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Ви тримаєте у руках ювілейне чис-
ло журналу «Овочі та Фрукти». Пер-
ший номер цього науково-популяр-
ного видання побачив світ у грудні 
2009-го. І весь цей час нам вдавалося 
без перебоїв щомісяця випускати у 
світ чергові номери часопису. 

Ідея заснування журналу «Овочі 
та Фрукти» виникла не раптово. На 
той час я вже мав досвід видання 
журналів «Хімія. Агрономія. Сер-
віс», «Земельний вісник України» 
та «Что едим», які досягли певної 
популярності як у професійному 
аграрному середовищі, так і серед 
широкого загалу читачів. Крім них, 
у інформаційному полі вже функ-
ціонували інші маститі впізнавані 
видання плодоовочевої тематики. 
Тож моя ідея не виглядала нова-
торською. Та разом із  творчим ко-
лективом журналістів ми намага-
лися створити видання із власним 
обличчям і професійним баченням 
тенденцій ринку та сучасних тех-
нологій, що у підсумку мало допо-
могти у висвітленні і доповнити 
строкату картину розвитку плодо-
овочевої галузі. 

Від дати прийняття рішення до 
виходу першого сигнального при-
мірника «Овочі та Фрукти» минув 
рік. За цей час вдалося остаточно 
визначитися з концепцією, змістом 
і дизайном журналу, за що я дуже 
вдячний нашому беззмінному арт-
директору Олегу Радковцю, який 
терпляче вислуховував мої поба-
жання і відчайдушно втілював свої 
талановиті ідеї в зовнішню розроб-
ку новоствореного видання. У ре-

зультаті творчих пошуків вийшло 
так, що й досі, через десять років, 
не думаю робити ребрендінг, змі-
нювати логотип і верстку журналу. 
Сподіваюся, що наша читацька ау-
диторія, а це в основному  фахівці 
галузі, такої ж думки. До речі, саме 
провідні спеціалісти таких потуж-
них компаній зі світовим ім'ям, як 
Rijk Zwaan і Syngenta  повірили в 
успіх проекту «Овочі та Фрукти» 
і першими підтримали його на по-

Перший номер видання  
(грудень 2009 р.)
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чаткових етапах розвитку. З нами 
вони і донині.

 А коло прихильників поступо-
во збільшувалося. Незабаром до 
видання долучилися Bejo, FMC, 
DuPont (нині Corteva Agriscience), 
BASF, Bayer, SBM, HZPC, Enza Zaden, 
Nunhems, Kitano Seeds, Yuksel Seed, 
Yara, Lucky Seed та багато інших про-
гресивних і потужних компаній, у 
тому числі і вітчизняних. Мова про  
Бту-центр, Адана-3, Інкулс, Мнагор, 
Агробіотех, Тирас, Кліома-сервис, що 
зробили значний внесок у наш жур-
нал, який певною мірою є соціально-
просвітницьким. Адже з огляду на 
перманентне зростання цін в Україні 
вартість примірника часопису у трид-
цять гривень нині покриває  хіба що 
логістичні видатки на видання. Нато-
мість ми не поспішаємо підвищувати 
ціну, адже зараз далеко не всі співгро-
мадяни навіть за великого бажання 
можуть дозволити собі придбати 
журнал, не те що оформити перед-
плату на рік чи й квартал. Тому на всіх 
галузевих аграрних виставках, а ми 
беремо в них активну участь почас-

ти і як інформаційні спонсори, жур-
нал можна отримати безкоштовно. 
І судячи з численних відгуків охочих 
ознайомитися з черговим номером 
видання, сьогодні це є дієвим інстру-
ментом поширення якісної, виваже-
ної інформації у місцях концентрації 
цільової аудиторії. А незмінна ціна 
примірника є важливим елементом у 
формуванні лояльності до журналу з 
боку читацького загалу. 

