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стандартами
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експонували кращi 
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16  «vincornfest» – 
первый винницкий 
фестиваль сладкой 
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Важливість регламентованого за-
стосування ЗЗР на картоплі для га-
рантування безпеки готової продук-
ції – головна з тем, яку обговорили 
під час традиційної «Картопляної 
майстерні» на полях ТОВ «Біотех 
ЛТД», що розташовані у Бориспіль-
ському районі Київської області. 

Як не крути, а правила на ринку 
продуктів харчування диктує спо-
живач. З кожним роком ці «прави-
ла» стають більш жорсткими. Якщо 
раніше, прийшовши за покупками, 
споживач орієнтувався на наявність 
продукту на прилавках та ціну, то 
зараз ситуація змінилася докорінно. 
На перший план виходить колір, ві-

зуальна привабливість, смак, якість, 
а найголовніше –  «тренд» здоро-
вого харчування без пестицидів, 
нітратів та вмісту інших хімічних 
складників у продуктах харчування. 
Цим трендам прагнуть відповідати 
виробники продукції.

Компанія «Сингента», піклую-
чись про безпеку продуктів хар-
чування, постійно звертає увагу 
на регламентоване застосування 
всіх своїх засобів захисту рослин. 
Тому під час лекційної частини 
«Картопляної майстерні» мене-
джер із розвитку ЗЗР у Східній 
Європі компанії «Сингента» 
Олександр Бондар акцентував 

ПОДІЇ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

ВИРОЩУªМО КАРТОПЛЮ  
ЗА ªВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

Олександр Бондар – менеджер 
із розвитку ЗЗР у Східній Європі 
компанії «Сингента» 
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увагу на протоколі вирощуван-
ня чипсової картоплі: «Грамот-
но побудована система захисту 
і дотримання усіх регламентів 
протоколу вирощування дає без-
печний урожай. Це є важливим 
фактором  як для переробників, 
так і  для свіжого ринку. Існує 
хибна думка, що в Україні норми 
залишків пестицидів дуже зави-
щені  або набагато вищі, ніж у 
Європі. Однак, якщо ви правиль-
но використовуєте препарати, 
залишки пестицидів будуть мі-
німальними. Дуже важливо ви-
користовувати ліцензійні про-
дукти і у  правильні строки, 

дотримуючись правил і норм. В 
Україні це встановлюється ре-
гламентом державних реєстра-
ційних випробувань».

В Європі процес встановлення 
та затвердження максимально-
допустимих рівнів (МДР) регу-
люється директивою ЄС. У цей 
же час ЄС користується цією ж 
директивою для ввезення ім-
портної продукції. Тому дуже 
часто нашу продукцію, на жаль, 
неможливо побачити на євро-
пейських прилавках. 

Варто відзначити, що 90% препа-
ратів для захисту картоплі від ком-
панії «Сингента», які зареєстровані 

в Європі, присутні й на українсько-
му ринку. Тому в разі регламенто-
ваного використання цих засобів 
захисту  можна сміливо експорту-
вати якісний товар з мінімально 
допустимою кількістю залишків 
пестицидів до західних сусідів.

За словами Олександра Бонда-
ря, широка лінійка препаратів від 
компанії «Сингента» спроможна 
захистити картоплю протягом усіх 
періодів вегетації рослини. «Фун-
гіцид Ширлан обов’язково позиціо-
нувати на початкових етапах. Це 
продукт для першої обробки, який 
працює  у  тому числі на поверхні 
ґрунту і є контактним. 

Далі, залежно від сезону, якщо 
боротьба повинна бути направ-
лена проти фітофторозу, ми про-
понуємо продукт Ридоміл Голд (це 
друга, третя обробки системним 
фунгіцидом). Наступним вступає 
трансламінарний Ревус та Ревус 
Топ, який працює по фітофто-
рі та альтернарії . Через те, що 
трансламінарна активність ман-
діпропаміду дуже висока, препарат 
швидко поглинається самою рос-
линою. Ви можете не боятися опа-
дів. 

Якщо у вас є проблема альтер-
наріозу, базовий продукт, який 
дуже гарно працює по альтернарії  
- Квадріс Топ, дозування 0,6. У кін-
ці вегетації ми також рекоменду-
ємо використовувати Ширлан».

Серед інсектицидів Олександр 
Бондар рекомендує використову-
вати новий препарат  Ампліго. Це 
інсектицид нового покоління для 
надійного і тривалого контролю 
лускокрилих, а також інших шкід-
ників. Він містить дві діючі речови-
ни –  хлорантраніліпрол і лямбда-
цигалотрин. Сила цих двох речовин 
із різним механізмом дії забезпечує 
надійний контроль практично всіх 
шкідників. Дозування  на карто-
плі 0,15–0,2 л/га. Продукт супер-
ефективний, швидко працює, має 
овіцидну дію на личинки колорад-
ського жука. 

ПОДІЇ
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ПРОТОКОЛ 
ВИРОЩУВАННЯ ДЛЯ 
ТОВ «ЧІПСИ ЛЮКС»

Тему протоколів вирощування 
картоплі для отримання безпечної 
та якісної продукції продовжив ке-
рівник агровідділу ТОВ «Чіпси 
Люкс» Володимир Левківський. 
На даний час в Україні не існує ре-
гламентованих протоколів вирощу-
вання картоплі на державному рівні, 
однак передові компанії-перероб-
ники, які працюють за європейськи-
ми стандартами, при співпраці з ви-
робниками продукції виставляють 
певні рамки та прописують власний 
протокол вирощування. 

«ТОВ «Чіпси Люкс» закуповує 
картоплю згідно державних ви-
мог і стандартів. Але в нас є ще й 
власні критерії відбору сировини, 
свої вимоги і специфікації. Ми за-
куповуємо лише конкретні сорти, 
маємо власні вимоги до сортів, по-
казників картоплі: розмір, колір, 
залишкова кількість пестицидів, 
нітратів, вміст сухих речовин,  
пошкодження і т.д. Існують певні 
вимоги до  поставок картоплі на  
підприємства, до транспортних 
засобів і т.д. Все це прописується 
в угодах», – розповідає Володимир 
Левківський.

На підприємстві існує техно-
логічна карта вирощування, яка є 
обов’язковою у системі якості ТОВ 

«Чіпси Люкс». У документі наво-
дяться всі етапи вирощування кар-
топлі з допустимими препаратами: 
які добрива вносились, які пестици-
ди, коли розпочалося поливання, які 
були показники біологічної  та госпо-
дарської врожайності. Крім того, на 
підприємстві працює власна лабора-
торія, яка робить аналізи усіх партій 
картоплі на залишкові кількості. 

Тож на прикладі ТОВ «Чіпси 
Люкс» бачимо, що в Україні вже іс-
нують протоколи вирощування, хоча 
поки що не на державному рівні, 
однак виробництво сировини для 
створення чипсів ретельно контр-
олюється.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОСВІД ТА 
МОЖЛИВОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ЕКСПОРТУ

У Європейському Союзі, як і всю-
ди, існує законодавство, що регла-
ментує застосування пестицидів. 
Станом на 2011 рік у Європі було 
зареєстровано 224 активно діючих 
речовин (ред. країни ЄС реєстру-
ють діючу речовину, а не препарат). 
Однак протягом останніх 8 років 15 
діючих речовин вже заборонені, 28 
– готуються до відходу з ринку. До 
2022 року планують заборонити 75 
діючих речовин.

З чим зіткнулися європейські 
фермери через заборону до вико-
ристання деяких діючих речовин, 

а також як це вплинуло на вро-
жайність та собівартість продукції 
в Європі, розповів представник 
компанії «Сингента» з Фінляндії 
Арто Маркуло.

«З європейського ринку плану-
ють прибрати великий список 
продуктів, включаючи гербіциди, 
фунгіциди, пестициди. Зараз в Єв-
ропі відбувається процес заборо-
ни використання гліфосатів, дик 
ватів та зниження використан-
ня неокатиноїдів. Ці продукти 
класифікуються як руйнівники 
ендокринної системи. Це не озна-
чає, що вони призводять до раку і 
викликають захворювання, але у 
них є ризик. Наприклад, для вироб-
ників насіннєвої картоплі ключо-
вим є те, що буде втрачено такі 
препарати, як Реглон та Кара-
те», – розповідає Арто Маркуло.

Європейська асоціація із захисту 
посівів виробників ECPA провела 

Володимир Левківський - керівник 
агровідділу ТОВ «Чіпси Люкс» 

Арто Маркуло – представник 
компанії «Сингента» з Фінляндії 
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дослідження, щоб зрозуміти, на-
скільки заборона діючих речовин 
в Європі може вплинути на виро-
щування, якість та собівартість  тієї 
чи іншої продукції, її врожайність 
та вартість на ринку. Щоб провес-
ти дослідження, були опитані кон-
сультанти, дослідники, науковці, 
фахівці харчової промисловості, 
переробники і представники фер-
мерських господарств. 

У результаті дослідження вста-
новили, що, наприклад, у Фінляндії 
усі культури, які брали участь у до-
слідженні, у тому числі і картопля, 
втрачають до 41% свого врожаю. 
Втрата чистого прибутку – майже 
300 млн євро. Ситуація також впли-
ває на рівень зайнятості у сільсько-
му господарстві. До того ж збіль-
шуються витрати на виробництво. 
Наприклад, щоб виростити карто-
плю у Фінляндії, потрібно збільши-
ти бюджет на витрати до 89%.

«Які отримаємо наслідки після 
втрати цих 75 активних речо-
вин? Це зниження продуктивності 
та  валового збору. Великий ризик 
виникнення резистентності. Ком-
панія «Сингента» більше не зможе 

продавати продукти, а для вироб-
ників – це відсутність рішень на 
ринку. Ми розуміємо ці ризики, роз-
виваємо портфель компанії напе-
ред, але не завжди за умовами зако-
нодавчими ми можемо встигнути 
швидко вийти на ринок. Спосте-
рігається зниження якості карто-
плі, особливо насіннєвої. Втрата 
переробної промисловості та еко-
номічні втрати для держави», – 
ділиться Арто Маркуло.

Однак для України – це можли-
вість збільшення потенціалу екс-

порту продукції. Але, з іншого боку, 
вимоги ЄС на рівень вищі, ніж в 
Україні. Тому для того, щоб працю-
вати для нового ринку, необхідно 
відповідати його правилам і запи-
там. Продукція, яка експортується, 
і той мінімальний вміст у ній дію-
чих речовин мають бути зареєстро-
вані в країні відправника, і в ідеалі, 
щоб ці продукти були зареєстрова-
ні в Європі. 

Тож вивчаймо європейські вимо-
ги та стандарти, а компанія «Син-
гента» нам у цьому допоможе. 

Практична частина «Картоплянної майстерні». Використання протоколу вирощування картоплі для чипсів
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В Інституті овочівництва і ба-
штанництва Національної академії 
аграрних наук України 16 серпня 
пройшов День поля «Селекційні 
інновації в овочівництві і баштан-
ництві», на якому були представ-
лені наукові розробки вчених-
селекціонерів інституту та його 
дослідних станцій. 

Під час відкриття заходу науковці і 
почесні гості зазначили, що сьогодні 
перед українською аграрною наукою 
стоять першочергові завдання – реа-
лізація започаткованих економічних 
реформ, підвищення конкуренто-
спроможності українських товарів 
на світовому ринку, модернізація 
виробництва шляхом застосування 
новітніх технологій, забезпечення 
продовольчої безпеки країни.

«На демонстраційному поліго-
ні ми щороку традиційно розмі-
щуємо найкращі сорти і гібриди 
овочевих і баштанних культур не 
лише власної селекції, а й інших 

установ системи НААН, – зазна-
чила директор Інституту овочів-
ництва і баштанництва НААН 
Олена Миколаївна Могильна. 
– За роки існування інституту 
науковцями створено понад 500 
сортів і гібридів овочевих і ба-
штанних культур,  які мають 
високі смакові якості, лікувальні 
і дієтичні властивості та адап-
товані до умов вирощування в 
усіх грунтово-кліматичних зонах 
України. Розробки українських 
вчених та їх трансфер у вироб-
ництво дозволяють підвищити 
врожайність, покращити якість 
продукції, мають економічні та 
екологічні переваги. Ми відкриті 
для взаємовигідного перспектив-
ного співробітництва, запро-
шуємо до інституту, який може 
стати для вас надійним і прогно-
зованим партнером у бізнесі».

Кращі зразки цибулі, капус-
ти головчастої, помідорів, перцю 

солодкого, баклажанів, корене-
плідних та баштанних культур 
представляли провідні науковці 
інституту та дослідних станцій.

Серед сортів цибулі ріпчастої 
найбільший попит мають сорти са-
латного напряму: Веселка, Мавка, 
Амфора, Біляночка. З високим по-
тенціалом лежкості, врожайності, 
придатні як для свіжого споживан-
ня, так і переробки – Глобус, Люб-
чик, Ткаченківська, Варяг. Для роз-
ширення сортименту цибулевих 
видів рослин створено ряд високо-
продуктивних лежких сортів цибулі 
шалоту універсального призначен-
ня – Ольвія, Ліра.

По культурі томата проводять се-
лекцію зі створення сортів і гібридів 
різного напрямку використання та 
груп стиглості стійких до біотич-
них і абіотичних факторів. Корис-
туються попитом сорти і гібриди 
томата для свіжого споживання 
салатного призначення: оранжево- 

НА ХАРКIВЩИНI ЕКСПОНУВАЛИ  
КРАЩI ЗРАЗКИ ВIТЧИЗНЯНО¯ СЕЛЕКЦI¯              
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та рожевоплідні з високими сма-
ковими властивостями: Клондайк, 
Малинове Віканте, Рожеве серце, 
Рожевий велетень; ранньостиглий 
оранжевоплідний сорт томата Зо-
лотий потік з підвищеним вмістом 
β-каротину; округлі та сливоподіб-
ні сорти томата для цільноплідного 
консервування: Дама, Алтей, Чайка, 
Зореслав, Гейзер, Карась, Елеонора; 
неперевершені сорти для виготов-
лення томатного соку – Любимий і 
Малиновий дзвін.

По культурі перцю солодкого 
проводять роботу зі створення ско-
ростиглих, стійких до кореневих 
гнилей і вірусних хвороб сортів і 
гібридів для відкритого ґрунту. Зна-
чні успіхи досягнуто у створенні 
скоростиглих високопродуктивних 
ліній і сортів, які гарантують одер-
жання стабільних урожаїв плодів 
і насіння. Це ранньостиглі сорти: 
Дружок, Надія та Лада; середньо-
стиглі сорти: Снігур, Валюша та 
гібрид Злагода F1. За останні роки 
створено високоврожайні товстос-
тінні сорти перцю солодкого: Світо-
зар, Фея та Любаша. Для розширен-
ня сортименту створено сорт перцю 
гіркого для переробки з високим 
вмістом капсаіцину – Харуз.

По культурі баклажана проводять 
роботу зі створення ранньостиглих 
високоврожайних, з дружною відда-
чею врожаю сортів і гібридів з низь-

ким вмістом соланіну та стійкістю до 
основних збудників хвороб. Найбіль-
шу цінність та попит на ринку мають 
сорти і гібриди Сапфір F1, Прем’єр, 
Лідер, Біла лілія та новий сорт Віро-
нік зі щільною білою м’якоттю.

По капустяних культурах ро-
бота селекціонерів спрямована на 
створення нових сортів капусти 
головчастої, які є еталоном якос-
ті для споживачів у свіжому ви-
гляді, для тривалого зберігання і 
квасіння. Серед селекційних інно-
вацій найбільшу цінність являють 
собою сорти капусти білоголової 
пізньостиглої Білосніжка, Харків-
ська зимова, Ярославна, Яна, Укра-
їнська осінь, Ліка, Леся, Лазурна. 

Для розширення сортименту ка-
пустяних видів рослин створені при-
датні для свіжого споживання лежкі 
сорти  капусти червоноголової Пале-
та і капусти савойської Розалі.

Для коренеплідних культур прі-
оритетними напрямами селекції є 
створення сортів і гібридів з висо-
ким потенціалом лежкості і при-
датності до різних видів переробки, 
з підвищеним вмістом біологічно 
цінних компонентів у коренеплодах. 
Створено висококаротинові сорти 
моркви універсального призначен-
ня – Нантська харківська, Яскрава, 
Оленка, Вереснева, Мідас. Відомі 
сорти-бренди буряка столового Бор-
до харківський, Багряний, Дій і Вітал 

мають високу врожайність коре-
неплодів і відзначаються стабільно 
високою лежкістю. Створено новий 
високобетаніновий гібрид буряка 
столового Рицар F1 та сорт Юліс.

Баштанні культури було пред-
ставлено як селекціонерами ін-
ституту, так і селекціонерами Дні-
пропетровської дослідної станції. 
Представлені сорти інституту: Бор-
чанський, Огоньок, Чорногорець, 
Широнінський та Гарний та  новації 
в селекції кавуна. Так, актуальним 
на сьогодні в селекції баштанних 
культур є розширення зони виро-
щування на 200–300 км на північ від 
традиційних регіонів вирощування 
цих рослин. Із селекції інституту 
широко користуються попитом се-
редньоранній холодостійкий, з ви-
сокими смаковими якостями сорт 
кавуна Макс плюс з високою потен-
ційною врожайністю 64 т/га, висо-
кою лежкістю до 90 діб та високим 
вмістом у плодах фолієвої кислоти 
(лікування пухлин) і пектину 1–2% 
(радіопротекторні властивості); уль-
траскоростиглий сорт кавуна Шарм 
з високим вмістом загального цукру 
в плодах 9,0–11,5%; запропоновано 
новий екзотичний сорт кавуна Со-
нячне сяйво з жовтою м’якоттю ви-
соких смакових якостей (4,9–5,0). 
Відзначається високою адаптивною 
здатністю, потенційною урожайніс-
тю (55,3 т/га), стійкістю до хвороб, 
при цьому має високі смакові якості 
новий гібрид кавуна Казка F1.

В ході проведення Дня поля було 
представлено 23 сорти і гібриди ба-
штанних культур селекції Дніпро-
петровської дослідної станції ІОБ 
НААН. Учасникам заходу було за-
пропоновано оцінити потенціал 11 
генотипів кавуна звичайного різних 
груп стиглості. Ранньостиглі сорти 
Північне сяйво і Велес відрізняють-
ся дружною віддачею врожаю (за 
6–8 діб) та товарною урожайністю 
20,0–31,0 т/га при вирощуванні на 
богарі. Серед представлених сортів 
середньої групи стиглості (Арсенал, 
Зоряний, Січеслав, Нікопольський, 
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Мелітопольський 60, Серпень, 
Скарб) визначено кращі за смакови-
ми якостями з дегустаційною оцін-
кою 4,7–4,8 бала за сформованої 
урожайності 32–45 т/га. На фоні екс-
понованих сортів значно відрізня-
лись привабливим зовнішнім вигля-
дом сорт Фаворит (з циліндричною 
формою плоду та яскравою малино-
вою м’якоттю) та сорт Чумак з біли-
ми плодами, стійкими до сонячних 
опіків (4,9–5,0 балів, 36–40 т/га).

По культурі дині звичайної пре-
зентовано сорти Злата, Тіна, Бере-
гиня, Даяна, які належать до серед-
ньої групи стиглості (вегетаційний 
період 76–85 діб). Сорти Тіна і Злата 
відрізняються поєднанням високої 
врожайності (17–22 т/га) з високою 
якістю (4,6–4,8 бала) та яскраво-
оранжевим забарвленням плодів. 
Сорти Берегиня та Даяна відносять-
ся до високотранспортабельних та 
зберігаються впродовж 30–45 діб у 
регульованих умовах. Вони забезпе-
чують високий рівень урожайності 
(26–28 т/га) і подовжують період 
споживання свіжої продукції дині 
до вересня. 

Відбулося ознайомлення аграріїв 
із напрямами селекції гарбуза трьох 
культурних видів. Основними на-
прямами залишаються створення 
столових сортів з високим вмістом 
загального цукру і каротину, при-
значених для промислової перероб-
ки на різні гарбузові консерви, та се-
лекція сортів із високою насіннєвою 
продуктивністю для виробництва 

товарного насіння (на експорт та 
для олійної промисловості). Сорти 
гарбуза твердокорого Український 
багатоплідний, Маслянка (голона-
сінний) і гарбуза великоплідного 
Світень (кущовий) відзначаються 
ранньостиглістю (90–100 діб) та ви-
соким виходом товарного насіння 
(600–1000 кг/га) при урожайності 
30–46 т/га. Сорти столового напря-
му споживання: Славута, Ждана, 
Ювілей (виду великоплідного) та 
Бальзам і Доля (виду мускатного) 
відрізняються довготривалим збе-
ріганням (8–9 місяців) при збере-
женні високих смакових якостей 
(4,8–5,0 бали) та вмісту біологічно-
активних речовин (каротину 12–19 
мг%, пектину 2–2,5%), забезпечуючи 
врожайність на рівні 25–42 т/га в 
богарних умовах.

Дослідна станція "Маяк", яка роз-
ташована у Ніжинському районі 
Чернігівської області, представляла 
огірки ніжинського сортотипу у сві-
жому і переробленому вигляді. На 
станції шляхом народної селекції 
створено сорт огірка Ніжинський 
місцевий, який за смаковими якостя-

ми та вмістом біологічно цінних ре-
човин став ”еталоном засолювально-
го типу”. Процес засолювання огірка 
Ніжинський місцевий базується 
на місцевих історичних традиціях. 
Огірки набирають особливого смаку, 
чим і прославився сорт Ніжинський. 

Також ДС «Маяк» ІОБ НААН 
представила ряд малопоширених 
овочевих рослин: васильки справ-
жні, бамію, материнку, змієголов-
ник, чабер, багаторічні цибулі та ін. 

Крім овочевої та баштанної про-
дукції були представлені сучасні сор-
ти картоплі. Через те, що виникла 
проблема адаптації процесу насінни-
цтва картоплі до мінливих погодних 
умов у Східному Лісостепу України, 
за останні роки досліджена можли-
вість вирощування насіннєвої карто-
плі в двоурожайній культурі у дано-
му регіоні. Вивчено велику кількість 
українських сортів та сортів селекції 
Інституту картоплярства НААН і 
підібрані найбільш придатні з них: 
Тирас, Кіммерія, Щедрик та інші. 
Розроблено елементи технології, які 
дозволяють скоротити процес насін-
ництва вдвічі, збільшити коефіцієнт 
розмноження на 50–70% і знизити 
темпи виродження у кілька разів. 

Підсумовуючи проведений День 
поля, гості висловили подяку всім 
співробітникам і відзначили, що 
овочі у житті кожної людини віді-
грають одну з провідних ролей, 
тому завдання для науковців – задо-
вольнити українських виробників 
високоякісним насінням власного 
виробництва.

Колектив  
Інституту овочівництва  

і баштанництва НААН України

ПОДІЇ
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«Царица полей» кукуруза счи-
тается одной из наиболее популяр-
ных культур в пищевой промыш-
ленности и сельском хозяйстве. 
Сладкие сорта пользуются широ-
ким спросом в любое время года 
и являются для многих любимым 
лакомством. Именно этой культу-
ре был посвящен первый винниц-
кий фестиваль «VinCornFest». 

Винницкий фермер и селекцио-
нер Михаил Нагорняк совместно с 
многими энтузиастами и любителя-
ми сладкой кукурузы организовали 
нестандартное мероприятие. Если 
раньше фермеры для обмена опытом 
зачастую собирались в рамках «дней 
поля», то фестиваль «VinCornFest» 
расширил узкий круг специалистов 
в этой отрасли. Фестиваль, при-
званный популяризировать сладкую 
кукурузу как вкусный и полезный 
украинский продукт, собрал не толь-
ко фермеров, но и научных сотруд-
ников, переработчиков, работников 
пищевой промышленности и много-
численных потребителей кукурузы, 
взрослых и маленьких.

Именно поэтому во время фе-
стиваля одновременно функцио-
нировало две площадки: первая 
– для специалистов этой отрасли, 
вторая – для потребителей. Таким 
образом, организаторам удалось 
объединить все, что так или иначе 
связано со сладкой кукурузой. 

Для фермеров стало интерес-
ным посещение эксперименталь-
ного селекционного участка ком-
пании «Мнагор». Здесь каждый 
желающий смог оценить потен-
циал 96 гибридов кукурузы,  20 из 
которых  – фиолетовой.

Михаил Нагорняк в течение не-
скольких лет проводил исследова-
ния по разведению сладкой куку-
рузы красно-фиолетового цвета. «У 
меня были подобные фиолетовые 
формы, решил попробовать в этом 
направлении создать что-то свое. 

ПОДІЇ

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

Михаил Нагорняк – винницкий 
фермер и селекционер 

Фиолетовая кукуруза  
селекции компании «Мнагор»  
на опытном участке

«VINCORNFEST» – ПЕРВЫЙ 
ВИННИЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ



Поставил цель сделать красно-фи-
олетовую сладкую кукурузу. Чтобы 
готовилась не 2 часа, а 5–10 минут. 
Чтобы не содержала крахмал, а 
была богатой питательными веще-
ствами. И я достиг поставленной 
задачи. Я синтезировал ее из  разных 
сортов. В Украине ничего подобного 
нет. Только у нас и американцев», – 
отмечает Михаил Нагорняк.

Новый сорт пока номерной. Рабо-
чее название фиолетовой винницкой 
кукурузы «Бордо». На селекционном 
участке испытываются и ранняя, и 
средняя, и поздняя кукуруза фиоле-
тового окраса. В целом, по словам 
винницкого селекционера, посеяно 
почти 20 различных сортов. Сейчас 
аграрий выращивает свое изобрете-
ние для будущих посевов и продол-
жает свои разработки совместно с 
местными учеными для совершен-
ствования вкусовых качеств «Бордо».

После насыщенного полевого клас-
са  стартовал семинар для фермеров 
«Сладкая кукуруза: проблемы выра-
щивания, реализации и переработ-
ки», в рамках которого обсуждались 
проблемы современных технологий 
выращивания сладкой кукурузы: как 

реализовать свежую продукцию или 
сохранить и продать после основ-
ного сезона. Поднимался вопрос о 
доходности, внутреннем и внешнем 
рынках сбыта продукции, а также о 
модернизации техники сбора и пере-
работке початков сахарной кукурузы. 
Проводилось сравнение характери-
стик початков отечественной и им-
портной селекции. Также в рамках 
«VinCornFest» презентовали новую 
торговую марку консервированной 
сладкой кукурузы «Качан здоров’я».

