на вегетатив-
них підщепах. Робота пов’язана з 
тим, що виробники масово перехо-
дять з насіннєвих підщеп на вегета-
тивні і високопродуктивні малорос-
лі сади. Тож виникла необхідність 
створення більш енергоефективно-
го робочого органу. До речі, дослід-
ний зразок вже доопрацьовують у 
майстерні. А його автор разом із 
колегами живе надією і сподіван-
ням, що настануть кращі часи, коли 
праця науковців і взагалі вітчизняна 
наука нарешті буде належно оцінена 
державою. 

Український аналог фрези для обробки грунту у міжряддях і у 
пристовбурних смугах авторства В. Соколова

Цех з виготовлення техніки для садівництва у Новосілках
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Выращивать виноград столовых 
сортов мечтает немало фермеров, 
однако многих останавливает дли-
тельное ожидание прибыли. Ведь 
посаженный виноградник возвра-
тит все затраты не раньше шесто-
го–седьмого года после посадки. А 
до этого – только убытки.

Но отказываться от идеи иметь 
собственный виноградник не нуж-
но. Есть одна ягодная культура, 
которая не только возвращает с 
трёхкратной прибылью все поне-
сённые на неё затраты буквально 
в первый сезон после посадки, но 
и с отдачей может использовать 
пустующие междурядья виноград-
ника. Это земляника садовая!

Идея совершенно не новая и 
была успешно опробована многи-
ми садоводами в разных странах 
мира, как в открытой почве, так и 
в теплицах. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
КУЛЬТУР

Чтобы виноград с земляникой 
садовой максимально радова-
ли вас своим соседством, необ-
ходимо следовать технологии, 
позволяющей с комфортом со-

существовать двум этим культу-
рам. Ответов на все возможные 
вопросы по проблемам одновре-
менного выращивания виногра-
да и клубники нет, есть только 
общая схема их взаимодействия. 
Для того, чтобы воплотить эту 
идею в жизнь, нужно обратиться 

ВИНОГРАД + ЗЕМЛЯНИКА = 
ВЫГОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»



к природе и учитывать особенно-
сти каждой культуры.

Заметим, что земляника садовая 
не любит интенсивного солнечно-
го света, поэтому в тени виноград-
ных побегов это растение будет 
чувствовать себя очень хорошо. 
В оптимальных условиях урожай 
земляники увеличивается в два–
три раза. Также близко располо-
женная виноградная лоза способна 
защитить землянику в бесснежную 
зиму. Поскольку благодаря вино-
граду слой воздуха рядом с поверх-
ностью земли становится более 
влажным, это создает самые благо-
приятные условия для формирова-
ния и созревания ягод.

Так как корни у винограда и 
клубники располагаются на раз-
ной глубине, конкуренция корне-
вых систем минимальна. Корневая 
система винограда размещается в 
пределах 40 –  60 см под поверхно-
стью грунта. На большей глубине 
они будут страдать от недостатка 
влаги и воздуха, а на меньшей – за-
мерзать в осенне-зимний период. 
В отличие от винограда, неспособ-
ного перенести слишком низкую 
температуру, земляника прекрасно 
чувствует себя при температуре 
выше – 11°С. Корни ее расположе-
ны выше корневой системы вино-
града, и здесь растения друг другу 
неплохо помогают.

Посадки клубники можно вы-
саживать исключительно между 

кустами молодого винограда. Не-
обходимо выкопать продольную 
ямку в форме перевёрнутой трапе-
ции, она позволит сохранить влагу 
в почве. Если влажность слишком 
высокая, то грядку следует при-
поднять над уровнем грунта. Не 
помешает установка дренажной 
системы и капельного полива.

К третьему году нужно будет 
заменить старую грядку новыми 
растениями, повторно внеся удо-
брения. После полива и подкорм-
ки земляники корневая система 
винограда начинает тянуться в 
сторону соседки, и таким образом 
максимально увеличивается пло-
щадь его корневого питания. 

УХОД И ВЫРАЩИВАНИЕ

Зачастую для подобного сосед-
ства выбираются такие сорта вино-
града, которые отличаются высокой 
устойчивостью к разным заболева-
ниям. Приобрести побеги такого 
винограда несложно – большинство 
сортов, предлагаемых покупателям, 
обладают этими качествами. 