Задля популяризації друкова-
ного видання у теперішніх умовах 
глобальної діджиталізації не варто 
нехтувати і можливостями Інтер-
нету. Маю на увазі функціональний 
і зрозумілий за структурою сайт 

часопису, присутність у соціаль-
них мережах, що стало невід’ємною 
складовою існування будь-якого 
успішного проекту. Наше видання 
також крокує у ногу з часом. Всі ін-
тернет-ресурси «Овочі та Фрукти» 
періодично поповнюються стаття-
ми з журналу, щоб співвітчизники за 
кордоном також мали змогу ознайо-
митися з актуальною і виваженою 
інформацією. У цьому році сторінка 
видання з’явилася у всесвітній ен-
циклопедії Вікіпедія, що полегшить 
пошук нашого веб-сайту онлайн. 

Однак наявність інтернет-сайту 
зовсім не применшує важливості 
друкованого видання. Навпаки, вони 
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доповнюють одне одного. Скажімо, 
тримаючи у руках журнал, ви не за-
лежите від власників сервера, на 
якому знаходиться ваша інформація, 
і це обладнання зазвичай знаходить-
ся будь-де, але не в Україні. Тобто 
інформація на папері найбільш за-
хищена, завжди залишиться при вас 
і несанкціоновано не зникне на від-
міну від інформації на сайті, чи, тим 
більше, у соцмережах або навіть на 
жорсткому диску гаджета. По-друге, 
залишається невирішеним питання 
якості інформації у Інтернеті, на від-
міну від друкованих видань, які не-
суть юридичну відповідальність за 
поширення і передрук відомостей.

Пригадався курйозний випа-
док, коли один із наших читачів 
звернувся до редакції, щоб ми 
йому роз’яснили, як можна вирос-
тити ананаси на півдні України. 
Як з’ясувалося, один дотепник із 
Чернівців заради розваги ство-
рив фейкову новину про ананасову 
плантацію у Чернівецькій області і 
виклав своє «творіння» на сторінці 
у соцмережі. Близько десятка чер-
нівецьких інформаційних сайтів, 
спраглих до «смаженого», спритно 
підхопили нісенітницю, їх колеги з 
інших українських досить автори-
тетних онлайн-ресурсів заходилися 
її поширювати. Як наслідок, у дезін-
формацію, до речі, створену досить 

переконливо, повірили мільйони 
людей. Не здивуюся, якщо деякі з 
них вірять в українську ананасну 
плантацію і донині, хоча з часом 
більшість сайтів, оговтавшись, все ж 
таки прибрали цю «новину» зі своїх 
сторінок. Але яскравий приклад за-
силля некомпетентності в онлайн-
середовищі запам’ятався надовго. А 
скільки таких випадків, коли через 
інформацію з Інтернету, а швидше 
дезінформацію, людина шкодить 
своєму здоров’ю, а найдовірливі-
шим користувачам це коштує жит-
тя чи добробуту, зводить нанівець 

багаторічні зусилля, збиває на хиб-
ний шлях тощо. Бо інформація – це 
стратегічна річ, як зброя чи ліки, і 
рівень її якості може як вбити, так і 
відродити. Найліпше це розуміють 
у цивілізованих суспільствах, де па-
перові носії інформації досі успішно 
конкурують із електронними ана-
логами. Статистика свідчить, що 
люди, які читали і продовжують чи-
тати друковані тексти, мають висо-
кий інтелект. А наш контент розра-
хований саме на таких людей – тих, 
хто займається самоосвітою, прагне 
отримувати нові якісні знання. Ці 
люди розвиваються, мають май-
бутнє, а ми їм допомагаємо. Тобто 
якщо ми публікуємо обгрунтовані 
рекомендації з технологій, детально 
описуємо досвід підприємців, то це 
вже інструкція до дії, інформація, 
яку можна монетизувати.     

Принаймні я за час існування 
«Овочі та Фрукти» суттєво виріс 
– професійно і світоглядно. Оче-
видно, далося взнаки періодичне 
спілкування із вченими і аграрія-
ми-практиками, нашими шановни-
ми авторами і героями публікацій, 
людьми відданими своїй справі, які 
забезпечують не тільки розвиток 
журналу, а і мій власний, оскільки 
я постійно вчуся у них і надиха-



грудень 2019 11

СЛОВО ВИДАВЦЯ

юся їх прикладом. Адже будь-яка 
садова чи овочева культура дуже 
технологічна, за кожним сортом, 
препаратом чи гібридом стоїть ціла 
історія, копітка праця багатьох по-
колінь, селекційних центрів, вчених 
і агрономів, це величезна індустрія, 
здатна змінювати вектор розвитку 
цивілізації. Перебуваючи у потоці 
такої інформації, я навіть перетво-
рив свою присадибну ділянку у не-
величку експериментальну зону, де 
випробовую новинки і препарати, 
застосовую різні методи вирощу-
вання тих чи інших культур. Хоча 
раніше займався роботою на зем-
лі, так би мовити, «за залишковим 
принципом». А нині із задоволен-
ням знаходжу час і сили для вті-
лення отриманих знань на практиці 
– це невід’ємні речі, які створюють 
корисний симбіоз.