Посетителям гастро-фестиваля 
предложили около 20 сортов сахар-
ной суперсладкой кукурузы, кото-
рую вырастили на полях специали-
сты винницкой компании «Мнагор». 
Также происходило приготовление 
вкусных различных блюд из куку-
рузы, детские мастер-классы и кон-
курсы,  где в качестве приза каждый 
получал початок вкусной винницкой 
кукурузы. А рядом на Фонтанной 
площади проходил квест по поиску 
между цветами сувенирных «бак-
сов» – эти календарики также меня-
ли на вкусную кукурузу! 

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом вокальных и 
танцевальных коллективов Винни-
цы. Своеобразие этого фестиваля за-
ключалось в принципиально новой 
философии мероприятия, которая 
пришлась по вкусу как фермерам и 
специалистам, так и потребителям 
вкуснейшей сахарной кукурузы. Ор-
ганизаторы фестиваля надеются, что 
такая идея будет иметь продолжение 
не только в Виннице, но и по всей тер-
ритории Украине, и фестивали слад-
кой кукурузы, где фермеры презен-
туют свою продукцию, а городские 
жители могут полакомиться вита-
минным овощем, будут проводиться 
в каждом областном центре.

Презентация Торговой марки 
«Качан здоров’я»

Качан здоров'я ТМ

Один качан солодкої  
кукурудзи містить:

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

▲ 120 ккал

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

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

+38 067 443 89 00
www.mnagor.com

Цукрова кукурудза  
компанії МНАГОР
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У фермерському господарстві 
«Союз ТТТ», що розташоване у Ва-
сильківському районі на Київщині, 
на 50 гектарах зрошуваних угідь ба-
гато років поспіль вирощують ово-
чеві культури. Спеціалізуються на 

капусті, моркві, буряку і цибулі. Бор-
щовий набір реалізують у столичних 
торговельних мережах, у бюджетних 
закладах та на ринках області. Опто-
вих клієнтів господарству не бракує, 
адже їхня свіжа і якісна продукція ко-
ристується гарним попитом, а також 
довгий час може зберігатися у добро-
му стані завдяки власному овочесхо-
вищу. На думку власника ФГ «Союз 
ТТТ» Анатолія Калініченка, техно-
логії лише частково наближають до 
успіху. Найвпливовішу роль відіграє 
якість селекційних зразків, на які ро-
бить ставку аграрій. І помилки у цій 
царині обходяться недешево. Тому 
треба виважено ставитися до вибору 
насіння, поступово випробовувати 
нові гібриди і сорти, експеримен-
тувати і ретельно досліджувати їх 
поведінку у реальних умовах. Що й 
здійснюють у господарстві. 

Показово, що комерційні площі у 
«Союз ТТТ» зайняті під гібридами 
овочів компанії «Бейо». За словами 
Анатолія Калініченка, врожайність 
«Бейовської» цибулі цьогріч сягає  
90- 100 тонн з га, хоча й дошкуляла 
цибулева муха, а морква Каскад F1 
взагалі є надійною і непереверше-
ною улюбленицею досвідченого гос-
подарника. 

«Каскад F1 є абсолютним лі-
дером у сегменті Шантане. Ви-
різняється врожайністю, плас-
тичністю до будь-яких умов 
вирощування, коренеплоди не 
розтріскуються. Дозріває Каскад 
F1 в діапазоні від 90–120 діб. На-
віть фермер-початківець отри-
має з нього врожай – практично 
без поливу і технологій матиме 
гідні результати. Каскад F1 пре-
красно підходить як для свіжого 
ринку, так і для зберігання та 
переробки. З одного кілограма цієї 
моркви виходить близько 525 мі-
лілітрів соку», – каже провідний 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

З ЧОГО ВАРИТИМУТЬ БОРЩ  
З «БЕЙО УКРА¯НА»

Анатолій Калініченко, власник 
ФГ «Союз ТТТ»
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менеджер «Бейо Україна» Ар-
тем Дмитришен.

Тож не дивно, що цей гібрид за-
ймає основну площу у ФГ. А «роз-
рісся» Каскад F1 з невеличкої екс-
периментальної ділянки, колись 
висадженої за сприяння компанії 
«Бейо Україна» у цьому господарстві. 

Так і цьогоріч компанія «Бейо 
Україна» надала для випробовуван-
ня вітчизняним овочівникам з різних 
природно-кліматичних зон країни 
свої селекційні новинки. Потрапило 
до списку і ФГ «Союз ТТТ», де посія-
ли новітню моркву, буряк та цибулю. 
Щоб оцінити врожай, спеціалісти 
компанії «Бейо Україна» запросили 
на поля підприємства професійних 
виробників овочевої продукції з Ки-
ївщини, Житомирщини, Харківщини 
та Черкащини. Під час заходу при-
сутні отримали з перших уст багато 
цікавої і корисної інформації про 
перспективи новинок на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках. 

МОРКВА

Першим експонували ранній гі-
брид моркви Каспій F1. Врожай в 
«Союз ТТТ» дозрів приблизно за 
80 діб, що є прийнятним результа-
том. Гібрид знаходиться в процесі 
реєстрації, найбільше підійде для 
господарств у південних регіонах 
України. Поряд з Каспій F1 бачимо 
суперранній гібрид із родини шан-
тане – Курасао F1. Його врожай 
могли б зібрати ще два місяці тому, 

але затримали зразок на демополі, 
щоб показати учасникам заходу. Ця 
морква вже за 80 діб формує акурат-
ний коренеплід з гарною внутріш-
ньою структурою, має темно-наси-
чене оранжеве забарвлення. Курасао 
F1 дозріває за 85–90 діб. Саме під 
час заходу тривав збір цієї моркви, 
врожайність становила близько 100 
тон з га товарних коренеплодів.  

Учасникам заходу показали трьох-
лінійний гібрид нантського сортоти-
пу Норвей F1. За словами Артема 
Дмитришена, ця новинка вже третій 
рік у продажу. Впевнено займає лі-
дируючі позиції серед професійних 
виробників завдяки прекрасним 
властивостям, що демонструє при 
зберіганні та інших маніпуляціях 
з морквою – зокрема під час шлі-
фування та мийки, а також завдя-
ки міцному листовому апарату, що 
дає можливість прибирати врожай 

ОВОЧІВНИЦТВО    

Артем Дмитришен, провідний 
менеджер «Бейо Україна»

Ігор Сольський,  
керівник «Бейо Україна» 

Каспій F1

Норвей F1

Курасао F1 
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комбайном. Норвей F1 навіть пере-
вершив і продовжує витісняти двох-
лінійний гібрид Нерак F1. Нині 70% 
складських потужностей в Євросою-
зі зайнято Нераком F1 і вже близько 
30% – Норвеєм F1. У Польщі спів-
відношення Нерака F1 до Норвея F1 
становить 60 до 40. Водночас осно-
вне завдання цих гібридів – дати на 
1кг п’ять морквин. 

Добре проявив себе під час зби-
рання, доробки і зберігання коротко-
термінований гібрид моркви Натуна 
F1. Він зайняв лідируючі позиції у 
балканських країнах. Особливо гар-
ні морквини виходять, якщо садити 
цей гібрид у піщані грунти.

Годі шукати кращої моркви для 
соків, ніж гібрид Бангор F1, який та-
кож демонстрували у «Союз ТТТ». 
Минулоріч він дав господарству 
близько 150 тонн з га. Добре збері-
гається. Якщо рясно і вчасно його 
зрошувати, коренеплоди досягають 
значних розмірів.

Як зазначив Артем Дмитришен, 
компанія «Бейо» постачає насіння 
моркви в широкому фракціонно-
му діапазоні – від 1,6 до 2,6 мм, є і 
у пророщеному вигляді, яке обро-
блене формулою Бімокс, що пози-

тивно впливає на процес вегетації 
та підвищує врожайність. Але через 
спекотну погоду фракція 1,8-2,0 та 
2,0–2,2 мм буде в дефіциті, тому щоб 
отримати насіння вчасно, треба ро-
бити замовлення заздалегідь. 

За словами Ігоря Сольського, 
вимоги торгових мереж щороку 
ускладнюються, тому виробнику 
не можна зосереджуватися лише 
на одному гібриді моркви. Адже 
імпортна морква потрапляє на 
український ринок через те, що ві-
тчизняні виробники не задоволь-
няють різноманітні потреби спо-
живачів. 

ЦИБУЛЯ
Цибуля у ФГ «Союз ТТТ»,  як го-

диться, вже просушується просто 
неба. Її луска щодня загартовується, 
стає щільнішою. У господарстві за-
ймаються цибулею вже четвертий 
рік, і не шкодують, незважаючи на 
суттєву конкуренцію з південніших 
регіонів, адже врожай шикарний – 
у кожній валці її близько 100 тонн. 
Учасникам заходу були представлені 
іспанський, американський типи ци-
булі і рейсбургери селекції «Бейо». 

Першим «зустрічає» аграріїв гі-
брид іспанського типу Орленда F1. 
Він має акуратні однорідні цибулин-

Бангор F1
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ки. Цибуля прекрасно сохне, одяга-
ється в шкірку, в процесі висихання 
її забарвлення набуває природного 
темнуватого кольору. Врожайність 
Орленда F1 передбачається не мен-
ша, ніж 80 тонн. Планується, що 
за рік ця цибуля поповнить прайс 
«Бейо Україна».   

Гібрид Пантано F1 американсько-
го типу для українців є абсолютною 
новинкою, його можна зустріти 
лише на дослідних ділянках, таких 
як у «Союз ТТТ». Передбачається, 
що Пантано F1 кілька років буде тес-
туватися, перш ніж з’явитися в асор-
тименті «Бейо Україна». Поряд з ним 
бачимо гібрид також американсько-
го типу Онеіда F1 – цибулина масив-
на, крупніша ніж у двох попередни-
ків Пантано F1 і Орленда F1. 

«Зверніть увагу на цибулю типу 
шалот гібрид Каппа F1, який над-
звичайно затребуваний у Західній 
Європі, – каже Артем Дмитришен. 
–  Він має шанси закріпитися і на 
нашому ринку, особливо у таких 
господарствах, як «Союз ТТТ», що 
спеціалізується на збуті у торгові 
мережі великих міст. Гадаю, якщо 

гектар–два посадити, проблем з 
реалізацією не буде. Цибуля має го-
струватий смак, у Румунії такий 
тип продається великими партія-
ми. Зберігається довго – до квітня, 
при правильному зберіганні не псу-
ється, тільки сохне». 

Наступним був представлений 
важковаговик «іспанського легіону» 
гібрид Песо F1. Він займає лідируючі 
позиції у лінійці «Бейо». За словами 
Артема Дмитришена, цибуля добре 
«прокачується». Кращого продукту 
для закладів громадського харчу-
вання не знайти, адже її врожайність 
становить 100–120 тонн. Росте 110 
днів, не дає дрібних цибулин. Якою 
б густотою цей гібрид не сіяли, роз-
мір буде 6+, але під час вирощування 
цієї цибулі варто дотримуватися тех-
нології. І хоча гібрид не зберігається 

ОВОЧІВНИЦТВО    

Онеіда F1Каппа F1

Орленда F1 Хайтеч F1 Хайсінгер F1
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аж до квітня, добре підійде для тих, 
хто планує продажі на ринок країн 
Євросоюзу. Цей гібрид якнайкраще  
підходить під механічне чищення.

«Песо F1 і  Орленда F1 можна 
збирати по 120 тонн і сіяти по 600 
тисяч насінин на гектар, і вам га-
рантований результат, – каже Ігор 
Сольський.  – Але завданням для ви-
робників забезпечити, щоб ця цибу-
ля мала мінімальну кількість гербі-
цидних обробок». 

А ось і добре знайомий Манас F1. 
Як зазначили фахівці «Бейо Украї-
на», сьогодні за кількістю продано-
го насіння це цибуля №1 у «Бейо», 
а також вона лідирує у південних 
регіонах України. Гібрид підходить 
як для свіжого ринку, так і для збе-
рігання. Має гарне забарвлення та 
внутрішню структуру. 

Завершив демонстраційну ліній-
ку цибуль іспанського типу гібрид 
Бірді F1, він покращений селекціо-
нерами у плані стійкості до хвороб. 

Серед рейсбургерів на демоді-
лянці були представлені Хайтеч F1, 
Хайсінгер F1 і Хайвей F1. 

«Цибуля Хайтеч F1 – комер-
ційний гібрид, який у «Союз ТТТ» 
продемонстрував врожайність 
на рівні 80 тонн. При тому, що 
Хайтеч F1 міг би ще рости, його 
зібрали заради експозиції, тобто 
це ще не повний його врожай. До 

речі, Хайтеч F1 є лідером з прода-
жів даного типу цибулі у країнах 
Євросоюзу. Він твердий, щільно 
вдягнений. Прекрасно себе показує 
при зберіганні насипом у 5 метрів 
висотою. Довго лежить, не про-
ростає, тверда консистенція ци-
булі сприяє тому, щоб нижній шар 
не деформувався», –  каже Артем 
Дмитришен.

Натомість Ігор Сольський серед 
нових гібридів сортотипу рейсбур-
гер відмітив Хайсінгер F1. Його 
врожайність набагато вища, ніж у 
решти «сусідів». Гібрид добре адап-
тований до українських природно-
кліматичних зон. І добре зберігаєть-
ся у контейнерах. 

БУРЯК

Цікавими для присутніх були і 
бурякові новинки селекції «Бейо». 

110 діб дозріває гібрид Боро F1. 
Майже всі українські аграрії, які 
займаються буряком, з ним пра-
цюють. Окрім нього фаворитом в 
Україні є Пабло F1, який навіть без 
поливу обдаровує гарними вро-
жаями, та Беттолло F1. До речі, 
Беттолло F1 – третій рік у прайсі. 
З визначних особливостей – є чіт-
ка округла форма, маленька точка 
кріплення листового апарату і ви-
сокий вміст бріксу. За цим показ-
ником Беттолло F1 є абсолютним 
рекордсменом із представлених 
компанією «Бейо» гібридів буряка. 
Вегетація цього гібриду триває 117 
діб. До лінійки лідерів дотягується 
і Бохан F1 – надзвичайно врожай-
ний гібрид, легкий у вирощуванні, 
також має міцний листовий апа-
рат, як, до слова, і усі «Бейовські» 
буряки, тому придатний для меха-
нізованого збирання.  

Цікаво, що усі буряки від ком-
панії «Бейо», добре зберігаються 
і чудово підходять для переробки. 
Відзначено, що «розетка» (точка 
росту листового апарату) у вищез-
гаданих зразках невеличка, що є 
свідченням товарності коренепло-
дів, а відтак підвищеного попиту у 
споживачів.

Беттолло F1 Пабло F1

ОВОЧІВНИЦТВО    
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Морква входить у так звану 
борщову групу овочевих культур 
разом із капустою, буряком сто-
ловим та цибулею ріпчастою. Вона 
є важливим джерелом вуглеводів, 
біологічно активних речовин і мі-
неральних солей. 

ВИМОГИ ДО ТЕПЛА 

Морква – холодостійка росли-
на. Насіння її починає проростати 
за температури 3–5°С. Однак за та-
кої температури сходи на поверхню 
ґрунту з’являються через 20–30 діб. 
З підвищенням температури до 10–
12°С – на 15–17, а до 18–20°С – на 
7–10 добу. У фазі сім’ядолей рослини 
добре переносять зниження темпе-
ратури до мінус 3–5°С. Однак  трива-
ле зниження температури після по-
яви сходів призводить до утворення 
“цвітухи”, тобто стеблоутворення 
та квітування рослин у перший рік 
культури, що негативно позначаєть-
ся на товарному врожаї. Оптимальна 

температура для росту рослин морк-
ви становить 18–25°С, тобто для на-
громадження високого врожаю сума 
активних температур (понад 10°С) 
повинна становити не нижче 1500°С. 
Незначний приріст коренеплодів 
моркви може продовжуватися на-
віть восени при зниженні температу-
ри повітря до 6–8°С. Зниження тем-
ператури до мінус 3–4°С призводить 
до погіршення лежкості коренепло-
дів у період зимового зберігання. 

ВИМОГИ ДО СВІТЛА

Морква належить до рослин дов-
гого світлового дня. На довгому дні 
ріст і розвиток рослин та нагрома-
дження ними поживних речовин у 
коренеплодах збільшується. За на-
шими даними, найбільше листків у 
рослин моркви від ранньовесняної 
сівби формується у липні–серпні, 
коли довжина дня становить понад 
14 годин. У цей період приріст коре-
неплоду за добу досягає 2–3 г. 

Недостатнє освітлення рослин, 
особливо у післясходовий період, 
призводить до витягування та роз-
січеності листків, що сповільнює 
приріст асиміляційного апарату та 
кореневої системи у пізніші фази 
росту і розвитку рослин та погіршує 
хімічний склад коренеплодів. При 
загущенні посівів та їх забур’яненні 
погіршується інтенсивність освіт-
лення листкового апарату, що час-
то призводить до ураження рослин 
фомозом та значного зниження 
врожаю коренеплодів. 

ВИМОГИ ДО ВОЛОГИ

Морква, порівняно з іншими ко-
ренеплідними рослинами, менш 
вимоглива до вологи. Однак для 
нормального росту і розвитку вона 
досить вимоглива до рівномірного 
зволоження ґрунту протягом всі-
єї вегетації. Це пов’язано з тим, що 
до складу коренеплодів входить від 
82 до 90% води. Особливо підвищу-

Л.А.ТЕРЬОХІНА, 
канд. с.-г. 
наук, Інститут 
овочівництва і 
баштанництва 
НААН

ВИРОЩУВАННЯ МОРКВИ  
У РIЗНИХ ГРУНТОВО-КЛIМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРА¯НИ
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ється вимогливість моркви до воло-
гості ґрунту у період бубнявіння та 
проростання насіння, інтенсивного 
наростання листкового апарату та 
формування коренеплодів. Так, на-
сіння моркви у період набухання і 
проростання вибирає з ґрунту води 
до 100% своєї маси. При нестачі во-
логи в цей період затримується по-
ява на поверхню ґрунту сходів, вони, 
як правило, бувають строкатими, і 
дещо запізнюється утворення пер-
шого справжнього листка. Тому у 
південних районах при застосуванні 
літніх строків сівби моркви площу 
перед цим потрібно поливати, а в ін-
ших зонах України проводити сівбу 
після випадання дощу. 

При з’явленні сходів молоді рос-
лини витрачають незначну кількість 
вологи, однак з ґрунту вони вино-
сять її у декілька разів більше за свою 
масу. Так, для утворення одиниці 
сухої речовини протягом вегетації 
рослина вибирає з ґрунту близь-
ко 500 одиниць води. При нестачі 
вологи в ґрунті формується дрібна 
розетка листків, коренеплоди часто 
дерев’яніють і набувають специфіч-
ного неприємного присмаку. Нега-
тивно позначається на формуванні 
товарного врожаю і нерівномірне 
зволоження ґрунту у період веге-
тації, особливо у другій її половині. 
Нестача вологи в окремі періоди 
призводить до припинення прирос-
ту коренеплодів, а інтенсивне зво-

ложення після випадання дощу чи 
поливу посилює ріст, внаслідок чого 
коренеплоди розтріскуються, що 
часто призводить до їх загнивання 
ще у період вегетації. За нашими да-
ними, при нерівномірному випадан-
ні дощів або поливах розтріскування 
коренеплодів може досягати 25–30% 
і більше від загальної маси врожаю. 
Тому лише в умовах рівномірного 
зволоження ґрунту є можливість 
одержати високу врожайність товар-
них коренеплодів моркви. В умовах 
перезволоженого ґрунту, за нашими 
даними, коренеплоди набувають ви-
родливої форми, а при затопленні 
рослини гинуть. 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕМЕНТІВ 
ЖИВЛЕННЯ

За вимогливістю до елементів 
живлення морква порівняно з ін-
шими овочевими культурами відно-
ситься до середньовимогливих. Для 

культури моркви ґрунтове живлен-
ня має велике значення, оскільки 
рослини її дають досить високий то-
варний урожай з добре виражени-
ми апробаційними властивостями 
лише на легких окультурених ґрун-
тах зі слабокислою або нейтраль-
ною реакцією ґрунтового розчину. 
Досить високі врожаї морква дає 
також на окультурених торфовищах 
при підвищених нормах внесення 
фосфорно-калійних добрив та з до-
даванням борних, мідних і марган-
цевих мікродобрив. Важкі, кислі та 
слабоокультурені ґрунти непридат-
ні для її вирощування. 

Для нормального росту і розви-
тку рослин моркви коренева систе-
ма її вибирає з ґрунту значну кіль-
кість солей азоту, фосфору, калію та 
кальцію. При нестачі в ґрунтовому 
розчині азоту рослини першого року 
знаходяться у пригніченому стані. 
Наростання вегетативної маси спо-
вільнюється. Листки жовтіють та 
поступово відмирають. У другий рік 
культури знижується у рослин насін-
нєва продуктивність, насіння форму-
ється дрібним і щуплим та з низькою 
посівною якістю. 

При нестачі фосфору значно при-
гнічується ріст кореневої системи 
та вегетативної маси рослин. Осо-
бливо його нестача відбивається у 
другій половині вегетації на визрі-
ванні коренеплодів, а при вирощу-
ванні висадків – на поганому наливі 
зерна та його визріванні, внаслідок 
чого різко знижується насіннєва 
продуктивність рослин. 

При нестачі калію знижується 
інтенсивність фотосинтезу. Листки 
вкриваються бурими плямами та 
передчасно відмирають. Відмиран-
ня їх розпочинається від крайніх до-
льок. Рослини втрачають стійкість 
до грибкових хвороб. 

Слід також зазначити, що інтен-
сивний ріст рослин моркви відбу-
вається лише при наявності в ґрунті 
достатньої кількості кальцію. При 
його нестачі в ґрунтовому розчині 
коренева система рослин ослизню-

ОВОЧІВНИЦТВО
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ється, внаслідок чого різко сповіль-
нюється ріст, рослини набувають 
карликоподібної форми та втрача-
ють стійкість до грибкових хвороб.

 
ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ 
МОРКВИ

Після розпланування поля під зя-
блеву оранку в Лісостепу і на Поліссі 
вносять мінеральні добрива з розра-
хунку N90P90K90 (рекомендації Інсти-
туту овочівництва і баштанництва  
НААН). На кожні 10т урожаю морк-
ва виносить N57P16K27. У Степу норма 
мінеральних добрив – N90P120K90, 50–
70% їх вносять під оранку (азотні — 
навесні). Свіжі органічні добрива під 
моркву не вносять, оскільки це спри-
чинює розгалуження коренеплодів. 
Та якщо моркву вирощують по неу-
добреному попереднику, можна вне-
сти перегній у нормі 10–20 т/га.

Оранку на зяб здійснюють на гли-
бину 25–30 см плугом з предплуж-
ником. За плугом навішують борони 
для вирівнювання поверхні або про-
водять боронування спеціальним 
агрегатом С–11У з важкими боро-
нами ЗБЗТУ–1 і прикочують котка-
ми СКГ–2, що сприяє доброму про-
ростанню бур’янів. Через 10–15 діб, 
як тільки з’являються бур’яни або 
після дощу, виконують культивацію 

на глибину 10–12 см культиватором 
з боронами, а через 2 тижні її по-
вторюють. Культиватор обладнують 
двосторонніми лапами з перекрит-
тям. До замерзання ґрунту, якщо він 
ущільнений, проводять також чизе-
лювання на глибину 18 см культива-
тором ЧКУ–4. На зрошуваних землях 
у посушливу осінь проводять поливи 
нормою 300–350 м3 /га з метою про-
вокації сходів бур’янів. Узимку не буде 
зайвим виконати валкування снігу.

Навесні обробіток починають 
з ранньовесняного боронування 
зябу важкими (БЗТС–1) або серед-
німи (БЗСС–1) боронами в агрегаті 
С–11У з трактором. Для кращого 

вирівнювання поверхні ґрунту бо-
рони агрегатують з легкими боро-
нами ЗБП–0,6А. У другий слід після 
боронування з розривом у 2–3 годи-
ни проводять шлейфування ШБ–2,5 
у зчіпці СП–16 з трактором.

Передпосівну культивацію здій-
снюють комбінованим агрегатом з 
одночасним внесенням гербіциду. 
Для цієї мети культиватор агрега-
тують із трактором, на який монту-
ють апаратуру обприскувача ПОУ 
з виведенням штанги з розпилю-
вачами перед робочими органами 
культиватора. Приготування ро-
бочого розчину гербіциду і підве-
зення води здійснюють агрегатом 
АПЖ–12 з трактором МТЗ–80. 
Норма витрати робочої рідини – 
250–300 л/га. Ефективність гер-
біцидів суттєво підвищується за 
застосування поливів невеликими 
нормами (200–250 м3/га). Однак 
слід пам’ятати, що за вирощування 
моркви на пучкову продукцію гер-
біциди застосовувати не рекомен-
дується у зв’язку з коротким періо-
дом вегетації рослин.

Насіння моркви дрібне і довго 
проростає, тому важливе значення 
має його підготовка до сівби. Вона 
має включати калібрування шліфо-
ваного насіння на решетах із діаме-
тром отворів 1,5 мм та намочування 
його у регуляторах або стимулято-
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рах росту. Цей захід знімає дію ін-
гібіторів, що природно є у насінні 
моркви, забезпечує дружне пророс-
тання, підвищує польову схожість і 
посилює початковий ріст рослин. 
Для захисту від фомозу та альтерна-
ріозу насіння моркви протруюють.

СІВБА 

Строки сівби моркви залежать від 
сорту та мети виробництва і можуть 
бути підзимовими, весняними та літ-
німи. В умовах Півдня України ранні 
сорти сіють наприкінці березня або 
у перших числах квітня, у Лісостепу 
і на Поліссі – у першій декаді квітня, 
намагаючись використати запаси 
ґрунтової вологи. Пізні сорти, при-
значені для зберігання і переробки, 
висівають із середини квітня до кін-
ця травня, і збирання проводять у 
жовтні. 

Для Півдня України на краплин-
ному зрошенні можливий варіант 
ущільнювальних посівів після куль-
тур, які рано збираються (капуста 
рання, огірок, буряк столовий на 
пучкову продукцію), щоб максималь-
но інтенсивно використовувати пло-
щу. У цьому випадку сівбу проводять 
ранньостиглими сортами або гібри-
дами не пізніше 20 липня. Для рів-
номірного загортання насіння ґрунт 
перед сівбою коткують гладенькими 
котками СКГ-2.