Важным аспектом является вы-
бор места для закладки виноград-
ника. Если высадить саженцы на 
месте, где виноград никогда не рос, 
побег развивается очень хорошо, 
поскольку его не беспокоят вре-
дители, которые обживутся на но-
вом месте только через десять лет. 
Лишь виноградный зудень, клещ 

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

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

 www.adana3.com.ua

ТОВ «Адана 3»
Ліцензований виробник 

саджанців суниці  
та ягід в Україні.

Пропонуємо  
сертифіковані саджанці  

ЛІТНІ СОРТИ СУНИЦІ :

Світ Чарлі®  (Sweet Charlie®)

Алба® (Alba®) 

Румба® (Rumba®)

Азія® (Asia®)

Роксана® (Roxana®)

Флоренс® (Florence®)

Мальвіна® (Malwina®)

РЕМОНТАНТНІ СОРТИ СУНИЦІ:

Світ Енн® (Sweet Ann®) 

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

® - захищено правом інтелектуальної 
власності. Саджанці постачаються офіційно 

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

Ми співпрацюємо з:

EKLAND MARKETING  
COMPANY  

OF CALIFORNIA, INC

YALTIR 
AGRICULTURAL 

PRODUCTS , INC.
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могут побеспокоить растение, вы-
саженное на новом месте.

Средства защиты растений для 
винограда и клубники могут друг 
другу противоречить, однако се-
зон урожая у культур совершенно 
разный. Зачастую землянику об-
рабатывают препаратами тогда, 
когда виноград еще не распустил-
ся, а виноград – уже после того, 
как соберут урожай земляники. 

При соседстве с земляникой са-
довой могут возникнуть некоторые 
неудобства в период, когда ягоды 
клубники уже практически созрели, 
а виноград требует срочной обработ-
ки. Если фитосанитарная обстановка 
на винограде хорошая, то можно по-
пробовать перейти на биологические 
препараты – сера, липидоцид, акарин, 
фитоверм, фитоспорин или микосан, 
частично бордосская смесь.

В борьбе с клещами поможет 
молотая или коллоидная сера. 
Полностью избавить виноград-
ник от этого насекомого она не 
сможет, но существенно сдержит 
рост популяции. Кроме того, сера 
предохранит землянику от группы 
мучнисто-росяных заболеваний, а 
виноград – от оидиума.

Если же виноградник требует се-
рьёзной химической защиты, то в 
период созревания и формирования 
ягод клубники придётся обзавестись 
толстой полиэтиленовой плёнкой по 

размеру клубничных гряд. На время 
опрыскивания клубнику нужно про-
сто укрыть от попадания ядохими-
катов. По мере необходимости по-
лотнища следует просто переносить 
с грядки на грядку. 

Небольшие сложности могут воз-
никнуть при выгребании лозы из 
междурядий после обрезки вино-
градных кустов. К сожалению, вы-
гребать «мусор» привычным спосо-
бом из междурядий не получиться, 
ведь таким образом вы повредите 
саженцы земляники. Этот способ не-
обходимо будет заменить выноской 
лозы или вывозкой на сборочных 
мини-платформах.

Что касается «усталости» почвы 
под монокультурой винограда и 
земляники, то её плодородие под 
таким управляемо-естественным 
содержанием с годами не падает – 
напротив, возрастает, не смотря на 
вынос питательных веществ с уро-
жаем. 

Ягоды клубники, особенно краси-
вые и вкусные, всегда можно без тру-
да продать по достаточно высокой 
цене в самом начале сезона. Выращи-
вание этой культуры в междурядьях 
позволит получить дополнительный 
доход, что важно и в первые, непро-
дуктивные для виноградника, и в по-
следующие годы.



З Днем працівника  
сільського  
господарства  
України!

Шановні друзі та колеги, вітаємо Вас з професійним святом

Висловлюємо вам щиру вдячність за нелегку працю 
і вагомий внесок у розвиток аграрної галузі нашої 
країни. Зичимо злагоди, добробуту, невпинного 
професійного зростання, а також найціннішого – 
здоров’я вам і вашим близьким. Будьте успішні і 
щасливі! 

Колектив ТОВ «ВКО «ДЕЛЬТА-АГРО» 
 та журналу «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ».
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