Щодо цифр, то 120 номерів жур-
налу за десять років, за найскром-
нішими підрахунками, дорівнюють 
близько десяти тисячам сторінок 
унікального авторського тексту. До 
прикладу, вся Українська сільсько-
господарська енциклопедія у трьох 
томах, виданих у 1970–72 роках, 
налічує близько 1600 сторінок. І це 
журнал лише торкнувся поверхне-
вого пласту знань людства про ви-
робництво і споживання плодів. А 
це безмежна тема, у якій можна рос-
ти і вдосконалюватися вічно.  

Скажімо, аграрії у різних куточ-
ках планети і не здогадуються, яким 
дивовижним досвідом, унікальни-
ми досягненнями і відкриттями мо-
жуть поділитися з ними українські 
колеги, і навпаки. Тому ми система-
тично готуємо до публікації мате-
ріали про виробництво рослинної 
продукції за кордоном, розповіда-
ємо про нюанси співробітництва 
з іноземним бізнесом, шукаємо в 
Україні і за її межами авторів, які 
можуть поділитися цікавою інфор-
мацію про те, як вирощують і реа-
лізують плодоовочеву продукцію у 
світі. Адже такі матеріали суттєво 
урізноманітнюють і доповнюють 

літопис нашого буття, підігрівають 
цікавість до землеробства. 

Журнал активно популяризує і на-
ціональні досягнення. Так, спільно із 
симиренкознавцем академіком Укра-
їнської академії екологічних наук 
Петром Вольвачем ми опублікували 
цикл статей про життя, творчість і 
результати досліджень видатного 
українського помолога Левка Сими-
ренка, який вдихнув життя у непере-
вершений сорт яблук, аналогів якому 
немає у світі. На постійній основі у 
рубриці «Картоплярство» оприлюд-
нюємо матеріали про діяльність По-
ліської дослідної станції Інституту 

картоплярства НААН, де в умовах 
тотального недофінансування, по-
части завдяки ентузіазму вчених, на-
роджуються посухостійкі сорти кар-
топлі вітчизняної селекції. З певною 
періодичністю на сторінках видання 
знайомимо з новими науковими роз-
робками вчених Інституту овочівни-
цтва і баштанництва НААН, які як 
автори почали співпрацювати з  жур-
налом «Овочі та Фрукти» ще на зорі 
його становлення. Щономера опри-
люднюємо результати досліджень 
багатьох вітчизняних науковців, які 
причетні до творення сучасного ово-
чівництва і плодівництва. 
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Не можуть не турбувати авторів 
журналу і колектив редакції факти 
агресивного впровадження генетич-
но модифікованих об’єктів у світове 
сільськогосподарське виробництво. 
Тому проект «Україна без ГМО – 
Зелена Україна», започаткований 
нашим журналом, покликаний не-
упереджено розібратися у цьому пи-
танні і поінформувати суспільство 
про різні його аспекти. Публікації 
про ГМО знайшли відгук у серцях 
багатьох читачів, про що свідчать ре-
зультати спілкування з ними.       

Можливо, ГМ-технологія – це 
наше майбутнє, найкращий варіант 
для мільйонів людей у світі, яким не 
вистачає харчів, а можливо, згуба. 
Остаточну відповідь на це питання 
можна отримати через десятиліття 

ретельних досліджень, лише завдяки 
методам наукового пізнання, але ні в 
який інший спосіб. І поспіхом діяти 
не варто, природу не перемудрити. 
Можливо, майбутнє продовольчої 
безпеки людства ховається під тов-
щею океанських хвиль чи в нетрях 
мегаполісів. Адже нині паралельно 
з ГМ-технологією активно розви-
вається морське рослинництво, під-
земні ферми і міське фермерство, 
завдяки цьому можна забезпечити 
органічні стандарти виробництва 
харчів. Натомість людина, володі-
ючи потужними технологічними 
інструментами, часто бездарно і 
згубно завойовує природу, тож наша 
місія – інформувати про те, як пра-
вильно застосовувати агрохімію, 
добрива, техніку, щоб не зашкодити 