Висівають підготовлене насіння 
овочевими або сівалками точного 
висіву (такими як «Клен», «Гаспар-
до», «Стенхей», «Аккорд», «Калі-
бра») з міжряддям 45 см звичайним 
(краще широкосмуговим) сошни-
ком з шириною смуги 7–8 см або 
за схемою 3-рядкової (40 + 40 + 60 
см) чи 4-рядкової (20 + 20 + 20 + 60, 
60 + 7 + 24 + 7 + 24 + 7 + 24 + 7 см) 
стрічки. За такої схеми розміщен-
ня і застосування гербіцидів немає 
потреби у міжрядному обробітку. 
Норма висіву  4,5–5 кг/га, глибина 
загортання за весняної сівби  1,5–2 
см, за літньої  2–3 см. Використову-
ючи якісне насіння й сучасну посів-
ну техніку, норму висіву можна зни-
зити до 1,5–2 кг/га. На крапельному 
зрошенні норму висіву збільшують 
до 2,5 кг/га – 1,2–1,8 млн насінин 
на 1 га. Густота рослин залежно від 
умов вирощування може становити 
від 750 тис. до 1100 тис./га.

Після сівби поле коткують кіль-
часто-шпоровим котком ЗККШ–6 
у зчіпці С–11У з колісними тракто-
рами.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ

Для досходового обробітку по-
сівів з метою знищення ґрунто-
вої кірки і сходів бур’янів зазви-
чай використовують легкі борони 
(ЗБП–0,6А або ЗОР–0,7 у широко-

захватних зчіпках С–11У) або на-
вісні сітчасті борони типу БСО чи 
БСН–4. Боронують на малій швид-
кості впоперек рядків.

Удруге посіви боронують після 
появи сходів, у фазі 2–3 справжніх 
листків для знищення бур’янів, що 
проростають, розпушення ґрунту та 
проріджування рослин. При цьому 
видаляється 25–30% сходів морк-
ви. Якщо на 1 погонному метрі ряд-
ка їх не більше 35–50, боронувати 
не можна. З появою повних сходів 
міжряддя розпушують на глибину 
5–6 см плоскорізними лапами, за-
лишаючи 7–9 см захисної зони з 
обох боків рядка чи смуги.

Щоб поліпшити повітрооб-
мін у ґрунті й зруйнувати кірку, 
за вегетаційний період міжряддя 
розпушують 4–6 разів, змінюючи 
глибину від 6 до 12 см і підбира-
ючи різні робочі органи (лапи до-
лотоподібні, двосторонні, одно-
сторонні бритви). Для виконання 
цього агрозаходу використовують 
культиватори в агрегаті з колісни-
ми тракторами.

У фазі 1–3 листків для знищення 
бур’янів проводять обприскування 
гербіцидами Селект (0,4–0,8 кг/га), 
Тарга Супер (2–3 кг/га), Фуроре Су-
пер (0,8–2 кг/га), Фюзілад Супер 125 
ЕС (1–2 кг/га).

Морква – культура відносно по-
сухостійка, але на півдні, у зоні не-
стійкого зволоження високі і ста-
більні врожаї можна отримувати 
лише з використанням зрошення. 
На зрошуваних землях у Лісостепу 
за посушливої погоди моркву слід 
поливати 2–6 разів, у Степу – 5–7. 
Норми поливу в першій полови-
ні вегетації (від сходів до початку 
формування коренеплодів) ста-
новлять 250–300 м3 /га, а від фор-
мування коренеплодів до повно-
го їх визрівання – 500–600 м3 /га.  
Можна застосовувати й краплинне 
зрошення. Нижня межа вологості 
ґрунту, за якої треба поливати, до 
початку формування коренеплодів 
– 80% НВ, у другій половині вегета-
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ції – 70% НВ. За 15–20 діб до збиран-
ня врожаю поливи припиняють.

Початок поливного сезону зале-
жить від погодних умов. Найчасті-
ше поливи починають з кінця квіт-
ня – початку травня і закінчують за 
2–3 тижні до збирання, щоб уник-
нути розтріскування коренеплодів 
та поліпшити умови для механізо-
ваного збирання. На краплинному 
зрошенні поливи проводять регу-
лярно, підтримуючи рівень воло-
гості ґрунту згідно з фазою розви-
тку рослин.

ЗБИРАННЯ  
ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Збирають коренеплоди у фазі 
технічної стиглості до настання за-
морозків – з ІІ декади вересня до ІІІ 
декади жовтня. Зі зниженням серед-
ньодобової температури до 2…4°С 
ріст коренеплодів зупиняється, а ко-
роткочасні приморозки (–1…–2°С) 
можуть призвести до їх пошкоджен-
ня. Ранні строки збирання також не-
бажані: у теплу, суху і вітряну погоду 
коренеплоди в’януть та стають більш 
схильними до пошкодження хворо-
бами під час зберігання.

Найбільш надійний і сучасний 
спосіб зберігання – холодильні 
камери зі стабільною температу-
рою повітря та відносно високою 

вологістю. За температури 0…10°С 
морква зберігається 4–6 місяців, за 
2…5°С – 2–3.

Моркву зберігають у овочесхови-
щах і підвалах насипом, у штабелях, 
пірамідах, ящиках і поліетиленових 
мішках. Температуру підтримують у 
межах 1…2°С, а відносну вологість  
90–95%. За низької відносної воло-
гості коренеплоди швидко в’януть. 
Можна зберігати урожай і у вузьких 
(до 1,5 м) невисоких буртах, однак у 
такому випадку все залежить від по-
годних умов.

У овочесховищах морква часто 
зверху мокріє і загниває, тому при-
міщення слід систематично прові-
трювати або вкривати коренеплоди 

мішковиною, матами. У штабелі або 
піраміди коренеплоди рекоменду-
ється складати голівками назовні й 
пересипати кожен ряд вологим річ-
ковим піском шаром 1–2 см. Висота 
штабеля (піраміди) 80–100 см (15–20 
рядків). Для зберігання у ящиках на 
дно насипають вологий пісок (2–3 
см), на нього вкладають коренепло-
ди у кілька шарів і пересипають їх 
піском. Добре зберігається морква 
і у поліетиленових чи крафтових 
мішках (по 20 кг), які залишають 
напіввідкритими для надходження 
повітря. Для запобігання розвитку 
хвороб ефективне обпилювання ко-
ренеплодів крейдою (20 кг/т). 

Слід зазначити, що максималь-
ний прибуток забезпечує закла-
дання коренеплодів на зберігання, 
адже ціни на моркву дуже прива-
бливі для фермерів з січня по кві-
тень–травень. Більш рентабель-
ним є також вирощування моркви 
на ранню пучкову продукцію із 
застосуванням підзимніх посівів, 
однак і ризики у такому разі вищі. 
Стабільним з економічної точки 
зору є виробництво моркви для 
подальшої переробки на овочеві 
соки, пюре, салати за заздалегідь 
укладеними контрактами. Крім 
того, Україна має значний експорт-
ний потенціал щодо вирощування 
моркви за технологіями органіч-
ного землеробства.
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Немає сенсу зайвий раз говори-
ти про важливість включення до 
харчового раціону продукції із зер-
нобобових рослин – це доконаний 
факт, і не лише для прибічників 
здорового харчування. Водночас не 
може не тішити тенденція, яка спо-
стерігається останнім часом, а саме 
– значне розширення асортименту 
рослин з родини Бобові, що виро-
щуються/споживаються в Україні. 
До таких належить і квасоля лім-
ська (рос. лима, лимская, луновид-
ная/луноообразная; лат. Phaseolus 
lunatus L.). Це поки що малопоши-

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

ЛIМСЬКА КВАСОЛЯ 

Полікросна популяція лімської квасолі перспективна  
як вихідний матеріал для селекційної роботи 
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рений на наших теренах вид бобо-
вих. Цінними якостями цієї квасолі 
є добрі споживчі характеристики: 
відмінний смак, швидке розварю-
вання, висока врожайність, неви-
багливість до умов вирощування 
тощо. Однак вибір її сортів на ві-
тчизняному насіннєвому ринку до-
сить обмежений. Так, у оновленому 
Державному реєстрі сортів рослин, 
придатних для поширення в Украї-
ні у 2019 р., зареєстрованих сортів 
лімської квасолі немає – ані вітчиз-
няних, ані іноземної селекції. Але 
результати досить тривалої роботи 
з цим видом підбадьорюють, бо є 
всі підстави сподіватися на широке 
введення ліми у культуру у нашій 
країні.

Цей вид відомий із XVI століття, 
відколи був виявлений європей-
ськими дослідниками в Лімі (Перу), 
де з давнини квасоля вирощувалася  
інками і шанувалася як головна го-
дувальниця тамтешніх мешканців. 
Від місця походження і назва – лім-
ська, або, спрощено, досить часто 
вживана «ліма». Нині рослина ши-
роко поширена у країнах Південної 
і Центральної Америки, на острові 
Мадагаскар, у Камеруні, Бірмі, Ки-
таї, Індії та багатьох інших країнах.

Ботанічна характеристика. Рос-
лини лімської квасолі бувають одно-,  
дво- та багаторічні. У наших умовах, 
звичайно, вирощуються в одноріч-
ній культурі. Сорти за типом росту 
розподіляються на кущові (заввиш-
ки 20–60 см), виткі (2–15! метрів) та 
проміжного типу. Для вирощуван-
ня на наших теренах підійдуть саме 
кущові форми як найбільш ранні, з 
дружним визріванням урожаю, при-
датні для механізованого вирощу-
вання. Для сівби на присадибних 
ділянках перспективні й напіввиткі 
сорти.

У суцвіттях – китицях – налічу-
ється до 30–60 дрібних квіточок 
білого, білувато-зеленого, лілового 
або фіолетового забарвлення. Боби 
двостулкові, широкі, плоскі, за фор-
мою нагадують півмісяць (звідси 

й одна з російськомовних назв), з 
носиком (у деяких сортів при до-
стиганні носик дуже гострий, відтак 
при вибірковому ручному збиранні 
бобів можна навіть травмуватися), 
завдовжки 7–20 см, легко розтріс-
куються (за невчасного збирання 
сухе зерно висипається). У бобі, 
залежно від сортових особливос-
тей, формується від 1 до 4 насінин, 
вони приплюснуті, білі або пістряві 
(строкаті), довжиною 12–25 мм, ши-
риною 13–17 мм. Маса 1000 насінин 
коливається від 250 до 1200 г. При 
проростанні сім’ядолі виносяться 
на поверхню ґрунту. 

За характером росту сорти лім-
ської квасолі розподіляються на 

Сухе і намочене упродовж 2 діб 
насіння того ж сорту (справа у 
два ряди) лімської квасолі. Через 
високий вміст білка, насіння для 
проростання потребує  багато 
води – близько 105% своєї маси.  
Пророщене насіння необхідно 
висівати тільки у вологий грунт.

Напіввиткі сорти ліми, на відміну 
від кущових, менше придатні 
до механізованих технологій 
вирощування

ОВОЧІВНИЦТВО



вересень 201930

індетермінантні, проміжного типу 
та детермінантні. В основу розподі-
лу за цією ознакою покладено різну 
спроможність  сортів  до продо-
вження росту  головного стебла піс-
ля цвітіння.

Так, сорти, що мають індетермі-
нантний  тип росту, ростуть і після 
цвітіння. Вони мають верхівкову  
китицю з кількома квітками, в яких 
утворюються недорозвинені плоди. 
Рослини  здебільшого мають висту-
паючий тип верхівки. Стебла тонкі, 
вигнуті або завиваються, два–три 
міжвузля виступають над загаль-
ною масою листя і майже завжди 
закінчуються  дуже дрібним верхів-
ковим  листком. 

Детермінантні сорти зупиняють 
ріст у період цвітіння і утворюють 
на верхівці стебла добре розвинену 
квіткову китицю. Верхівковий лис-
ток за розмірами не відрізняється 
від листків середнього ярусу. Сор-
ти даного типу  мають приховану 
верхівку стебла.

Сорти лімської квасолі з проміж-
ним типом росту мають верхівку 
стебла, яка розміщена приблизно на 
рівні листків. За  значної кількості 
листків верхні міжвузля можуть бути 
малопомітними. Коли залистяність 
помірна або слабка, а верхні листки 
відхилені або дрібніші від листків 
середнього ярусу, то верхівку стебла 
добре видно. Верхівковий листок за-

вжди менший за листки, розташова-
ні в середньому ярусі рослини. 

Цінність і використання. Лім-
ську квасолю нерідко називають 
масляною, бо смак зерна у стравах 
нагадує вершковий. Ця квасоля вва-
жається смачнішою за звичайну, 
особливо молоде зерно (фляжеоль 
– м’ясисте, з тоненькою шкірочкою, 
яку можна легко проколоти, за-
барвлення від дуже світлого, майже 
білувато-зеленого до темно-зелено-
го, коли ще не проявився малюнок 
у сортів з пістрявим  забарвленням 
сухого зерна), яке можна споживати 
у сирому вигляді. При перестиганні 
цінність зерна знижується, погір-
шується смак; вміст білка у сухому 
зерні близько 25%. У свіжому вигляді 
білки лімської квасолі легко засвою-
ються організмом (понад 75%) і ма-
ють лужну реакцію (через підвищену 
лужність і значний вміст рослинного 
білка продукція вважається добрим  
природним засобом від печії). У зер-
ні містяться також залізо, марганець, 
калій, складні вуглеводні, вітамін В. 
Наявні  у продукції фолат та тіамін 
беруть участь у  метаболічних проце-
сах і процесах кровотворення. 

Вживання лімської квасолі до-
цільне у якості замінника м’яса: 
вона не додає страві калорій, тому 
незамінна у дієтах для схуднення. 
Дієтична цінність продукції поля-
гає у тому, що завдяки крохмалис-
тим речовинам і клітковині вона 
швидко насичує шлунок і подовжує 
відчуття ситості. Цю корисну влас-
тивість з успіхом використовують 
вегетаріанці та вегани. Адже одна 
склянка лімської квасолі забезпечує 
організм 216 калоріями, 15 г білка і 
1 г жиру.  

Перед варінням сухого зерна його 
замочують у воді на 8–10 годин. У 
результаті воно розм’якає, насичу-
ється водою, відтак зменшується час 
приготування страв. У воді розчиня-
ються олігосахариди – речовини, які 
не перетравлюються в організмі лю-
дини, викликають газоутворення та 
ускладнюють процес травлення.

Кущова форма ліми. Детермінантні сорти зупиняють ріст у період 
цвітіння і утворюють на верхівці стебла добре розвинену квіткову китицю. 
Верхівковий листок за розмірами не відрізняється від листків середнього 
ярусу. Детермінантні сорти мають приховану верхівку стебла.

Напіввитка форма ліми. Сорти з проміжним типом росту мають верхівку 
стебла, яка розміщена приблизно на рівні листків. За значної кількості листків 
верхні міжвузля можуть бути малопомітними. Коли залистяність помірна або 
слабка, а верхні листки відхилені або дрібніші від листків середнього ярусу, 
то верхівку стебла добре видно. Верхівковий листок завжди менший за лист-
ки середнього ярусу.
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Споживають лімську квасолю по-
дібно звичайній, переважно у відва-
реному і смаженому вигляді. Молоде 
зерно придатне для заморожування і 
консервування.  Досить часто можна 
натрапити на рецепти приготування 
поживних страв – пюре та запечений 
«квасолевий» хліб.

За даними МСГ США, в одній 
склянці лімської квасолі міститься 
13 г нерозчинного харчового волок-
на, яке організм перетравити не в 
змозі, проте воно відіграє важливу 
життєву роль у травних процесах 
та поліпшує перистальтику кишеч-
нику. Доведено, що споживання 
достатньої кількості рослинного 
волокна знижує ризик  появи ге-
морою, закрепів, синдрому подраз-
нення кишки та інших захворювань 
шлунково-кишкового тракту. Хар-
чове дієтичне волокно, знаходячись 
у кишечнику, викликає процеси бро-
діння і створює сприятливе середо-
вище для життєдіяльності корисних 
бактерій: вони  відразу відтворюють 
короткий ланцюг корисних жирних 
кислот, підвищують імунітет та уби-
вають хвороботворні бактерії, що є 
профілактикою для розвитку  раку 
кишечнику.

За твердженням спеціалістів, у 
лімській квасолі наявний особли-
вий вид харчового волокна, здатний 
суттєво знизити рівень холестери-
ну. Рекомендована доза для чолові-
ків у віці 19–50 років становить 38 г, 
для жінок цієї ж вікової групи – 25 г.

Цінна лімська квасоля й тим, що 

вона практично не ушкоджуєть-
ся шкідниками. Ба більше, аромат 
її листків відлякує комах навіть із 
рослин, що зростають поряд. До 
прикладу, на Тихоокеанському узбе-
режжі США, де зосереджені значні 
площі під лімською квасолею, вона 
вважається природним репелентом. 
Тому виткі сорти доцільно розміщу-
вати біля альтанки чи під вікнами 
садових будиночків: рослина здатна 
порятувати від мошкари, мух та ко-
марів. Принаймні, варто спробувати 
цей спосіб. А для надання більшого 
декоративного ефекту такій «захис-
ній ширмі» доцільно уперемішку 
з нею висадити іншу цінну бобову 
рослину – доліхос (гіацинтові боби).

Біологічні особливості виду і 
основні елементи технології виро-
щування. Лімська квасоля, як і зви-
чайна, що традиційно вирощується 
в Україні, краще росте на ґрунтах 
з нейтральною реакцією, але ви-
тримує й слабокислі. Ділянки під-
бирають освітлені, що добре про-
гріваються, водопроникні, легкого  
гранулометричного складу. Опти-
мальна температура для росту і роз-
витку не нижче 20–25оС; за умов 
холодного  літа менше формується 
продуктивних бобів, знижується 
урожайність. Рослина вибаглива до 
вологості ґрунту, але не витримує 
надмірного перезволоження (за-
стою води). У посушливі періоди 
необхідні регулярні поливи, бо буде 
опадання бутонів, а відтак прогно-
зований недобір урожаю. 

Головні ознаки рослин квасо-
лі лімської, які оцінюються при 
проведенні експертизи сортів на 
відмінність, однорідність і ста-
більність (за Андрющенко А.В., 
Лещук Н.В., Мамайсур В.В., 2009):

Рослина: тип розвитку: одноріч-
ний, дворічний, багаторічний.
Рослина, характер росту: індетермі-
нантний; проміжний, детермінантний.
Рослина, тип росту: кущовий, про-
міжний, виткий.
Листок, опушення: відсутнє, наявне.
Суцвіття, кількість квіток, шт.: 
мало – до 40, середня кількість – 
40–50, багато – понад 50.
Квітка, забарвлення: біле, біло-зе-
лене, рожеве, лілове, фіолетове, інше.
Плід (біб), за довжиною, см: 
короткий – до 10, середній – 10–17, 
довгий – понад 17. Плід, за шири-
ною: вузький, середній, широкий. 
Плід, кількість насінин, шт.: мало 
– 1, середня кількість – 2–3, багато – 
понад 3.
Насінина, форма: куляста, ниркопо-
дібна, еліптична. Насінина, забарв-
лення: біле, строкате. Насінина, за 
довжиною, мм: коротка – до 15, 
середня – 15–20, довга – понад 20.
Насінина, за шириною, мм: вузька 
– до 13, середня – 13–17, широка – 
понад 17. Насінина, за товщиною, 
мм: тонка – до 6, середня – 6–10, 
товста – понад 10. Насінина, раді-
альні смуги: відсутні, наявні.
Насіння: маса 1000 шт., г:  дуже мала 
– до 300, мала – 300–500, середня 
– 501– 700, велика – 701–900, дуже 
велика – понад 900.
Рослина, час початку цвітіння, 
місяць: ранній – початок липня, 
середній – кінець липня – початок 
серпня, пізній – кінець серпня.

Отже, ці ознаки доцільно використо-
вувати протягом усього селекційного 
процесу – від вивчення вихідних форм 
до виділення перспективного селекцій-
ного матеріалу, опису рослин, прове-
дення відповідних доборів і у первин-
ному розмноженні форм з комплексом 
цінних господарських ознак.

ДОВІДКА:

Протягом вегетаційного періоду – до змикання рядків рослинами ліми - ґрунт 
на ділянці підтримують у вологому, пухкому, чистому від бур’янів стані.
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Технологія вирощування лім-
ської квасолі також аналогічна тій, 
що застосовується при вирощуванні 
квасолі звичайної. Кращі попередни-
ки – просапні овочеві культури, за 
винятком представників тієї ж роди-
ни – Бобові (Fabaceae). Не варто за-
бувати про те, що усі бобові культу-
ри, зокрема й лімська квасоля, самі є 
гарними попередниками для наступ-
них у сівозміні рослин, адже  мають 
унікальну властивість, яка полягає 
в їх здатності до симбіотичної азот-
фіксації. Отож завдяки взаємовідно-
синам з бульбочковими бактеріями 
певних видів, шляхом біологічної 
азотфіксації бобові засвоюють з ат-
мосфери молекулярний азот. Саме 
на цій здатності  грунтується азот-
ний  тип живлення і обміну речовин 
у бобових рослин, завдяки цьому 
забезпечується  більш інтенсивний 
синтез білків, амінокислот, вітамінів 
і ферментів.

Підготовка ґрунту традиційна 
для зони вирощування. Основний 
обробіток ґрунту для вирощування 
лімської квасолі розпочинають від-
разу після збирання попередника з 
лущення дисковими лущильниками 
у двох напрямках на глибину 8–10 
см. Якщо поле засмічене корене-
паростковими бур’янами, засто-
совують лемішні лущильники: при 
цьому глибина першого обробітку 
становить 12–14 см, а другої, яку за 
оптимальних умов для відростання 
бур’янів зазвичай проводять через 
два тижні – 14–16 см. 

За два тижні, після масового від-
ростання бур’янів, проводять зябле-
ву оранку: на підзолистих ґрунтах на 
глибину орного шару, на супіщаних 
чорноземах – на 20–22 см, на суглин-
кових чорноземах – на 25–27 см. 

Квасоля добре реагує на після-
дію органічних і мінеральних до-
брив, внесених під попередник. На 
бідних ґрунтах, якщо необхідно 
внесення органічних добрив, вно-
сять перегній або торфокомпост 
20–30 т/га. Одночасно вносяться 
мінеральні фосфорно-калійні до-

брива з розрахунку 40–60  кг/га ді-
ючої речовини (д.р.).

Рано навесні поле боронують з 
метою збереження ґрунтової во-
логи. Першу суцільну культивацію 
проводять з одночасним борону-
ванням. Усього до часу сівби прово-
дять 2–3 культивації для знищення 
сходів і проростків бур’янів.

Інокуляцію посівного матеріалу 
(обробку бактерицидними препара-
тами) проводять для збагачення ри-
зосфери бобових рослин корисними 
мікроорганізмами. За обробки на-
сіння лімської квасолі відповідними 
штамами бульбочкових бактерій при 
сприятливих погодних умовах рос-
лини повністю забезпечують себе 

азотом.  Проте, коли така обробка не 
проведена, внесення невеликих доз 
азотних добрив, особливо на бідних  
ґрунтах у зонах Лісостепу і Полісся 
України, буде доцільним. Вносити їх 
потрібно навесні  під основну або пе-
редпосівну культивації в дозі 20–30 
кг/га д.р. Повертати на попереднє 
місце бобові, зокрема й лімську  ква-
солю, можна через 3–5 років, аби за-
побігти ураженню грибковими  хво-
робами.

Безпосередньо перед сівбою ре-
комендується провести передпосів-
ний обробіток ґрунту комплексними 
агрегатами, наприклад РВК-3,  чи, за 
наявності, більш сучасними, які до-
зволяють за один прохід розпушува-

Перед настанням імовірних приморозків необхідно  зірвати усі зелені 
боби для одержання і використання продукції (молодого зерна типу 
фляжеоль) у кулінарії

У суцвіттях – китицях – налічується 
до 30-60 дрібних квіточок білого, 
білувато-зеленого, лілового або 
фіолетового забарвлення.

Кущова форма ліми на початку 
вегетації
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ти, вирівнювати і ущільнювати ґрунт, 
цим самим забезпечуючи оптималь-
ні умови для рівномірного розподілу 
висіяного насіння. 

Сівба – у другій–третій декадах 
травня, коли грунт прогріється до 
+15°С та мине загроза пізніх весня-
них заморозків. Насіння висівається 
на глибину 4–5 см, ширина міжрядь 
70 см. Відстань між рослинами у 
рядку для кущових форм 15–20 см, 
для витких/сланких – удвічі більша. 
При вирощуванні останніх на при-
садибних ділянках можна застосо-
вувати кілки, різні опори, висівати 
з південного боку куліс (наприклад, 
кукурудзи).

У разі, якщо є загроза ушкоджен-
ня сходів молодих рослин пізніми 
заморозками, варто рослини при-
крити  нетканими укривними мате-
ріалами (спанбондом, наприклад). 
Сходи з’являються за сприятливих 
умов за 10–12 діб. Протягом веге-
таційного періоду ґрунт на ділянці 
підтримують у вологому, пухкому, 
чистому від бур’янів стані. 

Оскільки, як зазначалося на по-
чатку, сортимент лімської квасолі 
в Україні вкрай недостатній, часто 
доводиться висівати насіння, яке 
вдається отримати з різних джерел 
як колекційний матеріал: з невідо-
мими характеристиками, ймовірно 
– й виткі пізньостиглі сорти. Отож 
для оцінювання  такого матеріалу 
доцільно скористатися розсадним 
способом: за три-чотири тижні до 
висаджування розсади  насіння/час-
тину партії варто висіяти у парник 
чи теплицю. Розсаду висаджують у 
фазі двох справжніх листків у ті ж 
строки, що й традиційні теплолюбні 
овочеві культури, за схемою 70х25 
см. Варто зауважити, що лімська 
квасоля погано переносить пере-
саджування, тому розсаду бажано 
вирощувати у торфоперегнійних 
горщиках, аби при висаджуванні не 
травмувати кореневу систему. Мо-
лоді рослини потрібно притіняти, 
поступово привчати до прямих со-
нячних променів. 

Упродовж вегетаційного періоду 
ґрунт підтримують у пухкому, чи-
стому від бур’янів стані. Для цьо-
го проводять 2–3 розпушування 
міжрядь від початку масових схо-
дів (появи першої пари справжніх 
листків) до змикання рядків осно-
вної культури, особливо за масо-
вої появи бур’янів, утворенні кірки 
після дощів чи поливів. Це сприяє 
збільшенню у ґрунті доступних рос-
линам запасів поживних речовин, 
води, повітря, створюється сприят-
ливий температурний режим, більш 
активно проходять мікробіологічні 
процеси, добре розвивається коре-
нева система.

За необхідності проводять одну–
дві прополки у рядках, а за умов за-
гущення сходів першу прополку су-
міщають і з формуванням  густоти 
стояння рослин (відстань між рос-
линами у рядку залежить від типу 
росту рослин певного сорту – від 20 
см у кущових форм до 40 см – у на-
піввитких).

Збирання молодих бобів із недо-
стиглим зерном проводять регуляр-
но, у міру їх утворення (боби стають 
виповнені, але стулки не сохнуть, 
залишаються соковитими, не змі-
нюють забарвлення і, тим паче, не 
розтріскуються).

Для одержання насіннєвого мате-
ріалу (чи/або сухого зерна) у сортів 
і дружним достиганням, що форму-

ють компактну форму, особливо у 
загущених посівах, збирання уро-
жаю можна проводити в один строк: 
рослини скошують при масовому 
пожовтінні бобів, але не допускаючи 
їх розтріскування, дозарюють під на-
вісами на мішковині і обмолочують.

У промислових масштабах зби-
рання доцільно проводити розділь-
ним способом. Скошують рослини 
переобладнаними на низький зріз 
жатками, наприклад ЖБА-3,5. Вал-
ки після підсихання обмолочують  
зернозбиральними комбайнами зі 
зменшеною частотою обертання ба-
рабана (до 400–500 об./хв.), аби за-
побігти травмуванню насіння.

Задля отримання максимального 
врожаю сортів зі щедрим формуван-
ням бобів,  з розтягнутим  періодом 
плодоношення/достигання зерна, 
витких форм збирання бобів прово-
дять вибірково, регулярно, не рідше 
одного–двох разів на тиждень, зри-
ваючи дозрілі боби. І так – до піз-
ньої осені чи до першого суттєвого 
ранкового приморозку (неукриті 
рослини ушкоджуються, ріст і пло-
доношення припиняються).

Можна комбінувати збирання 
врожаю: на насінницьких ділянках 
багаторазово проводиться збиран-
ня спочатку стиглого насіння, а пе-
ред настанням імовірних примороз-
ків необхідно  зірвати усі зелені боби 
для одержання і використання про-

Перспективні крупнозерні форми ліми
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дукції (молодого зерна) у кулінарії. 
Зерно-фляжеоль зберігають у замо-
роженому стані і використовують за 
потреби упродовж міжсезоння, до 
появи нового урожаю. Зі схованих 
в укриття насіннєвих рослин, що не 
підмерзли, можна отримати певну 
кількість повноцінного насіннєвого 
матеріалу: частина сформованого 
насіння «дійде» у бобах у процесі 
дозарювання. Не можна допускати 
лише самозігрівання і пліснявіння 
вороху і недосушеного насіння.

Однією з передумов поширення 
лімської квасолі в Україні є захист 
культури  від  хвороб і шкідників. І 
хоча цей аспект потребує окремої 
статті спеціалістів у галузі захисту 
рослин, на деяких моментах необ-
хідно принагідно наголосити. 

Варто застерегти як експеримен-
таторів, так і виробничників: при 
сівбі насіння невідомого походжен-
ня варто дотримуватися у період 
випробування карантинних заходів, 
аби не заразити збудниками «зане-
сених» хвороб (що цілком ймовірно) 
наявний сортимент цього виду або 
інших бобових. Адже, попри певну 
«спеціалізацію», збудники хвороб 
квасолі можуть уражувати й інших 
представників родини Бобові – не 
тільки інших видів, а й родів. І одно-
річники, і, навіть багаторічники. 

Відомо, що збудниками хвороб  
бобових рослин, а лімська квасо-

ля не є винятком, є великий спектр 
шкодочинних організмів: гриби, бак-
терії, віруси, мікоплазми, нематоди. 
Вони  викликають найрізноманіт-
ніші типи хвороб – в’янення, гнилі, 
плямистості, пустули, деформацію, 
нальоти, хлорози тощо. За патогене-
зом і характером паразитизму збуд-
ники хвороб розподіляються на 3 
умовні групи: 

- хвороби надземних органів, 
збудники  яких – факультативні 
паразити або факультативні са-
профіти;

- хвороби надземних органів, 
збудники  яких – олігатні па-
разити (сюди належать вірусні 
хвороби, іржа, борошниста роса, 

несправжня борошниста роса (пе-
роноспороз));

- хвороби підземних органів і 
прикореневих частин стебла, що 
викликані організмами, котрі жи-
вуть переважно у грунті.

До найбільш шкодочинних хво-
роб лімської квасолі належать:

- Антракноз квасолі (збудник 
– гриб Colletotrichum lindemuth-
ianum (Sacc. et Magn.) Br. et Cav.). 
Дуже широко поширене захворю-
вання, особливо у вологі, дощові 
роки, коли збитки, спричинені хво-
робою, надзвичайно великі – ура-
женість бобів може сягати 90%; при 
цьому урожайність насіння знижу-
ється на 50%, а його схожість – на 
30% і більше. Хвороба уражує росли-
ну, починаючи від фази сходів і упро-
довж усього вегетаційного періоду. 
Основні ознаки проявлення хворо-
би: поява коричнево-червоних  плям 
зі світлим центром на сім’ядолях і 
підсім’ядольній частині, виразкові 
плями з пурпурною облямівкою на 
бобах. У дорослих рослин на лист-
ках з’являються кутасті плями, а на 
стеблах і черешках – темні глибокі 
смужки; черешки та стебла у міс-
цях ураження надламуються. Через 
стулки бобів гриб проникає всере-
дину бобу і уражує насіння, на якому 
утворюються бурі вдавлені плями, 
спочатку дрібні, а згодом  сягають 1 
см у діаметрі. Через насіння інфекція 
й передається.

- Аскохітоз квасолі (збудник 
– гриб Ascochyta phaseolorum 
Sacc., A. boltshauseri Sacc.). Най-
більшого поширення набуває у 
районах  вологого і помірного 
клімату за підвищеної темпера-
тури повітря.  Шкодочинність 
може бути надзвичайно високою, 
особливо коли гриб уражує гене-
ративні органи. Хвороба уражує  
сім’ядолі, листки, у тому числі пер-
винні, стебла і боби. Основні дже-
рела інфекційного початку – рос-
линні рештки і насіння.

- Іржа квасолі (збудник – гриб 
Uromyces phaseoli Wint., синонім Сходи квасолі лімської

Сходи з’являються за сприятливих 
умов за 8-12 діб. При проростанні 
сім'ядолі виносяться на поверхню 
ґрунту. 
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U. appendiculatus Link). Найбіль-
шого поширення хвороба набуває  
у вологі роки і на вологих місце-
востях. Уражені листки жовтіють 
і за сильного ступеня розвитку 
хвороби відмирають. Гриб вузь-
коспеціалізований і уражує лише 
види квасолі. Навесні на світлих 
плямах з нижнього боку листків 
з’являються едиції іржі, в середині 
літа на  листках виникають  буру-
ваті пустули, що містять літні уре-
доспори, а пізніше  утворюються 
темно-бурі  пустули з телейтоспо-
рами. Отже, всі типи спор утворю-
ються на рослинах квасолі. Вважа-
ється, що найбільше уражуються 
іржею кущові сорти. 

Також відзначено, що за силь-
ного ураження рослин іржею вони 
більш схильні до ураження іншою 
хворобою – кутастою плямистістю 
квасолі, збудником якої є бактерія 
Pseudomonas phaseolicola Dowson). 
На листках уражених рослин  утво-
рюються кутасті  бурі маслянисті 
плями, на стеблах – бурі тріщини 
і виразки, на бобах – вдавлені тем-
но-зелені маслянисті плями, а на 
насінні – плями жовтуватого за-
барвлення. Основні джерела інфек-
ційного початку – рослинні решт-
ки і насіння, через яке переважно й 
проходить інфікування.

- Бура плямистість квасолі 
(збудник – бактерія Xanthomonos 
phaseolicola Dowson). Симптома-
тика: на листках уражених рослин 
утворюються бурі плями з широ-
кою жовтою каймою або  світло-
зеленою облямівкою. На стеблах 

захворювання проявляється у ви-
гляді  червоно-бурих смуг, на бобах 
– темно-зелених  дрібних масля-
нистих плям, які з часом збільшу-
ються у розмірах. На насінні пля-
ми буруватого забарвлення, при 
зволоженні вони ослизнюються. 
Джерело інфекції – аналогічне для 
попереднього захворювання – ку-
тастої плямистості.

Окрему групу становлять хво-
роби в’янення і гнилі коренів бобо-
вих.  Вони мають складну етіологію  
і викликані комплексом збудників. 
Ці хвороби поширені повсюдно і 
причини, котрі їх обумовлюють, у 
різних регіонах вирощування ква-
солі також різноманітні. На квасолі 
найбільш поширеними/шкодочин-
ними є захворювання: Rhizoctonia 
solani Kuhn., Thieviopsis basicola 
(Berk. et Br.) Ferraris, Fusarium solani 
f. phaseoli (Burkh.) Snyd. et Hahs, 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) DB, Scl. 
libertiana Fuck. Два останні зі списку 
уражують стебла. Уражені рослини 
стають хлоротичними, жовтіють і 
в’януть; корені  і основи стебел  чор-
ніють, спостерігається побуріння 
центру стебла, яке можна побачити 
на поперечному зрізі. Кореневі гни-
лі відзначаються найчастіше  у фазі 
появи сходів у вигляді побуріння і 
перетяжки (чорної ніжки) прикоре-
невої частини стебла, а також загни-
вання корінців. У дорослих рослин 
хвороба викликає суху гниль коре-
нів і стебла, відтак – їх відставання  
у рості і розвитку.

Як зазначалося вище, за літера-
турними даними, лімська квасоля 

порівняно мало ушкоджується шкід-
никами, і тому даний аспект виро-
щування виду в Україні потребує до-
даткового спостереження і аналізу. 
Проте можна спостерігати ураження 
багатоїдними шкідниками: личинка-
ми коваликів, капустянкою звичай-
ною, люцерновою попелицею, паву-
тинним кліщем, а в періоди спалахів 
розмноження – сарановими, підгри-
заючими совками та ін.  

На сьогодні особливо актуальни-
ми є селекційно-насінницькі методи 
боротьби зі шкодочинними організ-
мами, а саме: створення сучасного 
вітчизняного сортименту (на сьо-
годні – практично з нуля) різних на-
прямів використання, зокрема і в 
овочівництві, адаптованого до різних 
грунтово-кліматичних умов України; 
використання у виробництві  і для 
підтримання насінництва – від пер-
винного до репродукційного – сортів, 
що  поєднують високий потенціал 
урожайності, якості і технологічних 
властивостей зі стійкістю до най-
більш поширених і шкодочинних 
хвороб і шкідників. А також класичні 
агротехнологічні заходи, як то: дотри-
мання сівозміни і просторової ізоля-
ції між різними видами  і сортами бо-
бових культур (у т.ч. і багаторічними 
бобовими травами  і минулорічними 
їх полями), підтримання високого 
агрофону, своєчасне видалення/за-
орювання пожнивних решток, сівба 
здоровим посівним матеріалом (або 
завчасно обробленим дозволеними 
до використання протруйниками) в 
оптимальні строки, формування ряд-
ків у бік переважаючих вітрів, уник-
нення закладання ділянок із квасолею 
у низині, де довго зберігається роса й 
існує/збільшується загроза спалахів 
хвороб, вчасне руйнування грунтової 
кірки  тощо. При використанні на по-
сівах квасолі лімської фунгіцидів та 
інсектицидів необхідно керуватися 
діючим «Державним реєстром пес-
тицидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні», зокрема, 
використовувати ті ж препарати, що і 
для квасолі звичайної.

Фаза цвітіння і формування бобів. У напіввиткіх і виткіх форм на рослині 
можна спостерігати одночасно квітки, зелені і стиглі боби. Дозрівання 
проходить нерівномірно, відтак доцільно проводити багаторазовий збір 
стиглих бобів.

ОВОЧІВНИЦТВО
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Если говорить об украинском 
чесноке, то стоит обратиться к 
опыту отечественной компании 
«Агро-Патриот», которая наладила 
высокорентабельное производство 
этой культуры. На сегодня «Агро-
Патриот» – это не только десятки 
гектаров пахотных земель в Одес-
ской области, но и испробованная 
практикой технология выращива-
ния чеснока, парк посевной и убо-
рочной техники, механизирован-
ная очистка и калибровка луковиц, 
узкоспециализированное чесно-
кохранилище, опыт экспорта укра-
инского продукта в Канаду, Вели-
кобританию, Норвегию, Германию, 
Польшу и Беларусь. Продукцией 
компании интересовались даже в 
Китае, где только очень ленивые не 
выращивают чеснок. И это не уди-
вительно, ведь качество и природ-
ные свойства украинского чеснока, 
который отличается от китайского 
более пряным и острым вкусом, 
были по достоинству оценены в 
Поднебесной.  

– Наши сорта обладают мень-
шим количеством шелухи чем, ска-
жем, испанские или китайские, а по 
вкусовым характеристикам они на-
много интереснее для производите-
лей мясной продукции. Понадобится 
в три раза меньше украинского су-
шеного чеснока для приготовления 
той же колбасы, чем китайского. 

Поэтому наш чеснок стоит дороже 
китайского, но дешевле испанского, 
что может стать конкурентным 
преимуществом по отношению к 
последнему, – говорит основатель 
Украинской чесночной компании 
«Агро-Патриот» Ян Мишкевич.  

По его мнению, чтобы стать 
успешным в чесночном бизнесе, 

ОВОЧІВНИЦТВО

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор  
«Овощи и Фрукты»

ЧЕСНОК  
С ПРИВКУСОМ ПАТРИОТИЗМА

Ян Мишкевич (справа) и его жена Наталия Сударкина, которые являются  
сооснователями компании, частые гости на международных выставках
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нужно овладеть различными ис-
кусствами – выращивать, хранить и 
продавать. О своем пути к познанию 
тонкостей аграрного дела и прозре-
нию Ян Мишкевич рассказывает от-
кровенно и объективно.  

– В 2008 году я и несколько моих 
единомышленников-энтузиастов 
решили посвятить себя производ-
ству качественных овощей, – вспо-
минает Ян. – При этом кроме ам-
биций мы не имели ровным счетом 
ничего – ни финансовой поддержки, 
ни опыта, ни профильного образова-
ния. Начали выращивать борщевой 
набор – морковь, свеклу, лук, капу-
сту, тогда же попробовали и чеснок. 
Взяли кредиты, в залог оставили 
свои квартиры. Было очень непро-
сто, сложности подстерегали бук-
вально на каждом шагу. Начиная от 
проблематики выращивания и за-
канчивая вредительством со сто-
роны местных жителей. Урожаи 
получались довольно скудные, плюс в 
те годы цена на овощи на внутрен-
нем рынке стала снижаться из-за 
перепроизводства. Эффективно за-
ниматься несколькими культурами 
одновременно не получалось. Поэто-
му мы решили специализироваться 
на одной культуре – озимом чесноке. 
Первый урожай посадили семенным 
материалом компании, которая ре-
кламировала сорт Любаша – почти 
ничего не взошло. Поняли, что нужно 
выращивать свои семена, самосто-
ятельно адаптировать и совершен-
ствовать технологию. Ведь члено-
раздельных ответов на вопросы, 
как выращивать и какие пестици-
ды использовать в наших условиях, 
мы так и не получили. Знания соби-
рали по крупицам, технологическую 
карту составляли сами. Поэтому, 
когда у нас начало получаться, од-
ними из первых создали професси-
ональный сайт для чесноководов, 
где была представлена проверенная 
практикой информация об особен-
ностях выращивания культуры. И 
судя по отзывам, она была довольно 
качественной. За счет этого ресур-

са мы подняли свой рейтинг в глазах 
других фермеров. 

– А почему компанию назвали 
«Агро-Патриот» ? 

– С 2010 года мы назывались «Па-
триот». Ведь на самом деле чеснок – 
это стратегический национальный 
продукт, без него немыслимо приго-
товление большинства блюд укра-
инской кухни. А приставка «Агро» 
появилась после трагических собы-
тий прошлой пятилетки, которые 
вызвали всплеск патриотического 
движения в Украине. И чтобы не 
сливаться с этим политическим 
процессом, сделали акцент на нашей 
профессиональной деятельности. 
Хотя и вопреки суждениям некото-
рых наших иностранных партне-
ров, например, немцев. В их языке 
слово «патриот» переводится не 
иначе как «националист», что со-
всем не соответствует интерна-
циональной концепции агробизнеса. 
Возможно, для развития торговой 
марки в странах Евросоюза нам 
придется придумать другое назва-
ние. Но предприятие переимено-
вывать не собираемся, ведь быть 
патриотом своей страны  –  это 
нормально.

– Помогает ли патриотиче-
ский настрой руководства раз-
витию компании? 

– Конечно. Мы призываем всех 
украинских фермеров, которые вы-
ращивают чеснок, к сотрудниче-
ству и объединению для создания 

крупных однородных партий чесно-
ка, чтобы успешно конкурировать 
на мировых рынках. Так, как это 
сделали в Китае. Там крупные пред-
приятия работают вскладчину с 
мелкими производителями, кото-
рые не имеют ни техники, ни мест 
хранения, ни переработки, ни кон-
трактов. У китайцев не существу-
ет разнообразия сортов, просто ки-
тайский чеснок, который выглядит 
одинаково.  

Еще когда мы начинали зани-
маться этой культурой, поняли, 
что из-за ее биологических особен-
ностей выращивать чеснок на мас-
штабных участках сложно. Ведь не-
которые элементы технологии при 
современном уровне технического 
развития невозможно полностью 
механизировать, то есть никак не 
обойтись без привлечения ручно-
го труда. Потому что необходима 
уборка стрелки, что делается ис-
ключительно вручную, а также об-
резка корней после сбора урожая. 
Конечно, существуют машины для 
доработки луковиц, и их активно 
рекламируют, но производитель-
ность этих агрегатов пока выше 
ручного труда всего в 1,5 раза, к 
тому же, к этому агрегату также 
требуется человек для его обслужи-
вания. Поэтому создавать крупные 
партии чеснока на экспорт можно 
только благодаря тесному объеди-
нению многих фермеров. Наша ком-
пания запаслась достаточным объ-

ОВОЧІВНИЦТВО
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емом специализированной техники, 
которую мы заказывали в разных 
странах. Речь о нескольких убороч-
ных комбайнах, шести сеялках, 
калибровочных и сортировочных 
машинах, агрегатах для очистки 
чеснока и его сушки. Воспользовать-
ся всем этим мы предлагаем отече-
ственным фермерам. 

Но в условиях сотрудничества 
с нами существуют нюансы. Во-
первых, посевы чеснока в хозяйстве 
должны занимать от одного гек-
тара. Во-вторых, чеснок должен 
быть определенного сорта, а именно 
сорта Фиолетовый Харьковский, 
который выращивается в нашем 
хозяйстве. Мы пробовали разные 
сорта, но именно этот оказался 
наиболее подходящим как для куль-
тивирования, так и для экспорта. 
Тем более, что Фиолетовый Харь-
ковский подходит для всех без ис-
ключения регионов Украины. 

Отдаленность и география в дан-
ном вопросе неважна, для принятия 
решения о предоставлении техни-
ки важен объем уборки и посева. Те 
фермеры, которые решат с нами со-
трудничать, смогут своевременно 
воспользоваться техникой. Сеялки 
можно использовать с севера на юг, 
ведь в северных хозяйствах садят 
раньше – в сентябре, а в южных – в 
ноябре. А уборочные комбайны – на-
оборот, будут подниматься с юга 
на север. Тем более комбайном для 
уборки далеко не все смогут восполь-

зоваться. Только там, где посеяно 
от 10 га чеснока. В ином случае до-
ставка и аренда техники будет до-
статочно дорогостоящим меропри-
ятием для заказчика. 

– Какие сорта пробовали вы-
ращивать?

– Чеснок – это культура, где доми-
нирующую роль играет райониро-
вание. Мы испытывали испанские, 
чешские, калифорнийские сорта 
– все они у нас растут неравномер-
но. Например, испанские начинают 
расти только в апреле, когда уста-
новится температура +15 °C – они 
слишком теплолюбивы, также и лу-
ко-чеснок калифорнийской селекции. 
Размер его луковицы достигает 700 
грамм, а в Одесской области таким 
крупным, как посадочный матери-
ал, он не становится. Скорее эта 

культура не для наших полей, а для 
специальных условий выращивания. 

Мы никогда не стремились к раз-
нообразию сортов. Это слишком 
сложно, да и ни к чему. Также как 
и выращивать в промышленных 
условиях ярые сорта чеснока. Тот 
или иной сорт в чесноке не пробле-
ма. Урожайный он или нет  –  вот 
скорее вопрос для дискуссии. Кто и 
как соблюдает технологию, какие 
препараты использует, сколько и 
когда. Дайте мне сорт, который 
считается неурожайным, я выра-
щу из него отличный урожай. Но у 
меня привязка по продажам именно 
к Фиолетовому Харьковскому. И не-
даром. Сорт рассчитан на низкие 
температуры. Мы продаем его в 
Канаду, где он дает хорошие урожаи 
и рано стартует. В теплых регио-
нах он также ведет себя прекрасно 
– устойчив к болезням до третьей 
репродукции. Мы запасаемся семен-
ным материалом, ведь ни в одном 
отечественном научном учрежде-
нии не найти достаточного коли-
чества чистого селекционного ма-
териала для серьезного проекта по 
чесноку. Характерной особенностью 
Фиолетового Харьковского являет-
ся шестисантиметровая головка, в 
период уборки урожая она весит сто 
– сто десять граммов. В процессе 
усушки вес уменьшается до 80 –  85 
граммов. Почти 40% массы чеснок 

ОВОЧІВНИЦТВО
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теряет на пути от поля до конеч-
ного потребителя из-за усушки. Из-
за этого чистая урожайность 9 – 11 
тонн с га  –  это нормальный для на-
ших широт показатель. При том, 
что сорт Фиолетовый Харьковский 
хорош по лежкости.

– Как в «Агро-Патриоте» хра-
нят чеснок?

– Мы создали профессиональное 
хранилище вместительностью 1000 
тонн, чтобы избежать демпинговых 
цен. Ведь проблема с хранением чес-
нока в Украине стоит остро. Кроме 
того, что продукт теряет внутрен-
нюю влагу – усыхает, в луковицах 
развиваются грибковые образова-
ния. Эти процессы связаны с физио-
логическими особенностями культу-
ры, они необратимы. В зависимости 
от того, насколько качественно вы-
ращивали чеснок, эти процессы раз-
виваются быстрее или медленнее. 

Работая с нами, фермер может 
получить в свое распоряжение про-
фессиональное хранилище. Ведь в 
июле–августе после уборки  при-
емлемой цены нет, продукт доро-
жает в октябре, когда начинается 
его массовая порча, которая совме-
щается с посадкой. Перед фермером 
встает тяжелый выбор – продать 
урожай за копейки или посадить его. 
Другими словами, если не создать 
чесноку искусственные условия, при 
первых низких температурах он 
начинает «думать», что ему пора 
прорастать, начинаются процессы 
внутри головки и выбрасываются 
корни. Поэтому рекомендую ферме-
рам сразу после уборки урожая, за-
фиксировав его наилучшее качество, 
закладывать на хранение. Соб-
ственно говоря, по такой схеме мы 
и работаем с нашими партнерами. 
Что позволяет им продать чеснок 
по выгодной цене, несмотря на рас-
ходы, связанные с хранением, а после 
реализации рассчитаться за услугу. 
Ведь чеснок может вырасти в цене и 
на 100% от даты сбора. 

Наш объект хранения не имеет 
аналогов в Украине. Для его про-

ектирования я посетил ряд стран 
Западной Европы, где подмечал 
важные детали для будущей по-
стройки. Получилось специализи-
рованное хранилище для чеснока. 
Главное отличие чесночного от ово-
щехранилища – должна быть более 
мощная система вентиляции, ведь 
чеснок требует активного возду-
хообмена. Важен контроль влаж-
ности, плюс некоторые тонкости, 
связанные с созданием специфиче-
ской газовой среды. Не одну тон-
ну чеснока пришлось испортить 
на пути усовершенствования и 
настройки оборудования. Но те-
перь мы довольны результатом. В 
апреле этого года мы продали про-
шлогодний чеснок в Эстонию, где 
требования к продукции, как пони-
маете, довольно высокие. 

–  Как у вас организован про-
цесс подготовки чеснока к хра-
нению?

–  При закладке чеснока на хране-
ние фиксируется его качество. Весь 
чеснок выгружается на линию, ко-
торая калибрует его и дочищает. 
На инспекционном оборудовании 
проводится отборка по качеству, 
рассортированный по размеру про-
дукт ложится в ящики для даль-
нейшего хранения. Чеснок высшего 
качества, по необходимости, сразу 
отправляем на экспорт. Для по-
купки такого оборудования мы 
долго аккумулировали средства, оно 
позволяет делать качественную 
приемку. Также важно для фермера 
сдать весь чеснок, не только первый 
сорт, но и второй, третий. Потому 
что часто, продав весь свой первый 
сорт, выходишь только в ноль. Из 
своего опыта помню, что в те годы, 
когда мы начинали, трудной зада-
чей было продать второй сорт, а 
особенно третий. Теперь благодаря 
построенной переработке получаем 
из третьего сорта чесночные слай-
сы и порошок. Схема приблизитель-
но такая – отправляем на экспорт 
первый сорт, второй – реализация в 
Украине и тоже часть на экспорт, 
а зимой перерабатываем третий 
сорт и после его реализации рассчи-
тываемся с фермерами. 

Калибровку и сортировку про-
изводим за счет компании. Это 
помогает четко понимать, какое 
качество и количество вырастил 
фермер.

–  Каковы нюансы технологии 
при выращивании Фиолетового 
Харьковского? 

ОВОЧІВНИЦТВО
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– Технологию выращивания адап-
тировали самостоятельно. Тем 
фермерам, которые с нами сотруд-
ничают, даем карту, ей необходимо 
четко следовать. Там есть перечень 
химических препаратов, которые 

можно использовать. Потому что 
наше предприятие прошло серти-
фикацию GLOBAL G.A.P., требова-
ния к экспорту не только упирают-
ся в размеры или качество чеснока, 
еще определяются действующие 

вещества. Лаборатории, проверя-
ющие эти показатели, определя-
ют до 400 действующих веществ, 
то есть о работе с гинериками и 
отечественными аналогами мож-
но забыть – допускаются только  
оригинальные препараты мировых 
лидеров. При этом не всегда, когда 
фермер пытается следовать тех-
нологической карте, получится ее в 
точности соблюсти. Тут главное 
вовремя получить агрономическую 
поддержку. Если что-то пошло не 
так, скажем, изменилась погода, 
цвет листа чеснока, нужно немед-
ленно обращаться к нам, мы еже-
дневно без выходных скажем, что 
делать в том или ином случае. Луч-
ше даже отправить образцы в виде 
фотоотчета. Легче отреагировать 
в начале проблемы, чем потом по-
жинать результаты в виде некон-
диционного чеснока. 