живому організму навколишнього 
середовища і власному здоров’ю, до-
нести до відома читачів, що попри 
захоплення новим та інноваційним, 
не варто забувати про давні випро-
бувані часом сорти і технології, які 
частково можна застосовувати  зараз 
і заробляти на цьому.  

Таким чином, не менше дев’яноста 
відсотків інформації, яку ми друку-
ємо, залишається актуальною ро-
ками, на відміну від, скажімо, сус-
пільно-політичної періодики, де на 
наступний після виходу з друку, а то 
часто і в день верстки публікуєть-
ся застаріла інформація. Бо новини 
з’являються мало не щохвилини, і 
у їх розповсюдженні краще не кон-
курувати з онлайн-виданнями або 
телебаченням, які поширюють відо-
мості моментально. Натомість спе-
ціалізовані галузеві видання вигід-
но відрізняються серед загалу ЗМІ 
унікальним вузькопрофільним кон-
тентом, який нелегко створювати, 
натомість він може стати у пригоді 
протягом досить тривалого періоду. 
І в цьому криється один із секретів 
довголіття галузевих видань. Ска-
жімо, хоч «Овочі та Фрукти» і не є 
ваковським виданням, теми і мате-
ріали журналу охоче використову-
ють студенти аграрних навчальних 
закладів для підготовки курсових і 
дипломних робіт. Іноді трапляється, 
що ці матеріали створені їхніми ж 
викладачами. Непоодинокі випад-
ки, коли молодий фахівець вже на 
виробництві читає такий от журнал 
і розуміє, що ту чи іншу тему він в 
силу різних обставин недовчив або 
не засвоїв на лекціях, тож надолужує, 
читаючи «Овочі та Фрукти». І таких 
фактів багато, про них мені розпо-
відали наші читачі і автори, яким я  
принагідно хочу щиро подякувати. 
Особливо вченим і викладачам за-
кладів аграрної освіти за глобальний 
і неоціненний внесок у створення 
нашого з вами часопису, а також за 
спадковість знань, які вони чи на 
лекціях, чи за допомогою журналу 
передають молодому поколінню, 
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формуючи майбутнє нашого наро-
ду, за те, що не шкодуючи сил і часу, 
послідовно і невтомно формують і 
виховують читацьку аудиторію, при-
щеплюють їй смак і культуру спожи-
вання знань і фахової інформації. 

Серед Вчителів з великої літери 
хочеться окремо відзначити внесок 
відомого науковця професора НУБІП 
Івана Лукича Маркова, знаного у про-
фесійному колі фітопатолога, який 
із перших місяців існування проекту 
«Овочі та Фрукти» охоче підтримав 
його діяльність своїми чудовими за 
змістом і високими за якістю стат-
тями у рубриці "Захист рослин". Не 
втомлююсь захоплюватися талан-
том і працелюбством Івана Лукича, 
який, звісно, маючи за плечима бага-
торічний досвід і грунтовні знання, 
майже у кожний номер надає багато-
сторінкові тексти з рекомендаціями 
і цінними порадами для боротьби з 
захворюваннями  садових і овочевих 
культур як при їх вирощуванні, так і 
при зберіганні плодів. Ця сумлінна і 
високоповажна людина зробила на-
стільки багато для  формування ви-
дання, що я вже не уявляю «Овочі та 
Фрукти» без матеріалів Івана Лукича 
Маркова, порадами і знаннями якого 
користуються цілі покоління агроно-
мів в Україні і за її межами.  

За десять років в організаційному 
житті редакції було багато курйоз-
них, повчальних і непередбачува-
них ситуацій. Варто зазначити, що 
прихід у редакцію кожного нового 
фахівця чи редактора давав певний 
поштовх для розвитку і утверджен-
ня спецвидання. Нині ми відзначає-
мо його зрілий вік.  