Оттачивание технологии – 
процесс непрерывный. Это путь 
проб ошибок, наблюдений, выводов, 
мы учились выращивать чеснок у 
агронома-овощевода. Стараемся 
нашему фермеру способствовать, 
чтобы он больше работал на чи-
стоту культуры, ее защиту, чем на 
кормежку. Важнее экологичность, 
чем ставка на сорт, удобрение, со-
став почвы. 

Если бы такие условия сотрудни-
чества существовали в те времена, 
когда мы начинали заниматься чес-
ноком, я был бы счастлив. Тогда не 
было даже где продать чеснок, кроме 
как на рынке. Я с женой Наталией 
неоднократно торговал чесноком 
на рынке «Столичный» в Киеве. Гру-
зил свой пикап тонной продукта – и 
вперед. Такой ритейл отрезвляет, 
помогает начать думать и делать 
первые правильные шаги в прода-
жах. После того, как у нас появилась 
не одна тонна чеснока, мы больше 
этим не занимались, разработали 
альтернативную стратегию раз-
вития. О результатах говорит пя-
тилетний опыт отправки нашей 
продукции в Канаду. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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– Как выглядит отправка чес-
нока за океан? 

– Отправляли самолетом. А в 
этом году ушла 21 тонна в закры-
том контейнере с температурным 
режимом морским путем в Канаду. 
Планируется 40 дней в пути, нужно 
было провести комплекс подготови-
тельных мероприятий, чтобы груз 
без потери качества перенес дли-
тельное путешествие. Посмотрим, 
как будет, но без риска не обойтись. 

– Что можете рассказать о ва-
шей стратегии продаж?

– Нужно четко понимать, какой 
чеснок и куда можно реализовать, 
для этого нужно знать покупателей 
именно вашего товара. Для этого 
мы наращиваем банк покупателей, 
участвуем ежегодно в международ-
ных выставках. Это как чемпио-
нат мира фермеров, и участие в нем 
помогает понять, чего ты стоишь, 
что нужно подтянуть, понимаешь, 
к чему стремиться в сравнении с их 
уровнем. Что определяет направле-
ние деятельности. 

– Как долго украинский ры-
нок будет оккупирован импорт-
ным чесноком?

– Думаю, что конкуренцию ино-
странного чеснока на внутреннем 
рынке мы еще долго будем расхлебы-
вать. По причине того, что в Китае 
и Испании его выращивают очень 
много. Нам отправляют более де-
шевый чеснок второго, а то и тре-
тьего сорта. Первосортный  экспор-
тируют на рынки более развитых 
стран. При этом на прилавках на-
ших торговых сетей отечествен-
ный товар представлен в худшем 
виде, чем, скажем, китайский сорт. 
Имею в виду состояние луковиц, их 
размер, степень очистки, которая 
зачастую проигрывает китайской 
продукции. Украинцы благодаря 
фиолетовым прожилкам и отливу 
определяют, что это украинский 
чеснок, а не китайский. А белые 
украинские сорта отличают от 
импортных в основном по их непре-
зентабельному виду. Несмотря на 

это наблюдается желание нашего 
населения покупать украинский чес-
нок. Пусть он пока не такой краси-
вый, но более ароматный и острый. 
А если его еще качественно дорабо-
тать, он будет выглядеть не хуже 
испанских сортов. Особенно Фио-
летовый Харьковский, который по 
своим внешним характеристикам 
напоминает известный испанский 
сорт Морадо. 

– Какие перспективы украин-
ского чеснока на мировом рынке?

– Объем экспорта у нас с каж-
дым годом растет, потому что 
растет количество потребителей 

в других странах. Мы стараемся 
удовлетворить их самым лучшим 
качеством по приемлемым ценам. 
Как можно большему количеству 
потенциальных клиентов дать по-
пробовать, пусть даже по не столь 
интересной  для нас цене. Главное, 
сделать первоначальную отгрузку, 
чтобы потребитель оценил, а по-
том уже говорить о цене… 

В целом экспортный потенциал 
чеснока в мире высокий. Какое ме-
сто может занять именно укра-
инский чеснок – зависит от нас. 
Чем больше Украина произведет 
качественного чеснока, тем выше 
ее конкурентные шансы. И цена не 
всегда является основополагающим 
фактором. Важно также учесть, 
что в отдельные годы происходит 
перепроизводство чеснока в Укра-
ине, а в другие периоды случается 
неурожай, в основном это проис-
ходит волнообразно, тогда в своей 
стране продавать будет выгоднее, 
чем за рубежом. 

Поэтому призываю коллег-чесно-
ководов объединиться для формиро-
вания крупных товарных партий. А 
фермерам, которые еще не определи-
лись с выбором культуры, советую 
заняться чесноком. Ведь растущий 
в мире спрос на этот стратегиче-
ский продукт позволяет в разы уве-
личить посевы в Украине. 

ОВОЧІВНИЦТВО

На выставке в Гонконге 

Cингапурский покупатель  
на выставке в Дубае
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Золотистая картофельная нема-
тода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behr.) относится к опасным объ-
ектам внутреннего и внешнего ка-
рантина. В Украине, по последним 
данным фитосанитарных обсле-
дований, этот вредитель распро-
странен в 14 областях: Винницкой, 
Волынской, Житомирской, Закар-
патской, Ивано-Франковской, Ки-
евской, Львовской, Одесской, Ро-
венской, Сумской, Тернопольской, 
Хмельницкой, Черкасской, Черни-
говской. Как видно, в первую оче-
редь в зоне риска находятся регио-
ны, которые традиционно являются 
основными производителями кар-
тофеля в стране. Преимущественно 
золотистая картофельная нематода 
получает широкое распространение 
в небольших фермерских хозяй-
ствах и на приусадебных участках 

мелкотоварных производителей, 
которые уделяют меньше внимания 
контролю фитосанитарного состо-
яния земель, посевов, качеству по-
садочного материала, карантинным 
мероприятиям.

Родиной вредителя являются 
Анды. В Европу золотистая карто-
фельная нематода попала в начале 
ХХ века. В 1913 году она была за-
фиксирована в Германии, откуда и 
начала свое «турне» по Западной Ев-
ропе. В США, Канаду и Мексику она 
проникла значительно позже, уже в 
40-х — 70-х годах ХХ века. В Украине 
впервые золотистая картофельная 
нематода была замечена в 1961 году.

Золотистая картофельная не-
матода принадлежит к Классу Не-
матод (Круглые черви), Ряду Тилен-
хиды, Семейству Гетеродеровые. 
Основная целевая группа парази-

тирования — растения Семейства 
Пасленовые, в первую очередь — 
картофель (только на его корнях 
вредитель может успешно размно-

КАРТОПЛЯРСТВО

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

И.Н. МРЫНСКИЙ, 
к. с.-х. н., доцент, 
Херсонский 
государственный 
аграрный 
университет

КОШМАРНЫЙ СОН КАРТОФЕЛЕВОДА – 
ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА

Корни пораженные нематодой 
(фото Bonsak Hammeraas, NIBIO 
- The Norwegian Institute of 
Bioeconomy Research)
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КАРТОПЛЯРСТВО

жаться). Вредитель дает одно поко-
ление в год, зимует в стадии цисты 
(специфического образования со 
сверхпрочной оболочкой), которая 
содержит в себе яйца и личинки. 
Основная вредоносная стадия — 
имаго (самка), а также личинка.

Самка золотистой картофельной 
нематоды имеет микроскопические 
размеры (0,38–1,07 на 0,27–0,96 мм), 
неподвижная, округлой формы, с 
червеобразным концом. Самцы не-
матоды червеобразные, мелкие (в 
длину до 1,2 мм). Яйца очень мел-
кие, округлые (100 на 45 микрон). 
Личинки первого и второго возрас-
тов червеобразные (в длину до 450 
микрон), в яйце свернутые в клу-
бок. Личинки третьего и четвертого 
возрастов бутылковидные, имеют 
утолщенную среднюю часть тела.

Паразитирует, растет и развива-
ется золотистая картофельная не-
матода в корнях растения-хозяина. 
Угнетение пораженных растений 
наступает сразу после появления 
всходов. Рост и развитие растений 
замедляется, корневая система 
размочаливается, картофель фор-
мирует слабые «пальмообразные» 
кусты. Характерно появление таких 
растений в определенных участках 
поля в виде проплешин. Растения 
картофеля легко увядают, листья 
желтеют и отмирают. Питание и 
жизнедеятельность личинок нема-
тоды в корнях растений нарушает 
нормальные процессы поступле-
ния воды и питательных веществ. 
Пораженные нематодой растения в 
случае завязывания на них клубней 
дают низкокачественную продук-
цию, урожайность крайне низкая 
(обычно всего несколько мелких 
картофелин с куста). На клубнях 
можно заметить небольшие золо-
тистые «высыпания» – цисты не-
матоды с яйцами и инвазионными 
личинками, которые осенью оста-
ются в почве и зимуют. Помимо 
непосредственного вреда нематода 
наносит и косвенный — ослаблен-
ные растения картофеля становят-

ся легкой добычей ряда опасных 
грибковых и вирусных заболеваний. 
Весной при прогревании почвы на 
глубине 10–15 см до +6оС и стиму-
ляции корневыми выделениями 
растений Семейства Пасленовые 
инвазионные личинки выходят из 
цист и поражают корневую систему 
восприимчивых растений. Переме-
щение личинок в почве возможно 
лишь при достаточной влажности 
последней на расстояния не более 
30 см. При заселении корней ли-
чинки становятся неподвижными, 
проходят несколько стадий линьки 
и превращаются в самок и самцов. 

Самцы после оплодотворения са-
мок погибают. Впоследствии самки 
превращаются в золотисто-корич-
невые цисты, содержащие в себе 
яйца и инвазионные личинки пер-
вых возрастов.

Развитию золотистой картофель-
ной нематоды благоприятствуют 
легкие почвы, умеренный климат, 
достаточное увлажнение почвы, 
температуры в период вегетации 
картофеля на уровне +15...20оС. Вид 
является очень пластичным, цисты 
могут находиться в состоянии ана-
биоза в течение 10 лет, пока не поя-
вится подходящее растение-хозяин 

В правом ряду растения картофеля пораженные нематодой (фото Bonsak 
Hammeraas, NIBIO - The Norwegian Institute of Bioeconomy Research)

Продуктивность пораженного картофеля (слева) практически 
нулевая (фото Christopher Hogger, Swiss Federal Research Station for 
Agroecology and Agriculture)
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и не сформируются благоприятные 
условия для его поражения.

Особо высока вредоносность не-
матоды в хозяйствах с высокой на-
сыщенностью севооборотов карто-
фелем и другими Пасленовыми. В 
целом потери урожая картофеля от 
золотистой нематоды могут дости-
гать 30–80%. Экономический порог 
вредоносности составляет 10–16 
цист на 100 см3 почвы.

Распространение вредителя на 
новые территории происходит пу-
тем переноса цист с инвентарными 
предметами, почвой, посадочным 
материалом. Возможные дополни-
тельные пути переноса — водой и 
ветром. Основную роль в распро-
странении играет человеческий 
фактор.

Основными способами борьбы 
с золотистой картофельной нема-
тодой является соблюдение каран-
тинных мер безопасности: проверка 
посадочного материала на предмет 
наличия цист, карантинный ос-
мотр технических и транспортных 
средств, обследование и фитоса-
нитарный мониторинг картофеля, 
тщательный контроль оборота по-
садочного материала и товарного 
картофеля в хозяйствах, находя-
щихся в потенциальной зоне риска.

Из агротехнических мер борь-
бы следует отметить соблюдение 

севооборотного чередования куль-
тур, при этом особую роль отводят 
бобовым и зерновым колосовым 
культурам (особенно ржи), а так-
же многолетним травам и горчице. 

Кроме того, предпочтение при вы-
ращивании картофеля в районах из 
потенциальной зоны риска следует 
отдать устойчивым сортам: Добро-
чин, Пролисок, Берегиня, Водограй, 
Славянка, Молодежная, Захидна, 
Сантэ, Ред Скарлет. При этом нуж-
но помнить, что нематода — ко-
варный враг, который при посто-
янном выращивании устойчивых 
сортов может приспособиться и к 
паразитированию на них. Поэтому 
рекомендуется сортосмена: попере-
менное возделывание устойчивых и 
неустойчивых сортов картофеля в 
рамках севооборота.

Несколько улучшить ситуацию 
поможет внесение физиологически 
кислых азотных удобрений, по-
скольку нематода не любит кислой 
почвенной среды. Также рекомен-
дуем тщательно следить за каче-
ством применяемых под картофель 
органических удобрений. К сожале-
нию, химических и биологических 
препаратов, имеющих доказанную 
эффективность в контроле золо-
тистой картофельной нематоды и 
государственную регистрацию в 
Украине, нет (исключение — сня-
тый с производства и запрещенный 
к применению Маршалл на основе 
карбосульфана).

КАРТОПЛЯРСТВО

Справа картофель пораженный нематодой (фото Christopher Hogger, 
Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture)

Фрагмент корня картофеля, заселенного нематодой(фото Christopher 
Hogger, Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture)
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К наиболее распространенным и 
вредоносным болезням баклажана 
относятся антракноз, альтернариоз,  
септориоз, церкоспороз, фитофтороз, 
фомопсис, вертициллезное увядание, 
белая и серая гнили плодов, водяни-
стая бактериальная гниль плодов. 
Они выявляются везде, где выращи-
вают баклажаны и другие  паслёно-
вые культуры. Распространение и 
интенсивность их развития зависит 
от многих факторов внешней среды 
– температуры, влажности, биологи-
ческих особенностей выращиваемых 
сортов, агротехники возделывания 
культуры и многих других. 

При поражении растений эти-
ми заболеваниями рост и развитие 
растений замедляются, нарушаются  
биохимические процессы в инфи-
цированных тканях и прилегающих 
к ним здоровых клетках. В начале 
развития патологического  процес-
са в инфицированных патогенами  
растениях резко возрастает дыхание 
и транспирация, возрастает  актив-
ность окислительно-восстанови-
тельных реакций. В последующие 
фазы  резко снижается фотосинтез 
инфицированных растений, сни-
жается содержание хлорофилла, 
аскорбиновой кислоты (витамин С), 

протеина, жира, углеводов,   возрас-
тет содержание каротина, сухого ве-
щества, клетчатки, золы, что резко 
снижает качество плодов. 

АЛЬТЕРНАРИОЗ

Заболевание на баклажане начи-
нает проявляться в фазу цветения 
растений, как правило,  на листьях 
нижнего яруса. Характерным диа-
гностическим признаком болезни 
является появления на листьях вна-
чале мелких хлорозных  округлых 
пятен, которые постепенно темне-
ют и приобретают темно-бурую, 
темно-серую или коричневую окра-
ску с сероватым оттенком. Позже 
пятна разрастаются, сливаются,  на 
восприимчивых сортах часто за-

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

ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ БАКЛАЖАНА  
И МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ  
ИХ ВРЕДОНОСНОСТИ

ЗАХИСТ РОСЛИН
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нимают ¾ поверхности  листовой 
пластинки. На верхней стороне ли-
ста  хорошо заметна концентрич-
ность, которая почти не выявляется 
на нижней стороне пластинки. По-
раженные ткани хрупкие и легко 
ломаются. Ткань в местах пятен в 
сухую жаркую погоду некротизи-
руется, высыхает, часто растрески-
вается и выпадает. В дождливую 
погоду пораженная ткань загнива-
ет. При сильном развитии болезни 
листья полностью отмирают. На 
нижней, а во влажную погоду  и на 
верхней стороне листьев может об-
разовываться слабый черный или 
темно-серый бархатистый налет ко-
нидиального спороношения патоге-
на. Налет обычно выявляется через 
3–4 недели после появления первых 
признаков заболевания. Болезнь ча-
сто сопровождается постепенным 
общим пожелтением листьев, в пер-
вую очередь нижних. 

Пораженные цветки приобре-
тают бурую окраску в виде ожога, 
как правило, они стерильны. 

На стеблях и черешках листьев 
и плодоножках ранняя сухая пят-
нистость проявляется в виде штри-
хов, которые, сливаясь, образуют 
сплошные бурые пятна, вытянутые 
в длину на 3–5 см, слегка погружен-
ные в ткани стебля, с редкими кон-
центрическими кругами. 

На плодах пятна различной фор-
мы и размеров, несколько вдавлен-
ные, с бархатистым черным налётом. 
Инфицированная ткань загнивает, с 
каждым днем очаги поражения раз-
растаются и в конечном итоге плод 
полностью сгнивает. Пораженная 
ткань покрывается темно-оливко-
вым или темно-серым налетом.

Возбудителем болезни является 
гриб Alternaria solani Sor. Во время 
вегетации гриб распространяет-
ся конидиями при помощи ветра и 
капель дождя. Минимальная тем-
пература для прорастания конидий 
патогена 0,5–0,70С; оптимальная 
18–210С, максимальная 35–370С. 
Инкубационный период болезни за-
висит от температуры: при 22–240С 
он длится 2–3 дня; а при 30–320С 
или 14–160С  он длится 7–12 дней, 
в зависимости от восприимчивости 
сорта и фазы развития растений. 
Вновь образованные конидии гри-
бов прорастают уже через 20–30 
минут и вызывают новые зараже-
ния ткани растений. В течение ве-
гетации патоген образует от 4 до 12 
генераций конидиального спороно-
шения, что способствует быстрому 
поражению растений. 

Интенсивно заболевания разви-
ваются в случае чередования засуш-
ливой и дождливой погоды. Благо-
приятствует развитию заболеваний 
жаркая погода,  частые дожди и вы-
падение обильных рос, полив культу-
ры методом дождевания. Усиливает-
ся развитие болезни при недостатке 
калия в почве. Внесение несбаланси-
рованных доз минеральных удобре-
ний в виде  повышенных доз  азота 
и фосфора также повышает воспри-
имчивость растений к болезни.
Сохраняется гриб на пораженных 
остатках в виде конидий, хламидо-
спор, плотных склероциеподобных 
скоплений гиф грибницы. В почве 
на растительных остатках он может 
сохранять свою жизнеспособность 
до 3  лет.

Вредоносность альтернариоза вы-
является в отставании роста и разви-

тия больного растения в результате 
накопления в организме альтернари-
евой кислоты – токсичного продукта 
жизнедеятельности гриба, уменьше-
ния ассимиляционной поверхности 
растения, раннего отмирания боль-
ных растений, загнивания плодов. 

СЕПТОРИОЗ

Заболевание  проявляется на 
листьях сначала нижнего яруса, а 
позже среднего и верхнего в виде 
мелких сначала бурых, позже гряз-
но-белых пятен с темно-бурой кай-
мой. Пятна проявляются в период 
всей вегетации, особенно на взрос-
лых растениях. На поверхности  пя-
тен выявляются разбросанные мел-
кие темные точки – пикниды гриба. 
Пятна  часто сливаются, образуя 
значительные участки некротиче-
ской отмершей ткани с множеством 
мелких темных точек. Следует от-
метить, что размер пятен на листьях 
баклажана зависит от уровня устой-
чивости сорта к болезни. У устой-
чивых сортов и гибридов пятна на 
листьях формируются, как правило, 
очень мелкие, до 1–2 мм в диаметре, 
на поверхности которых пик-
ниды образуются в редких 
случаях. На листьях 
восприимчивых со-
ртов и гибридов 
пятна боль-

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ших размеров, диаметром до 3–6 
мм, обильно покрытые пикнидами 
гриба.

На стеблях пятна  вытянутые, эл-
липсовидные,  вначале темно-буро-
го цвета, позже пораженная ткань в 
центре пятен светлеет, стает светло-
серой, с большим количеством тем-
ных точек – пикнид гриба. На гра-
нице между здоровой и пораженной 
тканью четко просматривается тем-
но-коричневая кайма, сначала она 
широкая, позже стает очень узкой.  
Пораженные листья скручиваются, 
некротизируются и отмирают. При 
высокой влажности воздуха и вы-
сокой температуре болезнь быстро 
прогрессирует и вызывает преждев-
ременное отмирание как отдельных 
листьев, которые буреют и опадают, 
так  и целых кустов. 

Возбудителем болезни является 
гриб Septoria lycopersici Sacc. Кро-
ме баклажана  гриб поражает томат, 
черный паслен  и некоторые другие 
культуры. В инфицированной ткани 
растений гриб образует бесполое 
спороношение в виде темных точек 
– пикнид с пикноспорами. Распро-
страняется в природе патоген с по-
мощью пикноспор. 

Интенсивное  развитие септори-
оза наблюдается при температуре 
20–250С и относительной влаж-
ности воздуха 75–100%. Инкуба-
ционный период болезни длится в 
зависимости от температуры воз-
духа  8–14 дней.  Особенно сильное 
развитие болезни наблюдается в 
пасмурные дни, при высокой влаж-
ности воздуха, обилии дождей с ве-
тром. Интенсивное отмирание ли-
стьев и целых кустов происходит 
при совместном поражении воз-
будителями септориоза и альтер-
нариоза. В период вегетации гриб 
образует несколько генераций пик-
нидиального спороношения.

Источником инфекции являются 
пораженные растительные остатки, 
в которых сохраняются пикниды 
с пикноспорами. Не исключается 
сохранение инфекции и на поверх-

ности семян. Перезимовавшие пик-
носпоры освобождаются из пикнид 
и заражают рассаду у поверхности 
почвы. Распространяются пикно-
споры ветром,  каплями дождя, при 
поливе растений дождеванием, а 
также руками, одеждой людей при 
уходе за растениями.

Вредоносность болезни выявля-
ется в преждевременном усыхании 
листьев, что в свою очередь задержи-
вает развитие растений. Кроме того, 
часть пластических веществ больное 
растение тратит на формирование 
новых листьев, что в конечном итоге 
сказывается на образовании и росте 
плодов. В отдельные годы септори-
оз может быть причиной снижения 
урожая на 20–30% и более. 

ФУЗАРИОЗНОЕ 
УВЯДАНИЕ 

Заболевание чаще встречается  
на юге Украины. Поражаются расте-
ния во всех фазах развития, но бо-
лезнь наиболее вредоносна в фазе 
образования плодов. На рассаде ее 
признаком является пожелтение 
и увядание листьев. На взрослых 
растениях сначала нижние, а потом 
листья среднего и верхнего ярусов  
постепенно желтеют и отмирают, а 
позже увядает все растение. Иногда 
пораженные растения не гибнут до 
конца вегетации, но отстают в ро-
сте, образуют небольшое количе-
ство мелких плодов. На поперечном 
срезе стебля больного растения на-
блюдается потемнение сосудистой 
системы. 

Возбудителем болезни является 
почвенный гриб Fusarium oxysporum 
f. lycopersici Sacc., который может 
длительное время сохраняться в 
почве на растительных остатках, а 
в растение проникает через корни, 
поражая сосудистую систему. Рас-
тения вянут в результате отравления 
токсинами и закупоривания сосудов 
грибницей. 

Главным источником инфекции 
являются зараженные раститель-

ные остатки, почва, семена. Распро-
страняется патоген рассадой, ору-
дием обработки почвы, поливной 
водой и дождями. 

ВЕРТИЦИЛЛЕЗНОЕ 
УВЯДАНИЕ

Заболевание  распространено в 
зонах с умеренным климатом. Вер-
тициллезное увядание растений 
распространено повсеместно в от-
крытом и закрытом грунте.  Разли-
чают 4 формы проявления болезни:

карликовая – растение отстает 
в росте, сильно ветвится, имеет 
укороченные междоузлия; листья 
на отдельных побегах привядают 
и засыхают; плоды мелкие, непра-
вильной формы, завязь часто осы-
пается;

бурая – сначала нижние листья 
растения приобретают сероватую 
окраску за счет развития между  

Отмирающий лист в результате 
поражения растений 
вертициллезом
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жилками светло-бурых некрозных 
пятен. Ткань листа между жилка-
ми буреет и засыхает. В период бу-
тонизации привядают отдельные 
участки листьев и побегов; пора-
женные ткани буреют и засыхают; 

зеленая – растение теряет тур-
гор и засыхает, сохраняя зеленую 
окраску (скоротечная форма);

желтая – ткани растения стано-
вятся хлоротичными и желтеют; 
рост и формирование репродук-
тивных органов прекращаются, 
растение засыхает.

При всех формах проявления бо-
лезни на срезе стеблей выявляется 
буроватое или черное кольцо пора-
женных сосудов, заполненных тон-
кой многоклеточой грибницей воз-
будителей болезней, грибов из рода 
Verticillium: V. dahliae и V. alboatrum. 
Заражение растений происходит в 
почве через корневые волоски при 
наличии на  них механических по-
вреждений. Развитие патогенов 
происходит исключительно в сосу-
дистой системе растения. Грибница  
интенсивно разрастается в сосудах, 
гифы тесно переплетаются, образуя 
плотные пробки (тромбы), которые 
препятствуют свободному передви-
жению воды и растворимых в ней  
минеральных веществ из корней к 
листьям и плодам и обратному от-
току пластических органических 
веществ с листьев к корням. Вредо-
носность заболевания заключается 
в том, что пораженные растения от-
стают в росте, плохо развиваются, 
резко снижают урожай, часто гибнут. 

СЕРАЯ ГНИЛЬ

Заболевание проявляется на всех 
надземных органах растения. Внеш-
ние признаки болезни  проявляют-
ся как на всходах, так и на взрослых 
растениях в виде буроватых пятен 
на корневой шейке, на листьях, 
стеблях, соцветиях и плодах. Пре-
имущественно поражаются стебли. 
На них в местах излома листовых 
черешков и побегов появляются 

бурые пятна. Позже пятна разрас-
таются по длине стебля до 3–6 см 
и начинают охватывать стебель по 
периметру. Пораженная ткань в 
центре пятен  светлеет до соломен-
ного  цвета, образуются значитель-
ные размытые кольцеобразные по-
лосы. В сухую погоду пятна имеют 
вид бурых сухих язв без налета. По-
раженные молодые растения гиб-
нут, листья желтеют и отмирают. Во 
влажную погоду пятна покрывают-
ся серым налетом – конидиальным 
спороношением гриба. 

Возбудителем болезни является 
гриб-полифаг Botrytis cinerea F. При 
поражении завязи серой гнилью, 
как правило, плоды на растениях не 
формируются. На плодах поражен-
ная  ткань в местах пятен загнивает, 
становится мокрой и имеет как бы 
запаренный вид. На ее поверхности 
образуется обильный серый налет. 

ФИТОФТОРОЗ 

Проявляется на листьях, стеблях 
и плодах. На стеблях и черешках 
пятна удлиненные, часто сливающи-
еся, темно-бурого цвета, на листьях 
и плодах они крупные, различной 
формы и величины, расплывчатые, 
буро-коричневые. Во влажную по-
году на пораженной ткани с ниж-

ней стороны пластинки образуется 
слабый беловатый налет бесполого 
размножения гриба – зооспоран-
гиеносцы с зооспорангиями гриба 
Phytophthora infestans. Больные ли-
стья некротизируются, во влажную 
погоду загнивают, в сухую – быстро 
засыхают, пораженная ткань ча-
сто крошится. На плодах заболева-
ние  проявляются в виде бурых или 
светло-коричневых, твердой конси-
стенции расплывчатых пятен. При 
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раннем заражении плоды принима-
ют уродливую форму. С развитием 
болезни инфицированные плоды 
полностью сгнивают, превращаясь 
в бурую кашицу. При высокой влаж-
ности воздуха, частых перепадах 
температур возможна полная гибель 
урожая за очень короткий период.

В теплицах фитофтороз бакла-
жана могут вызывать также другие 
виды грибов из рода Phytophthora: 
Ph. parasitica, Ph. сapsici, Ph. еryptogea 
и др. На молодых растениях призна-
ки болезни напоминают симптомы 
черной ножки, при которой загнива-
ют корни  и основания стеблей. По-
раженная прикорневая часть стебля 
утончается, в местах поражения об-
разуются перетяжки, растение  увя-
дает и погибает. На взрослых расте-
ниях, особенно во влажную погоду, 
перехваты пораженной ткани могут 
обнаруживаться в любой части сте-
бля растения. При высокой влажно-
сти (90–100%) воздуха пораженные 
ткани покрываются грязновато-бе-
лым налетом, конидиальным споро-
ношением возбудителей болезни. 

ФОМОПСИС

Заболевание в отдельные жаркие 
и влажные годы имеет распростра-
нение в открытом грунте. Прояв-
ляется также в теплицах, особенно  
при высоких температурных режи-
мах у фазы плодоношения  и созре-
вания плодов баклажана. Первые 
признаки болезни проявляются в 
фазе всходов в виде побурения и 
загнивания проростков и мокрой 
кольцевой гнили корневой шейки 
стебля. На листьях пятна в основ-
ном на жилках, округлые, резко 
ограниченные, бурые, со светлоо-
крашенным центром и краевыми 
концентрическими зонами, кото-
рые позже покрываются черными 
точками – пикнидами гриба.

На плодах формируются кон-
центрические сухие светло-бурые 
пятна, на  которых выявляются от-
дельными группами черные пикни-

ды патогена. Пятна быстро увели-
чиваются в размере, углубляются, 
часто сливаются, приобретают тем-
но-коричневую или черную окра-
ску, высыхают или загнивают. Раз-
витие болезни позже превращается 
в мягкую гниль, которая охватывает 
весь плод. Заболевание продолжает 
развиваться на плодах во время их 
транспортировки и хранения.  

Возбудителем болезни является 
гриб Phomopsis vexans Harter.  Ис-
точником инфекции являются по-
раженные растительные остатки и 
пораженные семена, собранные с 
больных плодов.

АНТРАКНОЗ 

Проявляется на листьях в виде  
овальных серовато-бурых пятен с 
краевыми концентрическими зо-
нами. На плодах возникают оди-
ночные или сливающиеся углу-
бленные серовато-бурые пятна, 
часто захватывающие значитель-
ную часть плода.  Пораженная 
ткань плодов часто растрескива-
ется.  Во влажную погоду на по-
раженной ткани появляется серо-
вато-бурый налет – конидиальное 
спороношение гриба.  

Возбудителем болезни являет-
ся гриб Colletotrichum melongenae 
Lob., который во время вегетации 
растений распространяется кони-
диями. Источником инфекции  яв-

ляются пораженные растительные 
остатки и зараженные семена. 

Развитию болезни  благопри-
ятствует повышенная влажность 
воздуха, частые дожди во время со-
зревания плодов, полив растений 
дождеванием. 

СИЗАЯ ПЛЕСНЕВИДНАЯ 
ГНИЛЬ ПЛОДОВ

Заболевание проявляется на пло-
дах  сначала в виде небольших водя-
нистых светло-коричневих пятен, 
которые по мере разрастания слег-
ка вдавливаются, позже покрывает-
ся зеленовато-сизым налетом гриба 
Penicillium expansum. Мякоть плода 
загнивает, имеет неприятный кис-
лый вкус и затхлый запах, который 
легко передается и здоровой части 
плода.

Антракноз

Пенициллез (сизая 
плесневидная гниль)
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ВОДЯНИСТАЯ 
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ

Проявляется заболевание на пло-
дах баклажана в виде расплывчатых 
маслянистых пятен, которые бы-
стро разрастаются, охватывая боль-
шую часть плода, ткань загнивает, 
стает водянистой, позже слизистой. 
В течение некоторого времени плод 
полностью сгнивает, превращаясь в 
зловонное темно-коричневое сли-
зистое месиво. Причиной заболе-
вания являются бактерии из рода 
Erwinia: E. carоtovora; E. aroideae и 
др. При транспортировке и хране-
нии баклажанов инфекция переда-
ется от больного плода к здоровому 
контактным способом. В первую 
очередь загнивают плоды, которые 
были травмированы во время сбора 
и транспортировки, переохлажден-
ные после уборки или зараженные 
другими болезнями. 

В период вегетации грибы-воз-
будители болезней передаются 
спорами (конидиями, пикноспо-
рами, спорангиеспорами, зооспо-
рами). Способствует развитию бо-
лезней  на культуре  повышенная 
влажность воздуха, частые моро-
сящие дожди, полив растений спо-
собом дождевания.

Источником инфекции являют-
ся послеуборочные растительные 
остатки, почва, грибы и бактерии 
могут передаваться семенами, кото-
рые были собраны с больных пло-
дов. Дополнительным источником 
может быть поливная вода, ризос-
фера овощных и некоторых сорных 
растений, насекомые.

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Наиболее радикальным, эконо-
мически выгодным и экологически 
безопасным методом защиты ба-
клажана от болезней является вы-
ращивание устойчивых сортов и 
гибридов. Относительно высокой 
полевой устойчивостью к наиболее 
распространенным заболеваниям 

характеризуются сорта и гибриды 
баклажана: Айсберг, Алмаз, Ан-
нет F1, Антрацит F1, Валентино F1, 
Ельдорадо, Лідер, Мачо, Миледа F1, 
Орион F1,  Премьер, Сабелле, Сап-
фир F1, Тиррения F1, Херсонсь-
кий, Честер.  

Особенно тщательно следует вы-
полнять защитные мероприятия в 
защищенном грунте. Своевременно 
и качественно необходимо прово-
дить дезинфекцию культивацион-
ных помещений после уборки по-
следнего урожая плодов и после 
тщательной уборки растительных 
остатков; термическое или химиче-
ское обеззараживание почвы (суб-
страта), орудий ее обработки, тары 
и инвентаря, профилактические, 
агротехнические и защитные меро-
приятия в период роста и развития 
рассады и взрослых растений. Тща-
тельное уничтожение растительных 
остатков, глубокая вспашка или 
перекапывание земельного участка, 
соблюдение севооборота в откры-
том грунте. 

Лучшие предшественники бакла-
жана в смешанных севооборотах – 
зерновые, зернобобовые, бахчевые 
культуры, в овощном севообороте – 
люцерна, раннеспелая капуста, лук, 
огурец.

Возвращать баклажан и другие 
пасленовые культуры  на преды-
дущее поле не раннее, чем за 3–4 
года. Внесение повышенных доз 
калийных удобрений, которые по-
вышают устойчивость растений 

баклажана к фитофторозу, альтер-
нариозу, септориозу и др. заболе-
ваниям.

Во избежание заноса инфекции 
фитофтороза с картофеля и тома-
тов на баклажаны соблюдение про-
странственной изоляции между 
полями этих культур не менее как 
500 м. 

Отбирать  семена баклажана для 
посева рекомендуется только из 
здоровых плодов. Для посева отби-
рают кондиционные семена, отсо-
ртированные в 3–5% -ном растворе 
кухонной  соли (NaCl). 

Против возбудителей болезней 
проводят протравливание семян ба-
клажана одним из биопрепаратов: 
Агат 25-К, т.п. (7–9 г/кг); Псевдобак-
терин – 2 (Респекта), в.р. (0,1 л/кг); 
ТрихоПлант, к.с. (2л/кг); Трихофит, 
п. (50–75 г/кг).

При отсутствии протравителей 
можно использовать термическую 
дезинфекцию семян. Семена бакла-
жана выдерживают в сушильном 
шкафу (термостате) при температуре 
50–520С в течение 2–3 суток. Высо-
кая температура убивает внешнюю 
и внутреннюю инфекцию, однако не 
снижает всхожести семян.

Во избежание поражения корне-
вой системы возбудителями черной 
ножки, вертициллезного увядания, 
стеблевых и корневых гнилей рас-
саду баклажана следует выращивать 
в горшочках, кассетах или стаканах, 
тогда ее легко и быстро, без нане-
сения механических повреждений 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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корневой системы можно  переса-
живать в открытый грунт. 

Против корневой гнили, вер-
тициллезного увядания почву по-
ливают после посева семян или во 
время капельного орошения  – по-
лив под корень растений фунги-
цидом Превикур Енерджи 840 SL, 
3,0 мл/2 л воды/м2 или 3,0 л/га при 
капельном орошении.

Перед высадкой рассады против 
вертициллезного увядания, белой 
и серой гнилей, черной ножки по-
чву поливают раствором биопре-
парата Триходермин БТ, 5–10 л/га 
или замачивают корни в 1% раство-
ре ТрихоПлант, к.с. (2–5 л/га), или 
проводят  прикорневое опрыски-
вание растений препаратами: Аг-
ромар, р. (1,0–5,0 л/га); Фитоцид, р. 
(0,5–0,6 л/га). Против бактериаль-
ных болезней применяют препарат 
Казумин 2 Л, р.к. (1,5 л/га).

Практиковать по возможности 
раннюю высадку рассады в почву, 
как только минует угроза весенних 
заморозков и температура почвы 
прогреется до 12–140С. Высаживать 
рассаду баклажана следует широко-
рядным способом, что даст возмож-
ность формировать оптимальную 
густоту растений 30–35 тыс. шт./га. 
В более загущенных посадках расте-
ния возрастает влажность воздуха, 
образуется благоприятный микро-

климат под пологом растений для 
заражения и интенсивного разви-
тия фитофтороза, альтернариоза, 
белой, серой гнили, черной плесени.

В течение вегетации растений 
следует систематически уничто-
жать сорняки и своевременное рых-
лить почву в междурядьях. Это спо-
собствует аэрации почвы в районе 
корневой системы растений, лучше-
му ее прогреванию, ускоряет рост 
и развитие растений, существенно 
снижает влажность воздуха под их 
пологом, создаются неблагоприят-
ные условия для прорастания спор 
возбудителей болезней и осущест-
вления быстрого заражения расте-
ний. Систематическое проведение 
поливов растений (8–10 раз) в пери-
од их вегетации  позволяет умень-
шить перепады влажности в почве, 
повысить устойчивость растений к 
грибным и бактериальным заболе-
ваниям, избежать опадания цветков 

растений из-за дефицита влаги в по-
чве, существенно повысить продук-
тивность растений. 

В течение вегетации с целью по-
вышения устойчивости растений к 
болезням и повышения их продук-
тивности необходимо проводить 
не менее 2-х подкормок макро- и 
микроэлементами в сбалансирован-
ных соотношениях на основании ре-
зультатов агрохимического анализа 
почвы и фазы развития растений. 
Против грибных и бактериальных 
болезней проводят профилактиче-
ские опрыскивания растений разре-
шенными биопрепаратами: Агат 25 
-К, т.п. (30 г/га);  Псевдобактерин –  
2 (Респекта), в.р. (1л/га);  Казумин  
2 Л, р.к. (1,5 л/га); Триходермин БТ, 
5-10 л/га; Триховит, п. (4–6 л/га); 
Трихо-Плант, к.с. (2–5 л/га). 

Во время капельного орошения 
баклажанов против корневых гни-
лей, вертициллезного увядания 
растения поливают водой, в кото-
рой растворен биопрепарат Трихо-
Плант, к.с. (5 л/га) с добавлением 
макро- и микроэлементов. 

В теплицах в начале развития фи-
тофтороза, альтернариоза, септо-
риоза, церкоспороза, белой, серой 
и черной гнили рекомендуется уда-
лять и уничтожать отдельные пора-
женные листья и одиночные боль-
ные растения. Во время вегетации 
больные плоды обязательно следует 
собирать и уничтожать. 

С целью уменьшения поражения 
баклажанов гнилями следует про-
водить своевременный сбор физи-
ологически созревших плодов. Его 
проводят при достижении техни-
ческой спелости, когда отдельные 
плоды окрашиваются в темно-си-
ний или фиолетовый цвет. Запаз-
дывание с уборкой приводит  к 
ухудшению качества плодов, они 
перезревают, окраска их светлеет, 
они физиологически стают осла-
бленными и легко заражаются воз-
будителями фитофторозной, бе-
лой, серой, пенициллезной гнили 
или черной плесенью.
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Ринок – це не лише торговий 
майданчик, як супермаркет чи ін-
тернет-магазин, а і джерело якіс-
ної, максимально незаангажованої 
інформації, якою варто користува-
тися усім учасникам ланцюжка про-
дажів продукції.  На ринку  без за-
йвих мудрувань, лише з власної 
практики, продавці розкажуть про 
реальні уподобання споживачів, їх 
потреби, смаки і обізнаність при ви-

борі будь-якого товару, а деякі з них 
– ще й про власні помилки і пробле-
ми у боротьбі за врожай і місце під 
сонцем. З почутого на ринку можна 
скласти правдоподібну картину сьо-
гочасного моменту задля визначен-
ня життєво важливих деталей для 
планування бізнесу. Тому співробіт-
ники журналу «Овочі та Фрукти» є 
частими гостями на ринку «Столич-
ний», одному з найбільших об’єктів 

плодоовочевого ритейлу країни, де 
завжди можна збагатитися не тіль-
ки свіжими дарами природи до сто-
лу, а і поживою для знань. 

Тут зазвичай  людно та гамірно 
навіть у будень. Бо значна части-
на покупців беруть товар оптом з 
метою подальшої реалізації, і це їх 
промисел та дохід.  На «Столичці», 
так називають ринок кияни, про-
цес розвантаження і завантаження 
продуктів не припиняється ні на се-
кунду. Раз у раз ревінням потужних 
двигунів прокладають собі шлях 
багатотонні фури, поміж них снови-

МАРКЕТИНГ
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гають легковики, мікроавтобуси та 
пікапи, вантажники і споживачі з віз-
ками. У цьому рухливому епіцентрі 
формуються ціни на овочі та фрук-
ти, а «хвилі» від процесу розповсю-
джуються на весь столичний регіон, 
якщо не на всю Центральну Україну.  

Чи знайдете цьогоріч у містах 
кілограм картоплі, дешевшої за 10 
гривень? Сумніваюся. Адже Тетяна 
з Гощанського району Рівненщи-
ни на «Столичному» править саме 
таку ціну за будь-який сорт. Вона 
продає Скарб, Адретту, Белларозу 
та Слов’янку по одній ціні, бо у неї 
неврожай. Хоча вже п'ятнадцять 
років разом із чоловіком займа-
ється вирощуванням  картоплі на 
трьох гектарах. А всього у родини 
в обробітку п’ять гектарів під ово-

чевими культурами. Тож у непро-
фесійності їх не запідозриш. Сезон 
продажу картоплі у цих виробників 
триває майже весь рік. За багато 
років господарі обжилася широким 
колом оптових покупців, які очіку-
ють на їх товар на «Столичному». 
Мають вони і чималеньке власне 
овочесховище. 

– Грунти у нас підходящі, кар-
топля гарно родить, але не у цьо-
му році. Цей сезон видався для нас 
найбільш неврожайним за останнє 
десятиліття. Під кущем знаходи-
мо по 2–3 бульби, а бувало і по 10, 
– ремствує Тетяна. 

За її словами, покупці, здебільшого 
жінки, цікавляться лише питанням, 
чи добре картопля розварюється 
або чи підходить для підсмажуван-

МАРКЕТИНГ
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ня. Натомість назвами сортів майже 
ніхто не переймається. 

У нинішньому сезоні більшість 
продавців картоплі на «Столично-
му» із Західного Полісся. Так, два 
брати Олександр і Володимир з Рат-
нівського району Волині продають 
україно-білоруський сорт Тирас, Гра-
наду та, звісно, Белларозу. Чому саме 
цей сорт вже багато років поспіль є 
хітом продажів, і гадки не мають. 
Вирощують, бо є попит на нього, а 
на власній кухні охочіше викорис-
товують картоплю з білосніжною 
м'якоттю сорту Сіфра, селекції сві-
тового лідера компанії «HZPC», яка 
має набагато кращі смакові якості. За 
нею до фермерів приїздять покупці 
навіть з Молдови. На цьогорічний 
врожай брати не скаржаться, але і 
ціну не спускають. Адже у більшос-
ті виробників картопля не вродила. 
Мовляв, ласуйте, шановні, бульбою 
по десятці за кілограм, бо чим далі, 
тим дорожче буде. А у тих, хто у цьо-
му році ризикнув займатися карто-
плею, заслужений зірковий час. 

– Якщо на Великдень ціна у цьому 
році була 7–8 гривень за кілограм, 
то якою ж вона буде наступної 

весни? – вголос міркує Володимир. 
– Хіба що завезуть стратегічний 
продукт з Єгипту чи з Білорусі, 
тож буде конкуренція... Ми живемо 
неподалік від Польщі, то кажуть, 
що там у супермаркеті у перераху-
нок на нашу валюту картопля вже 
коштує 50 гривень. 

Серед ранніх сортів брати відмі-
чають продуктивність Ред Скарлет, 
Коломба та Кураж, компанією-оригі-
натором яких також є «HZPC». Хоча 
у нинішньому сезоні ранньою буль-
бою вони не займалися. Нині їх вро-
жай ще у полі, спродують картоплю, 
скуплену по 7–8 гривень у сусідніх 
селах. Свою ж копатимуть пізніше, 
щоб сховати її у буртах і кагатах, як 
їхні діди робили, до формування 
максимально високої ціни, яка сфор-
мується після новорічних свят.

Перебуваючи на «Столичному», 
не можна пройти повз кавуни. Ви-
бір смугастих у цьому році гранді-
озний. Але через великий врожай 
страждає вже не покупець, а прода-
вець. Так, Світлана зі Скадовського 
району Херсонської області продає 
кавуни з невеличкого орендованого 
поля. Займається вирощуванням і 
збутом цієї культури вже вісім років. 
На полі працює разом із чоловіком 
та двома найманими працівниками. 
Спеціалізуються вони виключно на 
сорті Ау Продюсер за принципом 
«навіщо винаходити велосипед». 
Сорт забезпечує сталі врожаї, бо 
невибагливий. А співвідношення 

якості плоду до його ціни влашто-
вує широкий діапазон споживачів, 
не створює додаткових проблем із 
реалізацією. Однак цьогорічна ціна 
у 3,5 гривні за кілограм не надто ра-
дує Світлану. Хоча вона власноруч 
продає врожай кінцевому покупце-
ві. Але ж винайняти фуру і провезти 
кавуни через всю країну на «Столич-
ний» обходиться в дзвінку копійку. 
Тож вважає справедливою оптовою 
ціною у 4,5 гривні за кілограм.

Натомість є і позитив. Оскільки 
ціна на кавуни є досить прийнятною 
для столичних мешканців, двадцяти-
тонну фуру Ау Продюсера Світлані 
вдається продати за добу. І це вже її 
четверта вантажівка у цьому сезоні. 

Щоб підзаробити на ранній про-
дукції, Світлана разом із чоловікам 
садить цей сорт у квітні, а потім із 
червеня по липень. Різниця між хви-
лями становить  приблизно 2 місяці. 
За її словами, цей кавун не потребує 
ані добрив, ані хімічних обробок, 
лише вчасного поливу.

– Садимо по дві насінини на  
1 м2. Слабший пагінець прибирає-
мо, сильніший лишаємо. Після по-
садки треба поливати через кожні 
три доби. Збираємо лише плоди від 
4 кілограмів, менші  переорюємо на 
добриво. Ранній кавун найбільший, 
як досягає зрілості по масі, стара-
ємось його чимшвидше продати, 
пізніший – дрібніший. Торгуємо ним 
майже до листопада, – ділиться до-
свідом Світлана.  

МАРКЕТИНГ
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Згідно статистичних даних, у 2019 
році світове виробництво смороди-
ни зосереджене у Польщі, Франції, 
Україні, Німеччині, Росії, Китаї, Ка-
наді та США. В Україні її вирощують 
майже у кожній області, але най-
більші площі насаджень розміщені 
у сприятливих для смородини ґрун-
тово-кліматичних зонах – Поліссі 
та Лісостепу. Світове виробництво 
ягід смородини налічує близько 570 
тис. тонн, сортимент даної культу-
ри у світі – більше 800 сортів. До 
Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для розповсюдження 
в Україні на 2016 рік, включено 31 
сорти смородини чорної. 

Збільшення площ під смороди-
ною у нашій країні створює умови 
для використання даної культу-
ри як для десертних цілей, так і 
для переробки. Інтенсивний шлях 
розвитку ягідництва передбачає 
постійне удосконалення даного 
сортименту і впровадження нових 
сортів інтенсивного типу, направ-
лених на утворення гібридного 

фонду універсального  та десерт-
ного призначення з високою вро-
жайністю (не менше 12 т/га), ве-
ликою масою плоду (понад 1,4 г), 
високим вмістом вітаміну С (по-
над 200 мг/100 г), придатних для 
механізованого  збирання, а також 
стійких до основних хвороб.

Важливо звернути увагу на те, що 
сьогодні за інтенсивних технологій 
вирощування ягідників викорис-
товують гербіциди. Але основний 
недолік препаратів полягає у тому, 
що необхідність у них залежить від 
ґрунтово-кліматичних умов зон, 
погодних умов зон, чисельності і 

стану популяцій бур’янів. У вирі-
шенні проблеми актуальним є ви-
користання ефективних екологічно 
чистих і нешкідливих для людей 
методів захисту від бур’янів, зокре-
ма, мульчування грунту. 

Мульчування одночасно удобрює 
і подрібнює грунт, запобігає рос-
ту бур’янів. Мульчуючий матеріал, 
яким покривають грунт, зберігає во-
логу за рахунок зменшення показни-
ків температури, сприяє збільшенню 
доступу поживних речовин грунту, 
зниженню випаровування вологи, 
захисту грунту від ерозії. Існує два 
види мульчі – неорганічна (поліети-

САДІВНИЦТВО

Таблиця 1. Урожайність сортів смородини чорної залежно  
від використання мульчуючих матеріалів та зрошення  

(у середньому за 2011–2015 рр.)

Варіанти досліду

Урожайність, 
т/га

Приріст до 
контролю

Урожайність, 
т/га

Приріст до 
контролю

без зрошення на зрошенні

Пам’ять Правику (контроль)

Чорний пар (к) 5,6 – 8,5 –

Агроволокно 8,9 3,3 12,2 3,7

Плівка 6,9 1,3 10,2 1,7

Тирса 7,1 1,5 10,4 1,9

Солома 8,2 2,6 10,7 2,2

Хвоя 7,5 1,9 10,1 1,6

Муза

Чорний пар (к) 6,2 – 10,1 –

Агроволокно 10,4 4,2 13,7 3,6

Плівка 7,1 0,9 10,4 0,3

Тирса 8,0 1,8 11,0 0,9

Солома 9,2 3,0 13,3 3,2

Хвоя 7,8 1,6 11,0 0,9

Мелодія

Чорний пар (к) 6,0 – 9,7 –

Агроволокно 9,6 3,6 14,0 4,3

Плівка 7,1 1,1 10,6 0,9

Тирса 7,9 1,9 10,8 1,1

Солома 8,7 2,7 12,5 2,8

Хвоя 8,1 2,1 10,6 0,9

№1060 (Пегас)

Чорний пар (к) 5,2 – 8,2 –

Агроволокно 8,2 3,0 11,2 3,0

Плівка 6,1 0,9 9,1 0,9

Тирса 7,2 2,0 9,0 0,8

Солома 7,6 2,4 10,4 2,2

Хвоя 6,5 1,3 9,2 1,0

Мелодія

Муза
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ленова плівка, рубероїд і т.д.) і орга-
нічна (солома, компост, тирса, хвоя, 
щепа, листя   культур  і т.д.).

Останнім часом спостерігаємо 
підвищення середньої температури 
повітря, зими стають безсніжними, 
що негативно впливає на забезпе-
чення рослин достатньою кількіс-
тю вологи. 

Максимальна кількість опадів, 
що випадає за вегетаційний період 
у правобережній частині Західного 
Лісостепу, складає 376 мм (середнє 
за багаторічними даними). Висока 
температура і низька відносна во-
логість повітря літніх місяців нега-
тивно впливають на плодоношення 
смородини чорної, викликаючи при 
цьому опадання зав’язі та ягід. Ви-
сокої продуктивності цієї культури 
можна досягти лише за використан-
ня високоврожайних, високостій-
ких проти хвороб і шкідників сортів 
та інтенсивних технологій вирощу-
вання, зокрема із застосуванням 
мульчування ґрунту. У Інституті по-
мології ім. Л.П. Симиренка НААН 
були проведені дослідження з ви-
вчення впливу сумісного застосу-
вання мульчування та зрошення у 
прикущових смугах на ріст та про-
дуктивність сортів смородини чор-
ної в умовах правобережної части-
ни Західного Лісостепу України.   

У результаті досліджень  вста-
новлено, що використання муль-
чуючих матеріалів у насадженнях 
смородини, де відсутнє зрошення, 
сприяє підвищенню урожайнос-

ті сортів на 0,9–4,2 т/га (табл. 1). 
Кращими мульчуючими матеріа-
лами є агроволокно і солома, ви-
користання яких підвищує вро-
жайність сортів на 2,4–4,2 т/га.  
Використання краплинного зро-
шення у насадженнях смородини 
чорної забезпечує збільшення уро-
жайності досліджуваних сортів на 
2,9–3,9 т/га залежно від біологічних 
особливостей сорту. Найвищу про-
дуктивність насаджень смородини 
чорної забезпечує сумісне вико-
ристання  краплинного зрошення 
та мульчуючих матеріалів. При за-
стосуванні цих елементів технології 
вирощування урожайність дослі-
джуваних сортів підвищується на 
3,8–8,0 т/га. Кращими мульчуючими 
матеріалами є агроволокно і солома.

Результати наших досліджень 
свідчать, що незалежно від режи-
мів зволоження ґрунту урожайність 
насаджень смородини чорної на 
58,6–69,8% визначається мульчую-

чими матеріалами. Вплив чинника 
сорту на урожайність без зрошення 
становить 10,3, на зрошенні – 12,3%. 
Роль взаємодії чинників «мульчую-
чий матеріал – сорт» коливається 
у межах 5,9– 10,0%. За відсутності 
зрошення зростає вплив інших чин-
ників до 25,2%,  що є суттєвим, тоді 
як за наявності  вони не перевищу-
ють 7,9%. 

Одним із показників, що визна-
чає якість урожаю, є средняя маса 
ягід. Великі ягоди легше і швидше 
збираються, мають привабливий зо-
внішній вигляд і користується ши-
рокою популярністю у споживачів. 
Сумісне використання зрошення і 
мульчуючих матеріалів забезпечує 
збільшення середньої маси ягід у 
досліджуваних сортів на 8,3–33,3% 
порівняно із варіантом «чорний пар 
із зрошенням». Щільність шкірочки 
ягід при використанні мульчування 
без зрошення була у межах від 259 
г до 347 г, а дегустаційна оцінка ягід 
смородини чорної залежно від впли-
ву мульчуючих матеріалів за період 
досліджень змінювалася у межах 
від  7,3 до 8,5 бала, при використанні 
зрошення щільність шкірочки у ягід 
смородини знаходилась у межах від 
240 до 315 г, дегустаційна оцінка ягід 
смородини при вирощуванні на зро-
шенні становила від 7,0 бала (у еліт-
ної гібридної форми № 1060 (Пегас) у 
контрольному варіанті «чорний пар» 
до 8,3 бала (у сорту Мелодія у варіан-
тах при мульчуванні агроволокном 
та соломою). 

ШУКАЄМО  
ІНВЕСТОРА  
ЧИ ПАРТНЕРА  
ДЛЯ ЯГІДНОЇ  
ПЛАНТАЦІЇ

УВАГА! Маємо фасадну ділянку 
(приватна власність) 10,8 га 
на трасі Житомир-Бердичів 
з підведеною електрикою, 
зі свердловиною з дебетом 
10 м3/год., бочкою 72 м3, 
2-ма кунгами і запасом кори 
для лохини чи мульчування 
ін. культур. Можемо 
професійно виростити / 
доростити саджанці. 

Від партнера очікуємо 
фінансових вливань і особистої 
участі у веденні бізнесу.

 Тел.: +38 (067) 442-75-43, (050) 351-84-08
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У 2018 р. рівень виробництва 
плодів і ягід в Україні склав 2,6 млн 
т, що менше за 1990 р. (базовий для 
порівняння) на 12,9 %, але більше за 
попередній рік на 25,4 % (табл.).

Збільшення виробництва пло-
дів і ягід у 2018 р. досягнуто за ра-
хунок рекордного урожаю яблук – 
1,5 млн т (у сільськогосподарських 
підприємствах 0,5 млн т та в гос-
подарствах населення 1,0 млн т), 
що в 1,4 раза більше за 2017 р. Так, 
через сприятливі природно-клі-
матичні умови в 2018 р. урожай-
ність яблук у всіх категоріях гос-
подарств становила 16,0 т/га, що 
більше за попередній рік на 35,7%.

Слід відзначити, що в садівництві 
показник урожайності в динаміці 
формувався практично (до 2017 р.) 

за рахунок господарств населення 
– 10-12 т /га, тоді як його рівень в 
сільськогосподарських підприєм-
ствах становив 5–7 т /га. 

Серед регіонів України лідерами 
з виробництва плодів і ягід у 2018 р. 
були Вінницька, Чернівецька, Хмель-
ницька, Закарпатська і Полтавська 
області. Разом їх валовий збір склав 

1,1 млн т, а це майже 45% їх загально-
го виробництва. Слід зауважити, що 
господарства населення як форма 
господарювання займають важливе 
місце в системі аграрної економіки 
України. У 2018 р. вони виробили 
77,9% плодів та 89,0% ягід.

Споживання. У споживчому 
кошику українців, попри корис-

Інна Анатоліївна 
САЛО,
доктор 
економічних наук,
заступник 
завідувача 
відділу науково-
організаційної 
роботи, 
Український 
інститут 
експертизи сортів 
рослин

СУЧАСНI ТЕНДЕНЦI¯  
РОЗВИТКУ САДIВНИЦТВА

Роки Площі, тис. га Виробництво, тис. т Урожайність, т з 1 га

1990 851 2902 4,3

2000 425 1453 3,8

2010 255 1747 7,8

2015 235 2153 10,5

2017 226 2048 10,3

2018 228 2571 12,8

2018 у % до 1990 26,8 88,6 297,7

Показники виробництва плодів та ягід в Україні

САДІВНИЦТВО
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ність і важливість плодів та ягід 
у здоровому раціоні харчування, 
вони займають практично останнє 
місце за рівнем відповідності фак-
тичного споживання раціональній 
(90 кг) та мінімальній (68 кг) нормі. 
Попит на ці продукти в Україні за-
довольняється відповідно на 58,7% 
і 77,6%. 

Встановлена потреба у плодах і 
ягодах вітчизняного виробництва 
для раціонального забезпечення 
населення України склала 3,5 млн т. 
Тобто існує необхідність додатко-
вого формування загальної пропо-
зиції вітчизняних плодів і ягід об-
сягом до 1,5 млн т.

Вже традиційно основною при-
чиною низького рівня споживання 
відносно встановлених норм крім  

культури споживання, національ-
них традицій чи зарубіжного впли-
ву в першу чергу вважаємо недо-
статній платоспроможний попит 
населення.  

Ціни. Розглянемо помісячну ди-
наміку цін на плоди і ягоди. Найви-
щі ціни за всіма каналами реалізації 
сільськогосподарськими підпри-
ємствами у 2018 р. спостерігаються 
протягом січня – серпня. З вересня, 
з розширенням пропозиції яблук на 
ринку, ціни знизилися (рис. 1).

За досліджуваний період 2014 – 
2018 рр. ціни на плоди і ягоди зрос-
ли в 2017 р. порівняно з 2014 р. в 3,6 
разу (рис. 2). В 2018 р. порівняно з 
попереднім роком ціни знизились в 
1,7 раза, що пояснюється збільшен-

ням ринкової пропозиції яблук.
Зовнішня торгівля. Слід за-

значити, що застосування режи-
му Поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі між Україною 
та ЄС сприяє змінам в нашій кра-
їні у правовому та адміністратив-
ному режимі експорту вітчизняної 
продукції рослинництва на ринок 
країн ЄС в рамках положень Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, 
яка набрала чинності в повному 
обсязі з 1 вересня 2017 р.

Вартість експорту плодів кра-
їнам ЄС в 2018 р. склала 152,9 
мільйона доларів, що на 10% 
більше, ніж у 2017 р., і стано-
вить 4% загальної вартості ви-
везених продуктів рослинного 

Рис. 1. Помісячні ціни реалізації плодових та ягідних 
сільськогосподарськими підприємствами, грн /т

Рис. 2. Річна динаміка цін реалізації на плоди і ягоди, грн /т

САДІВНИЦТВО
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походження. Вартість імпортних 
поставок в Україну в 2018 р. на-
впаки знизилася на 22% порів-
няно з попереднім роком і була 
нижчою за вартість експорту в 
2 рази (склала 75,3 млн дол.). Це 
пояснюється перенасиченням 
європейського ринку яблуками 
в 2018 р.

З огляду на приєднання Украї-
ни до Програми ЄС «Конкуренто-
спроможність підприємств малого 
і середнього бізнесу (2014 – 2020)» 
ефективність діяльності сільсько-
господарських підприємств буде 
суттєво залежати від того, наскільки 
швидко вони адаптуються до умов 
ведення бізнесу з країнами ЄС. Адже 
вітчизняний товаровиробник на до-
сить захищеному європейському 
ринку повинен мати конкурентні пе-
реваги продукції не лише за якістю, а 
й за ціною. 

В 2018 р. експорт плодів склав 
88,4 тис. т, що в 1,7 раза більше за 
2014 р. та в 1,3 за попередній рік. 

Експортні поставки плодів форму-
ються переважно господарствами 
населення, які є основними вироб-
никами волоських горіхів (у 2018 р. 
99,0%, або 125,9 тис. т). Їх експорт у 
загальній структурі становив 46,4% 
(41,0 тис. т). Посередники закупо-
вують волоські горіхи і формують 
партії для експорту, як правило, у 
вигляді сировини для подальшої 
переробки. Основною причиною 
розширення вивозу плодів у 2018 

р. є значний урожай яблук в країні. 
Їх експортні поставки зросли в 1,8 
раза – до 42,4 тис. т.

Вартість експортних поставок 
плодів у 2018 р. становила 3,9 млрд 
грн, в т. ч. волоських горіхів – 82% 
(3,2 млн грн). Це в 3,5 раза більше, 
ніж у 2014 р., що свідчить про про-
грес інфляційно-девальваційних 
процесів (курс долара США по від-
ношенню до гривні у 2014 р. складав 
11,88 грн, а вже в 2018 р. – 27,20, що 

САДІВНИЦТВО
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в 2,3 раза більше). Відтак, ціна на во-
лоські горіхи зросла у 2018 р. порів-
няно з 2014 в 2,3 раза і становила 77,7 
грн /кг (2,8 дол.). 

У 2018 р. 46% (19,4 тис. т) яблук 
реалізовано в Білорусь. Волоські го-
ріхи постачали переважно у Фран-
цію, Грецію, Ірак, Туреччину, Азер-
байджан – 58,0% (23,8 тис. т). Частка 
країн ЄС у вартості експорту за то-
варною групою 08 – їстівні плоди та 
горіхи  –  становила до 33,4%. 

Імпортні поставки плодів в Украї-
ну в 2018 р. (686 тис. т) розширилися 
порівняно з попереднім роком лише 
на 7,2 % та скоротилися в 1,3 раза по-
рівняно з 2012–2013 рр. Таке змен-
шення обсягів ввезення відбулося 
переважно за рахунок цитрусових 
плодів та бананів. Так, об’єктивно 
необхідний імпорт (цитрусові, бана-
ни, фініки, ананаси) в 2018 р. стано-
вив 608 тис. т, а це 85,9% загального 
імпорту плодів. Його вартість скла-
ла 10,5 млрд грн, або 80,2% вартості 
всіх імпортних поставок. Однак слід 
відзначити, що в 2018 р. об’єктивно 
необхідний імпорт зменшився по-
рівняно з 2012 р. в 1,2 раза, тоді як 
вартість поставок збільшилася май-
же в 2 рази. 

Основними постачальниками ім-
портованих плодів на внутрішній 
ринок в останні роки були переваж-

но країни Європи та Азії. Частка вар-
тості плодової продукції з країн ЄС 
на внутрішній ринок України склала 
7,2%.

Державна підтримка. Чітко про-
глядається необхідність державного 
регулювання та підтримки різних 
кон’юнктурних процесів на вітчиз-
няному продовольчому ринку. У 
2018 р. державна підтримка галузі 
садівництва за програмою 2801350 
«Державна підтримка розвитку хме-
лярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд 
за ними» склала 395 млн грн, в т. ч. 

за двома напрямами: компенсація 
витрат з придбання садивного мате-
ріалу – 261 та будівництво холодиль-
ників – 131 млн грн. Профінансовано 
171 підприємство, причому п’ять з 
них за обома напрямами. Спостері-
гається суттєва варіація у фінансу-
ванні регіонів (рис. 3). 

Найбільше коштів сконцен-
тровано в семи областях України: 
Вінницькій, Дніпропетровській, 
Закарпатській, Київській, Львів-
ській, Хмельницькій, Чернівець-
кій – 70,7% (279,1 млн грн). В се-
редньому на одне підприємство за 
першим напрямом фінансування 
припадало 2,3 млн грн, тоді як за 
другим в 6,3 раза більше – 14,5 млн 
грн. Підприємства, які фінансува-
лися за обома напрямами (5 оди-
ниць) отримали більше, ніж по 16 
млн грн. Тобто у 9 підприємств із 
171 сконцентровано 35% загальної 
суми фінансової підтримки садів-
ницьких підприємств. Це свідчить 
про необхідність перегляду та удо-
сконалення на державному рівні 
механізму розподілу коштів як за 
регіонами, так і між окремими то-
варовиробниками. Відзначимо, що 
на 2019 р. у державному бюджеті 
передбачена фінансова підтримка 
садівницьких підприємств у роз-
мірі 400,0 млн грн.

Рис. 3.  Структура регіонального розподілу державної 
фінансової підтримки у 2018 р., %
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Здавна у народі казали: «обліпи-
ха відведе будь-яке лихо». Приказ-
ка пов'язана з тим, що ця лікарська 
рослина, яка відома з давньогрець-
ких часів,  успішно лікує більшість 
людських захворювань. І дійсно, не-
легким завданням буде знайти інші 
плоди, які містять таку ж кількість 
природних вітамінів, як ягоди об-
ліпихи. А вона й справді має цілющі 
властивості, адже здатна зміцнювати 
стінки кровоносних судин, поліпшу-
вати обмін речовин, також має анти-
оксидантну дію й попереджує окис-
лення тканин, а значить – і старіння. 

БОТАНІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОСЛИНИ

 Обліпиха – це невисокий багато-
річний чагарник сімейства лохових 
(Elaeagnaceae). Рослина наділена 
гнучким стовбуром, найчастіше – з 
колючими гілочками, ланцетопо-
дібними яскраво-зеленими лис-
точками, дрібними одностатевими 

квіточками, дрібненькими жовтого 
або жовто-помаранчевого кольору 
м'ясистими плодами-кістянками, що 
мають приємний аромат та кисло-
солодкий смак. Квітнути обліпиха 

починає в травні, а плоди дозрівають 
восени. Безсумнівно, найцінніша 
частина рослини – її ягоди, які міс-
тять насіння з високим вмістом ці-
лющої ефірної олії. У м'якоті ягід 
знаходиться велика кількість орга-
нічних кислот, цукру, вітамінів групи 
В (В1, В2, В6), до їх складу також вхо-
дять вітаміни С, Е та каротиноїди. 
Щодо лікувальних властивостей, то 
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ОБЛIПИХА 
ВIДВОДИТЬ ЛИХО!

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

Світовий ринок обліпихи у 2017 році 
(цифри 2018-го ще уточнюються) оці-
нювався у 18 млрд. доларів, що на 5,1 
млрд. більше, ніж у 2012 році. 

ЦИФРА:
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тут найбільш відома у використан-
ні обліпихова олія, яка має високий 
вміст жирних кислот, необхідних 
організму для профілактики і ліку-
вання склерозу, зміцнення крово-
носних судин, нормалізації роботи 
нервової системи. Обліпихова олія 
ще використовується для лікування 
внутрішніх захворювань (гастрит, 
виразкова хвороба, гіпертонія, цу-
кровий діабет, атеросклероз), також 
– для змазування пролежнів, ліку-
вання обморожень, опіків, старечої 
катаракти. До речі, відмінною осо-
бливістю ягід обліпихи є наявність 
у них речовин, які поліпшують за-
своєння вітамінів. Щодо кори і листя 
рослини, то у них є речовини з ан-
тибактеріальною та знезаражуваль-
ною дією. Але тут варто застерегти: 
при застосуванні лікарських засобів 
з обліпихи слід пам'ятати, що свіжі 
плоди і сік з них не можна вживати 
людям, що страждають на виразко-
ву хворобу шлунка та на гастрит із 
підвищеною кислотністю. Для таких 
хворих корисна лише олія. А хворим 
на сечокам'яну хворобу з уратним 
походженням каменів взагалі будь-
які препарати з обліпихи категорич-
но протипоказані.

Щоб досягти гарних результатів 
при вирощуванні будь-якої куль-
тури варто обирати якісний садив-
ний матеріал. Саджанці обліпихи 
пропоновані вітчизняним розплід-
ником ягідних і садових культур 
«КЛІОМА СЕРВІС» відповідають 
основним запитам українських 
садівників, мають високу врожай-
ність та вишуканий смак плодів. 

Плюс фахівці «КЛІОМА СЕРВІС» 
надають випробувану на практиці 
технологію вирощування ягідних 
і садових культур, надають безко-
штовні консультації клієнтам ком-
панії. Що є важливим для успішної 
адаптації рослин і гарних врожаїв.

ВИРОЩУВАННЯ

Обліпиха може рости практично 
на всій території України. Особли-
вості вирощування обліпихи визна-
чаються її біологією, адже це дво-
домна вітрозапилювальна рослина, 
тому для плодоношення «жіночої 
частини» рослини потрібно близьке 
розташування «чоловічої». Для тих, 
хто захоче придбати посадковий 
матеріал, я б радив вибирати ті са-
джанці, які були отримані з живців, 
бо з сіянців (вирощених із насіння), 
може вирости колюча дичка невідо-
мо якої статі. До речі, стать молодого 
саджанця можна визначити за таки-
ми ознаками: якщо бруньки великі, 
з 5–7 лусочками, то це – «чоловіча» 
рослина, якщо ж бруньки витягнуті 
й дрібні та з 2 лусочками, то росли-
на «жіноча». Дехто з садівників, щоб 
не відводити місце на ділянці під ви-
саджування чоловічої рослини, ще-
пить кілька живців від неї на жіночу, 
штучно отримавши таким чином 
однодомну рослину. Ще одна цікава 
особливість: у обліпихи на коренях 
утворюються бульбочки, які допо-
магають рослині засвоювати атмос-
ферний азот, тож не варто приймати 
цей симбіоз за хворобливі нарости і 
обламувати або зрізати їх.

Інколи доводилося чути негатив-
ні відгуки про погану приживлюва-
ність обліпихи і деякі проблеми під 
час вирощування. Тож дещо про аг-
ротехніку.

Вибираючи місце для обліпихової 
«плантації», потрібно враховувати 
деякі нюанси. Варто пам’ятати, що 
природне середовище проживання 
цієї культури – піщані ґрунти на бе-
регах водойм. Любить вона вологу, 
хоча коренева система абсолютно 
не переносить близького розташу-
вання ґрунтових вод, та й загалом 
рослина ця досить посухостійка. 
Також вона не переносить кислих 
ґрунтів і тому позитивно реагує на 
внесення вапна. Слід пам’ятати й те, 
що обліпиха дуже світлолюбна, тому 
ділянка, на якій вона буде рости, не 
повинна затінюватися іншими висо-
корослими деревами. Незважаючи 
на високу морозостійкість, деревця 
«чоловічої статі» можуть постраж-
дати у період перепаду температур 
після відлиг, тому місце обирайте 
таке, щоб було захищене від вітрів 
і бажано – на південних схилах. Ще 
одне зауваження: обліпихові дерев-
ця не терплять близького сусідства 
дерев, чагарників і навіть пряних 
трав та квітів, тому і це врахуйте. 

Слід не забувати, що рослини ма-
ють поверхневу кореневу систему, 
яка поширюється горизонтально на 
кілька метрів від стовбура. Корінці ті 
тендітні і легко травмуються під час 
обробітку ґрунту та пересадки, тому 
категорично не раджу перекопувати 
пристовбурні круги, а висадку-пере-
садку робити акуратно і з великою 
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грудкою землі на корінні. Пам’ятаючи 
про поверхневе розгалуження корін-
ня, посадкову яму робіть завширшки 
і завглибшки не більше, ніж по 0,5 м 
і на відстані 2–3 метри одна від од-
ної. Засипайте яму сумішшю пере-
гною, річкового піску, садової землі, 
суперфосфату і деревної золи (після 
посадки коренева шийка саджанця 
повинна залишитися на рівні по-
верхні ґрунту). Пристовбурну площу 
добре проллють відстояною водою і 
замульчуйте – мульча захистить са-
джанець від перегріву, утримає во-
логу і сповільнить ріст бур’янів. Ще 
один нюанс потрібно враховувати 
під час вирощування обліпихи – у неї 
короткий період зимового спокою, 
тому бруньки можуть прокинутися 
вже після перших тривалих відлиг. 
Для молодих саджанців, посадже-
них восени, таке явище може стати 
згубним, тому висаджувати їх краще 
рано навесні (якщо посадкові ями 
підготувати з осені, то навесні буде 
менше клопоту).

Нагадаю й деякі тонкощі щодо 
догляду за обліпихою. З огляду на 
раніше згадане зауваження про роз-
ташування кореневої системи вно-
сити добрива в пристовбурні кола 
дорослого куща немає сенсу. Рос-
лини у період активного росту лю-
блять підживлення фосфорно-ка-
лійними добривами, а з органічними 
добривами і з органікою тут краще 

не перестаратися. Протягом всього 
періоду вегетації деревця потребу-
ють поливів, але поливати треба так, 
щоб не допускати застою води. До 
плодоношення обліпихи важливо 
проводити формуючу обрізку для 
створення правильної форми крони 
деревець. Проводять її рано навесні 
(до розпускання бруньок), видаляю-
чи хворі, пошкоджені та підмерзлі 
пагони і в неправильному напрямку 
зростаючий молодий приріст. Через 
8–10 років після садіння проводять і 
омолоджуюче обрізування, залиша-
ючи лише 3-річні пагони. 

Обліпиха – це така культура, яка 
досить рано вступає у плодоношен-
ня, і її врожайність швидко досягає 
максимального значення (сучас-
ні сорти дають з куща від 10 до 30 і 

більше кг ягід). Правда, збирання 
урожаю ускладнює одна особливість 
– ягоди обліпихи мають короткі пло-
доніжки і дуже щільно «сидять» на 
гілочках. Але збирання плодів мож-
на проводити у кілька термінів: во-
сени після повного дозрівання і десь 
на початку зими після морозів, адже 
проморожування ніяк не впливає на 
властивості ягід. Зібраний урожай 
до переробки зберігають не більше 3 
днів і в такому прохолодному місці, 
куди не потрапляють сонячні проме-
ні. Взагалі ж заморожені ягоди збері-
гають вітаміни до 6 місяців.

Як же збирати урожай? Восени 
обліпиху можна збирати не лише 
вручну, а й за допомогою присто-
сування для обшмигування ягідок. 
Такі способи збору і рослині не за-
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шкодять, і товарність плодів збе-
рігають. З огляду на те, що плоди 
мають тонку шкірку, збирають їх у 
міцну тару з широким дном. А під-
мерзлі плоди обліпихи можна зби-
рати простим струшуванням їх на 
чисту підстилку. Варто звернути 
увагу й на ще один спосіб збирання. 

Дехто з господарів зрізує гілочки 
обліпихи й підвішує їх у приміщен-
ні з температурою, близькою до 
нуля – таким чином ягоди спокій-
но зберігаються аж до весни. Також 
ягоди добре зберігаються, коли їх 
пересипають цукром (у рівних час-
тинах) і тримають при температурі, 

близькій до 0º. Заготовлювати облі-
пиху можна і в інші способи: ягоди 
сушать у духовці, роблять із них ві-
тамінний сік, варення, джем, желе. 
Однак тут треба пам’ятати, що тер-
мічна обробка і консервування зни-
жують вміст вітамінів, які містяться 
у сирих плодах.
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HABEGO
Habego - кращий серед ні-
мецьких сортів. Сильнорос-
лий, має менше колючок ніж 
інші німецькі сорти. Пло-
ди великі, овальні, жовто 
- оранжевого забарвлення. 
Ягода кислого смаку. Колір 
зберігається до повного до-
зрівання. Дозріває з серед-
ини вересня. Містить 3,6% 
кислот, 289 мг/100 г свіжого 
вітаміну С 15 мг/100 г каро-
тину, 18,9 мг токоферолу, 
5,4% олії. Сорт Habego дуже 
добре відновлюється після 
обрізки і через два роки дає 
повний урожай. Підходить 
для комерційного вирощу-
вання.

МАРА
Сорт Мара (Mara) має румун-
ське походження. Її дерево-
видні кущі мають висоту від 
одного до трьох метрів. Гіл-
ки товсті, переважно прямі. 
Мають шипи близько 3-5 см. 
Цвітіння Мари відбувається в 
березні-квітні, а ось плодоно-

шення настає в середині серп-
ня і сорт відносять до ранніх 
сортів. Плоди мають щільну 
шкірку, добре транспортують-
ся. Вони темно-помаранчеві. 
Застосовуються як в свіжому 
вигляді, так і для переробки. 

Ця обліпиха не схильна до 
фузаріозу. Цей сорт може 
утворювати густі зарості, до-
бре росте на піщаних грунтах.

ЛЕЙКОРА
Сорт обліпихи Лейкора 
(Leikora) – жіноча рослина 
являє собою чагарник висо-
тою до 2-3 метрів, досить 
розлогий. У рік пагони дода-
ють близько 50 см. Для цієї 
рослини краще буде посадка 

на відкритій сонячній ділянці. 
Кущ чудово росте на бідних 
піщаних грунтах, з нейтраль-
ною кислотністю або лужних 
ґрунтах. Лейкора має при-
голомшливий декоративний 
вигляд. Її плоди насиченого 
жовтого з оранжевим ко-
льору. На тлі світло-зелених 
з сріблом листя. Плоди вели-
кі, у формі еліпса, діаметром 
1-1,2 см, визрівають напри-
кінці серпня - вересні. При 
впливі морозів колір ягід не 
змінюється, так само вони не 
обсипаються з чагарнику. Для 
плодоношення необхідний 
чоловічий запильник. Обліпи-
ха цього сорту добре зимує 
навіть при температурі нижче 
-30° С. Цей чагарник можна 
вирощувати в якості живої 
огорожі, на присадибних ді-
лянках. З його плодів готують 
дуже смачні варення, настой-
ки, соки.

КЛАРА 
Сорт обліпихи Клара (Clara). 
Деревоподібна рослина з 
товстою кроною. Пагони пря-
мостоячі, потужні з шипами 
(розмір 4-6 см). Листочки еліп-
тичної форми, довжина 3-5 
см. Вирізняється морозостій-
кістю, здатністю відновлення 
крони, скоростиглістю, висо-
кою врожайністю і стійкістю 
до фузаріозу. Плоди мають 
оранжево-жовтий окрас, ве-
ликі. М'якоть дуже соковита, 
квітконіжка 4-6 мм. Серед-
ня врожайність даного сорту 

близько 22.5 тонн з гектара, 
при схемі посадки 3.5x1 м. 
Прекрасно підійде для про-
мислового вирощування, для 
переробки або на ринок сві-
жої ягоди.
  
АСКОЛА
Крушиновидний сорт Аско-
ла (Askola). Не примхливий, 
може вирощуватися на будь-
якій ділянці (напівтінь, со-
нячна сторона). Дозрівання 
плодів відбувається у серпні. 
Дуже швидко розростається 
і може на рік давати близь-
ко до 200 см приросту, при 
правильному догляді плодо-
носить протягом 50-60 років. 
Важливо своєчасно боротися 
з бур'янам та удобрювати.

САДЖАНЦІ ПРОПОНОВАНІ СЕРТИІФІКОВАНИМ РОЗПЛІДНИКОМ ЯГІДНИХ І ПЛОДОВИХ РОСЛИН "КЛІОМА СЕРВІС"

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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ЯГОДИ

В Украине завершился сезон вкус-
нейшей ягоды клубники, и уже вре-
мя подводить итоги. Стоит отме-
тить, что цены на самую популярную 
отечественную ягоду в стране за-
метно снизились. При этом еще не-
сколько лет назад украинский рынок 
был заполнен клубникой из Польши 
и других стран Европы. Но теперь 
Украина собственными силами мо-
жет обеспечить растущий спрос на 
клубнику на внутреннем рынке. 

ОСОБЕННОСТЬ  
ЭТОГО СЕЗОНА

Однако старт сезона в этом году 
был не самый благоприятный, он за-
тянулся из-за мрачной и холодной 
погоды. Фактически, по состоянию 
на середину мая, на рынке присут-
ствовала только одна отечествен-
ная ягода – клубника. Год назад на 

отечественном рынке клубника уже 
конкурировала с отечественной че-
решней, а этот год показал, что един-
ственным конкурентом отечествен-
ной ягоде была только импортная 
клубника. Впрочем, начиная с мая, 
украинская ягода практически вы-
теснила с рынка импортную клубни-
ку. Занять внутренний рынок укра-

инским производителям удалось 
преимущественно за счет снижения 
цены, отмечают в «Инфо-Шувар».

 «Ягода всегда лучше продается 
в солнечную и теплую погоду, а в 
Украине с начала мая преобладала 
прохладная погода и шли дожди. В 
такой ситуации, рассчитывать 
на гарантированный сбыт ягоды 

КЛУБНИЧНЫЙ СЕЗОН 2019 

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»



можно только в местах с большой 
концентрацией покупателей лю-
бых форматов – от оптового к роз-
ничному», - рассказывает Иван Фе-
дишин, руководитель направления« 
Овощи и фрукты «ОРСП «Шувар».

По информации «Инфо-Шувар», 
с начала мая до начала активного 
клубничного сезона, цены на укра-
инскую клубнику урожая 2019 сни-
зились в 3 раза, такому быстрому 
падению цен способствовала мощ-
ная конкуренция с относительно 
дешевой импортной ягодой.

Обращаясь к статистике, наблю-
дается такая картина, в мае чаще все-
го фиксируется наибольшее падение 
цены на клубнику, минимальных по-
казателей цена на ягоду достигает в 
первой половине июня. Ежегодно 
Украина собирает более 56-62 тыс. 
тонн клубники. 

ЭКСПОРТ

Неблагоприятные погодные ус-
ловия в начале сезона отразились 
и на экспортной способности укра-
инской клубники. Недостаток пред-
ложения качественной ягоды в мае-
июне 2019 года привела к заметному 
падению экспорта свежих ягод.

Как сообщают в Ассоциации «Яго-
доводство Украины», согласно дан-
ным государственной фискальной 
службы Украины, по состоянию на 1 
июля экспорт указанной продукции 
упал в 1,7 раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Так, если по состоянию на 1 июля 
2018 Украина уже экспортировала 
1,37 тыс. тонн, то в этом году этот 
показатель составил лишь 0,82 
тыс.т. В этот период преимуще-
ственно экспортируется земляника 
садовая, которая в общем объеме 
составляет не менее 75%.

Как отмечают в ассоциации, та-
кая ситуация была вполне ожидае-
мой, поскольку в течение мая-июня 
неоднократно поступали сообще-
ния как от производителей, так и 
от экспортеров о проблемах с каче-

ством из-за дождей в период массо-
вого сбора почти во всех областях 
страны. Как следствие, наблюдался 
недостаток предложения товарных 
партий земляники высокого каче-
ства. Кроме того, и переработчики 
неоднократно жаловались на про-
блемы с закупками.

Экспорт украинской свежей зем-
ляники садовой в прошлом году со-
ставил 1,224 тыс. 96% всего экспор-
та в данном сегменте пришлось на 2 
страны – Беларусь и Молдову.

Сезон этого года немного поменял 
географию экспорта. По данным Ас-
социации «Ягодоводство Украины» 
на 1 июля 2019 году уже было экс-
портировано ягод на $ 1,1 млн, при 
этом 43% выручки было получено при 
экспорте в Беларусь. Также в тройку 
крупнейших потребителей вошли 
Польша (с долей в 31%) и Великобри-
тания (11% от общей выручки).

ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ЯГОДА В ТОПЕ

Помимо свежей клубники евро-
пейцам пришлась по вкусу замо-
роженная украинская ягода. Стоит 
отметить, что за 2017-2018 года экс-
порт замороженной земляники са-
довой увеличился почти в шесть раз. 

В прошлом году Украина экс-
портировала 3,7 тыс. тонн заморо-
женной клубники. Как и в случае со 
свежей ягодой, почти 2/3 всего экс-
порта замороженной земляники са-
довой в прошлом году отправилось 
в 2 страны – Польшу и Австрию 
– сюда было экспортировано 72 % 
от всего объема внешних продаж 
Украины в данном сегменте плодо-
овощной продукции.

Увеличения объема экспорта за-
мороженной украинской клубники 
будет продолжать расти в 2019-2020 
годах, прогнозируют аналитики. 
Спрос на рынках, прежде всего ев-
ропейских стран, будет стимули-
ровать украинские предприятия к 
увеличению выпуска замороженной 
продукции.

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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ЦЕ ЦІКАВО

Сейчас во всем мире, а особенно в 
бешеных ритмах городской жизни,  
культивируется система быстрого 
питания, как мы все привыкли ее 
называть, «Fast food». Согласитесь, 
насколько удобно забежать в ресто-
ран «быстрой еды», в течение не-
скольких минут сделать свой заказ 
и получить уже готовую пищу, кото-
рую можно съесть даже на ходу, не 
потратив на это много времени.

Всем известно, что такое Fast 
food, однако мало кто знает, что 
еще в 1986 году в Италии возникло 
движение, противостоящее систе-
ме быстрого питания, гастроно-
мическая концепция Slow food. О 

том, что это такое, нам рассказала 
лидер движения Slow Food Kiev 
Виктория Пархоменко.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ  
SLOW FOOD?

«Slow food ‒ это международ-
ная общественная организация, 
которая возникла в 1989 году в 
Италии, чтобы противостоять 
исчезновению местных традиций 
питания вследствие  ускоряюще-
гося темпа жизни и сокращения 
интереса к повседневной еде, ее 
происхождению», – делится Вик-
тория Пархоменко.

«МЕДЛЕННАЯ ЕДА»  
КАК ПРОТИВОВЕС ФАСТФУДУ

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»
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ЦЕ ЦІКАВО

Slow food – это не та пища, кото-
рую очень медленно готовят. Фило-
софия «медленной еды» заключает-
ся в том, что есть нужно не спеша, 
только хорошие продукты и полу-
чая от процесса удовольствие. Идея 
движения напоминает нам давно 
забытую истину – еду нужно тща-
тельно пережевывать. Тогда наш 
желудочно-кишечный тракт будет 
работать, как часы, избавит нас от 
многих привычных проблем совре-
менности, связанных с пищеваре-
нием. К тому же тогда у нас меньше 
шансов переесть, ведь через 20 ми-
нут после начала еды в мозг посту-
пит сигнал о насыщении.

«За время своего существова-
ния Slow food превратился в гло-
бальное движение, объединяющее 
миллионы единомышленников в 
более чем 160 странах, главная 
цель которого ‒ обеспечить всеоб-
щий доступ к вкусным, чистым и 
честным продуктам питания.

Slow food считает, что пища 
тесно взаимосвязана со многими 
аспектами жизни, включая куль-
туру, политику, сельское хозяй-
ство и окружающую среду. Если 
действовать сообща при выборе 
продуктов питания, можно по-
влиять на то, как выращивается, 
производится и распределяется 
пища и, в результате, добиться 
положительных глобальных из-
менений», – утверждает Виктория.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
SLOW FOOD

Slow Food находит уникальные, 
исчезающие продукты, способству-
ет их возрождению и продвижению 
на мировой рынок. Например, в 
Италии благодаря движению уда-
лось вернуть более 130 продуктов. 
Среди них черный сельдерей Треви, 
лиловая спаржа  Албенга.

Натуральные продукты, приго-
товленные максимально простыми 
способами, отсутствие искусствен-
ных вкусовых и стабилизационных 

приложений, традиционные рецеп-
ты, аппетитная презентация – эти 
простые вещи приходятся по душе 
людям, которые устали от суеты 
современного мира с его стандарт-
ными продуктами питания на пол-
ках обычных супермаркетов.

«Наш подход основан на кон-
цепции качества продуктов пи-
тания, который определен тремя 
взаимосвязанными принципами: 
вкусно, чисто и честно.

Вкусно: свежие и ароматные 
сезонные продукты, которые при-
ятны для органов чувств и явля-
ются частью местной культуры. 
Чисто: производство и потребле-
ние продуктов питания, которое 
не наносит вреда окружающей 
среде, благосостоянию животных 
и здоровью человека. Честно: до-
ступные цены для потребителей, 
справедливая оплата и достой-
ные условия труда для производи-
телей», – рассказывает Виктория 
Пархоменко.

ДВИЖЕНИЕ SLOW 
FOOD В УКРАИНЕ

В Украине Slow Food-движение 
существует уже пятнадцать лет. 
«Это важно для любой страны во 
все времена. Поддержка локальных 
производителей и мелких ферме-

ров, сохранение традиционных 
продуктов и рецептов, сохранение 
разнообразия сортов и пород под 
прессом глобализации», – отмечает 
лидер движения Slow Food Kiev.

Главный проект Slow Food – со-
хранение продовольственного био-
разнообразия в «Ковчеге вкуса», 
каталог исчезающих сортов, блюд, 
пород животных. «Ковчег вкуса» 
призван помочь мелким производ-
ствам, которым угрожает индустри-
альное сельское хозяйство, ухудше-
ние экологии и смешение вкусов. 
Научная комиссия «Ковчега вкуса» 
находит и регистрирует редкие, но 
обладающие достаточным потенци-
алом продукты, растения и породы 
животных. Сегодня электронный 
каталог «Ковчег вкуса» уже насчи-
тывает более тысячи продуктов 
питания из десятков стран мира. 
Подать заявку на участие в проекте 
от Украины тоже можно. «Мы при-
зываем всех наполнять этот каталог, 
например, записывая рецепты сво-
их бабушек».

Представители Slow Food-дви же-
ния в Украине проводят специальные 
ужины-дегустации и мастер-клас-
сы, чтобы каждый мог попробовать 
уникальные украинские продукты! В 
стране есть заведения, отмеченные 
отличительным знаком Slow Food 
(Символом концепции является 
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«медленный деликатес» – улитка, 
изображение которой вы найдете во 
всех Slow Food -ресторанах). 

Первый ресторан в Киеве, кото-
рый 5 лет назад был отмечен улит-
кой Slow Food - Klukva&Brukva. 
Заведение работает только на мест-
ном фермерском продукте и про-
пагандирует движение Slow Food. 

УКРАИНСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
В ЦЕПОЧКЕ SLOW FOOD

В Украине немалое количество 
фермерских хозяйств сотрудничают 
с движением «Медленной еды», как 

крупные агрохолдинги, так и мел-
кие фермеры. Аграрии полностью 
закрывают овощную и фруктовую 
базу. Самым главным критерием при 
выборе продукции является то, что 
эти овощи и фрукты выращены без 
применения химических средств за-
щиты растений. Только эко-продук-
ты от локальных производителей. 

Например, львовские заведения с 
отметкой Slow Food имеют базу сво-
их поставщиков в 25-километровой 
зоне от города, поскольку очень 
важен вопрос логистики. Раз в не-
делю сотрудник заведения объез-
жает фермеров, завозит продукцию 

на хранение. В течение недели за-
купщик заезжает на базу, отбирает 
нужное количество продуктов, ко-
торые заказали повара. Для поста-
вок также есть план работы на год. 
В календаре отмечены продукты, 
которые появляются в конкретном 
месяце или сезоне. Рестораторы 
ориентируются на эти продукты и, 
исходя из объемов продаж еды в ре-
сторане, понимают, сколько нужно 
тех или иных продуктов на три ме-
сяца. Подобная структура работы 
прослеживается и в Киеве.

ЧЕМ ДВИЖЕНИЕ SLOW 
FOOD ИНТЕРЕСНО  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

«Движение Slow Food ‒ группа 
единомышленников, разделяющих 
общие ценности (утвержденные 
в Декларации Чэнду) и исходящих 
из предпосылки, что вкусная, чи-
стая и честная еда является пра-
вом всех и Slow Food будет продол-
жать действовать, пока каждый 
человек на этой планете не полу-
чит к ней доступа. 

Подход Slow Food к воспитанию 
вкуса основан на пробуждении и 
тренировке органов вкуса, а так-
же изучении всех аспектов пита-
ния и его производства», – подве-
ла итог Виктория Пархоменко.

ЦЕ ЦІКАВО
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ТЕХНІКА

Время идет вперед, технологии развиваются, автома-
тизация становится частью нашей жизни. Все больше 
и больше частных предпринимателей, которые занима-
ются аграрным бизнесом, желают идти в ногу со време-
нем, развиваться, повышать производительность и при 
этом экономить своё время и затраты. Им на помощь 
приходит современная техника.

Многие компании предлагают широкий ассорти-
мент оборудования для сортировки, переработки ово-
щей, фруктов и ягод. Сейчас пик сезона, и наиболее 
актуальными являются линии для сортировки. Стоит 
отметить, что зачастую линия разрабатывается инди-
видуально для каждого клиента, поэтому подходит под 
любой бюджет и любую производительность. Такая 
линия может включать в себя разнообразное оборудо-
вание и позволяет собрать собственный конструктор 
согласно техническому заданию. 

СОРТИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

В этом случае есть несколько вариантов. Первый 
– это сортировка напрямую, когда на линию заходит 
микс фруктов/овощей, которые сразу разделяются 
на различные категории и упаковываются в рознич-
ную упаковку, т.е. в картонный ящик. 

Также существует вариант с предварительной со-
ртировкой – пресортинг, он будет так называемой «па-
лочкой-выручалочкой» для предприятий, которые 

СОРТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ –  
ПОМОЩНИКИ В АГРАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»
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работают с большими объемами, 
когда продукт заходит на линию, со-
ртируется, упаковывается сначала 
в специальные контейнеры и потом 
какое-то время в них хранится. За-
тем процесс продолжается на сорти-
ровочной линии, когда для финаль-
ной сортировки и упаковки подается 
уже калиброванный продукт. Такой 
метод позволяет добиться более вы-
сокой производительности и увели-
чить скорость упаковки в разы. 

Например, если на сортиро-
вочную линию попадает некали-
брованный продукт, то после со-
ртировки он распределяется по 
упаковочным столам неравномер-
но, и одни люди вынуждены рабо-
тать быстрее, а другие медленнее. 
А когда используется предвари-
тельно калиброванный продукт, то 
можно за короткое время с боль-
шой скоростью запаковать имен-
но то, что нужно под конкретный 
запрос конкретного покупателя. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
СОРТИРОВОЧНЫХ 
ЛИНИЙ

Функций у системы сортировки 
огромное количество, можно удов-
летворить даже самого придирчиво-
го клиента. Рассмотрим сортировку 
плодов на примере яблок. Сорти-
ровочные линии для калибровки и 
сортировки яблок позволяют про-
изводить отбор плодов по положи-
тельным или отрицательным харак-
теристикам для всех сортов яблок.

Для каждого сорта технологии в 
состоянии произвести точный от-
бор и классификацию по внешне-
му и внутреннему качеству:
●  сухое вещество, твёрдость, гра-

дус по шкале Брикса, помимо 
классических параметров, та-
ких как калибр, цвет и форма;

●  по внутренним дефектам 
фруктов, то есть дефектам или 
повреждениям мякоти;

●  по наружным дефектам, то есть 
дефектам кожуры, которые 
могут быть от града, повреж-
дения, вмятины, порезы или 
болезни яблока, такие, как ко-
шениль, или другие дефекты.
Сортировочная линия позволяет 

классифицировать разные качества 
каждого яблока, точно разделяя 
фрукты согласно разным характери-
стикам качества для каждого вида и 
сорта яблок. Наибольшей популяр-
ностью пользуется сортировка по 
диаметру или весу. Она самая бюд-
жетная. Дальше идет сортировка по 
цвету, которая с каждым годом ста-
новится все более актуальной.

Следующий этап – это сортировка 
по качеству. Эта система прекрасно 
подходит для предприятий, которые 
закладывают яблоки на хранение, 
также она важна для тех садов, где 
нет градозащитной сетки. Ведь там, 
где прошел град, урожай частично 
побит, и нужно как-то отсортировать 
эти яблоки. При работе вручную не-
обходимо будет привлекать огром-
ный людской ресурс. А при наличии 
сортировочной линии вам удастся 
включить сортировку по качеству со 
скоростью более 10 тонн в час. И она 
отсортирует вам яблоки на хорошие 
и яблоки второго сорта.

Техника, позволяющая различать 
яблоки «по вкусу», по содержанию 
сахара, измеряет изменение спек-
тра светового потока, проходящего 
через яблоко насквозь. Таким об-
разом, яблоки можно разделить на 
сладкие, менее сладкие и так далее.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Как ни крути, а самой популярной 
сортировочной линией остается со-
ртировка по весу и диаметру. В этой 
системе каждое яблоко проходит 
через взвешивающую головку, и ма-
шина точно определяет вес, а потом 
ассоциирует вес с диаметром. Таким 
способом в программе создается ма-
трица. Например, вес 30–40 граммов 
ассоциируется с диаметром до 65 мм, 
а 40–50 граммов – с 65–70 мм. Таких 
программ можно создавать множе-
ство под различные сады и сорта, а 
также под различные требования за-
казчиков. Программа фактически со-
ртирует по весу, но для клиента выда-
ет результат сортировки по диаметру. 

Также стоит указать на плюсы со-
ртировочных установок, ведь они 
способствуют значительному росту 
производительности и надежности 
обрабатывающих мощностей одно-
временно с повышением прибыль-
ности и объемов производства, а 
также качества и безопасности пи-
щевых продуктов!

Производители прекрасно по-
нимают, что сортировка пищевых 
продуктов – это не тот процесс, ко-
торый можно строить по шаблону. 
Именно поэтому в компаниях прак-
тикуется строго индивидуальный 
подход к запросам каждого отдель-
но взятого заказчика.

ТЕХНІКА
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За розвитком агробізнесу Ігоря 
Гончарука, відомого на Житомир-
щині виноградаря, колектив жур-
налу «Овочі та Фрукти» із цікавістю 
стежить не перший рік. І можемо 
із впевненістю сказати: його спра-
ва успішна, чоловік знайшов себе 
і своє місце у житті. Попри те, що 
селище Попільня, де знаходиться 
плантація аграрія, потрапляє до 
зони ризикованого виноградар-
ства, тобто умовно придатної для 
промислового вирощування со-
нячної ягоди, врожаї Ігоря Гончару-
ка вражають навіть професіоналів 

із півдня країни, а досвід і знання, 
які він отримав у малосприятли-
вих умовах вирощування культури, 
без перебільшення можуть лягти в 
основу друкованого бестселера для 
широкого загалу фахівців і амато-
рів виноградарства. 

Деякими безцінними секрета-
ми бізнесу на сонячній ягоді Ігор 
Гончарук періодично ділиться з ау-
диторією нашого з вами видання, 
а щорічні нові виклики все більше 
загартовують фахового агронома, 
поповнюють скарбничку його гли-
бокого пізнання і розуміння біо-

ВИНОГРАДАРСТВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ВИНОГРАДНИЙ КОНВЕªР  
ГОНЧАРУКIВ НАРОЩУª ОБЕРТИ



логічних процесів, відточують май-
стерність. Усі свої спостереження 
майстер щоразу занотовує у що-
денник, тому вчасно і точно визна-
чає дати поточних агротехнічних 
заходів, проводить сезонні роботи 
у винограднику, робить спроби ви-
ведення власних сортів і селекцій-
них форм. При цьому використовує 
лише якісні фірмові препарати і ні-
коли не підживлює лозу азотними 
добривами, як радять деякі теоре-
тики та інформаційні джерела.     

– Азот для винограду смерть! Ви-
ноград буде «жирувати» і «гнати» 
лозу, а відтоку соку назад у корінь, 
що потрібно для успішної зимівлі, 
не буде, – переконаний практик.

Зовсім інше діло – біостимуля-
тори від компанії «Агробіотех», 
які Ігор Гончарук вперше випро-
бував на своїй ділянці цього року. І 
не схибив. Результат можна спосте-
рігати на гронах. За словами вино-
градаря, вистачило трьох обробок 
на сезон, що закріпило і примно-
жило гарний врожай 2019 року.  

Пишається пан Ігор заслуженими 
дарами природи – більшість грон 
цьогоріч важать від двох до трьох 
із половиною кілограмів! Як і до-
бірною колекцією ефективних сор-
тів та селекційних форм винограду, 
зібраних на власній землі. Адже 
чоловік майже двадцять років по-

спіль вкладав душу і сили у це діти-
ще – виноградник своєї мрії. Який, 
до речі, став справою не тільки його 
життя, а і його родини – дружини 
Олени та синів Івана і Романа, вони 
нині є невтомними помічниками і 
натхненниками майстра. 

Як відмічають знавці агробізне-
су, які здолали тисячі кілометрів по 
закордонню, виноградна планта-
ція Гончаруків є копією класичних 
французьких виноградників, де 
роблять ставку на якість та еколо-
гічність продукту за рахунок вро-
жайності культивованих об’єктів. 
Так, на ділянці у 0,80 га добре себе 
почувають і родять близько півто-
ри тисячі кущів, серед яких впадає 
в око Преображення, Лія, Лора і 
Плевен, Русбол, Красотка і Кра-
сень, Велес і Геліодор... Не дивно, 
що у винограднику домінують пер-
шокласні кишмиші – солодкі, со-
ковиті і, що найголовніше, безкіс-
точкові. За них власною гривнею 
проголосували споживачі, а ще ці 
плоди красиві. І це велика перевага 
і важливий елемент успіху гонча-
рукового винограду на місцевому 
ринку – відповідність товарного 
вигляду смаковим якостям. Що, до 
слова, нині є рідким явищем, коли 
лежкість і транспортабельність 
плодів заслала очі як виробникам, 
так і споживачам.

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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ВИНОГРАДАРСТВО

Але не можна лишатися осторонь 
мінливих маркетингових процесів. 
Власник виноградного розмаїття 
разом із помічниками чудово це 
розуміє, тому приділяє багато часу 
експериментам. Так, нині заверши-
лися випробування, які зазвичай 
тривають кілька років, сорту Ка-
берне-Совіньйон, саджанці якого 
були привезені з Італії. На жаль, цей 
сорт не встигає визріти у Попільні, 
тож Ігорю Гончаруку не залишаєть-
ся нічого іншого, як відмовитися від 
спроб його адаптувати. А от фран-
цузький винний сорт Леон Мійо, 
навпаки, показав гарний результат. 
Родючий, стійкий до хвороб та ще й 
суперсолодкий. Торік у його ягодах 
містилося 25% цукру, тож він ви-
явився універсальним  – хочеш спо-
живай свіжим, хочеш – роби вино. 
До речі, цьогоріч родина Гончаруків 
з успіхом почала опановувати вино-
робний бізнес. І не здивуюся, якщо 
за рік-два, коли люди розсмакують 
їх вина, останні будуть користувати-
ся таким же підвищеним попитом, 
як і виноград.

Іще Ігор Гончарук радить вино-
градарям звернути увагу на болгар-
ський сорт кишмишу №342. Хоча 
його грона й невеличкі, але сорт 
надзвичайно ранній  та стійкий до 
хвороб – достатньо однієї обробки 
на сезон, кущ не потрібно нормува-
ти. Плюс з ягід №342 виходить іде-
альний ізюм. Перспективним може 
виявитися і селекційна форма 887 

авторства відомого українського се-
лекціонера Віталія Загорулька, при-
наймні цього року на ділянці Ігоря 
Гончарука 887 рясно вродив. 

– Із селекційними новинками 
треба бути обережним, – каже Ігор 
Гончарук. – Бо вони часто стають 
складовою маркетингових стра-
тегій.  От, скажімо, з’являється на 
ринку нова назва – сорт чи селекцій-
на форма, виникає ажіотаж, всі на-
магаються роздобути новинку пер-
шими, чимшвидше взяти саджанці 
на «озброєння», а за три роки вияв-
ляється, що це була лише копія ста-
рих добрих сортів, того ж Преобра-
ження чи Велеса, та ще й жалюгідна. 

Виноградар зазначає, що пізні 
сорти в умовах Попільнянського 
району немає сенсу вирощувати, 
бо лише на ранні існує гарний по-
пит. Щодо обробок винограду від 
повстяного кліща, то Ігор Гончарук 
радить використовувати колоїдну 
сірку. Коли сонечко припече, сір-
ка починає випаровуватися разом 
із шкідником. А щоб плантацію не 

обсідали грибні хвороби, практик 
припинив фрезувати міжряддя. Бо 
примітив, що звичайне скошування 
бур’янів меньше наражає виноград-
ник на додаткові ризики, адже   ра-
зом із перевернутою до гори дригом 
землею у повітря піднімаються шко-
дочинні спори, які поповнюють і без 
того агресивний бактеріальний фон.

Цікаво, що у кожній ідеально на-
лагодженій справі зазвичай є хоча 
б одна вада, так би мовити, своя 
ложка дьогтю у діжці з медом. Не 
є винятком і виноградник Ігоря 
Гончарука. Господар вказує на ано-
мальну ділянку у кілька соток посе-
ред винограднику, де за багато ро-
ків не прижився жодний сортовий 
кущ. Чому так? Завісу таїнства не 
прочинив  навіть детальний аналіз 
грунту, що зводить нанівець теорію 
про домінування людини над при-
родою. Є ще чого вчитися на шляху 
пізнання цього чарівного світу. Що 
з успіхом робить родина Гончаруків 
– сумлінно працює, експеримен-
тує, творить, пізнає. А  заради ціка-
вості вони висадили на аномальній 
ділянці яблуні і сподіваються вже 
за кілька років з’ясувати, чи взагалі 
придатна там земля для культур-
них рослин. 

Виноградний оцет та дріжджі, за-
готівля виноградного листя для при-
готування долми, саджанці різно-
манітних сортів волоського горіху і 
фундуки, розведення виноградного 
равлика та вирощування  солодкої 
кукурудзи – це далеко не повний пе-
релік напрямів діяльності цієї роди-
ни. А також цікаві теми для майбут-
ніх публікацій. 
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