Якщо озирнутися навкруги, бага-
то аграрних видань за цей час зни-
кло. Можливо, в силу своєї неакту-
альності або якихось економічних 
причин. Але «Овочі та Фрукти», 
вважаю, завдяки тому, що утримує 
свою спеціалізацію, лишається ці-
кавим як для фахівців, так і інших 
читачів науково-популярною пу-
бліцистикою. Можливо, у цьому і є 
певний секрет нашого успіху.  

А ми прагнемо нових висот, ска-
жімо, дотягнутися до світового рів-
ня. Поки нас читають лише наші 
співвітчизники та діаспора, адже не 
виходимо на іноземній мові. Але з 
огляду на популярність тематики у 
світі плануємо започаткувати англо-
мовну версію видання. Як думаєте, 
шановні читачі, варто це робити? 
Тож прошу залишатися з нами та 
продовжувати ділитися своїми вра-
женнями від нових номерів журна-
лу та власними думками стосовно 
вибору тем для майбутніх публіка-
цій з нашою редакцією. 

Сергій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
генеральний директор  

ТОВ «ВКО Дельта-агро»,  
видавець журналу  

«Овочі та Фрукти»  
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Шановна редакція журналу 
«Овочі та Фрукти»! Прийміть 
найщиріші вітання з нагоди  
ювілейного видання  – 10-річчя  
фахового часопису!  Журналу ба-
жаю – довголіття, а Вам  –  при-
хильної долі, невичерпної енергії, 
творчої наснаги і вагомих здо-
бутків у медійному просторі, на-

уково-виробничій ниві!
Я пишаюсь тим, що активно співпрацював  із редак-

цією майже з перших номерів  видання. Головним редак-
тором журналу  на той час була талановита, вимогли-
ва, фахова людина – Любов Владиславівна Журавльова. 
Я вдячний  їй за співпрацю і довіру, вибір актуальних 
матеріалів для висвітлення на шпальтах журналу 
теми найбільш шкідливих  хвороб овочевих і плодово-
ягідних культур. Читачі мали змогу засвоїти типові 
симптоми   проявлення тієї чи іншої хвороби на різних 
органах рослин, ознайомитись із біоекологічними осо-
бливостям їх збудників, шкідливістю хвороб, дізнатися 
про джерела  резервування інфекції і завдяки цьому сві-
домо  впроваджувати науково-обгрунтовані ефектив-

ні захисні заходи з обмеження поширення і розвитку 
захворювань на конкретних культурах, отримувати 
врожаї високої якості.

Озираючись на пройдені 10 років співпраці з різними 
редакторами журналу, хочу відзначити,  що з приходом 
у колектив головного редактора Олександра Литвиненка 
контент видання помітно розширився, з’явилося багато 
публікацій про нові маловідомі в Україні види овочевих 
і плодово-ягідних  культур, їх цінність і використання у 
харчуванні людей. Значна увага приділяється сучасним 
технологіям вирощування овочевих і плодово-ягідних 
культур, висвітлюється кращий   вітчизняний і зарубіж-
ний досвід їх вирощування, збільшилася кількість матері-
лів з екології, безпеки продукції, органічного землеробства, 
захисту рослин. 

Журнал «Овочі та Фрукти» вирізняється з-поміж 
інших аграрних видань яскравою ілюстрацією, зміс-
товним контентом, корисною інформацією про наукові 
відкриття і новинки сучасного плодоовочевого вироб-
ництва, безпеку плодоовочевої продукції.

З вдячністю за довіру та співпрацю,   
Іван Лукич Марков.

У грудні 2019 року журнал «Ово-
чі та Фрукти»  відзначає деся-
тиріччя. Символічно, що перша 
моя публікація про малопошире-
ну культуру кизил вийшла саме 
у цьому виданні влітку далекого 
2011 року. Тоді я ніколи б не по-
вірив, що кількість моїх праць 
досягне близько ста, половина з 

яких про кизил. П’ята частина моїх публікацій на різні 
теми була опублікована саме у журналі «Овочі та Фрук-
ти». Можна відзначити різноплановість публікацій та 
професіоналізм  журналістів цього видання, які вдало по-
єднують статті як про плоди, так і про овочі. Приєм-

но і цікаво працювати з ними. Сподіваюсь на подальшу 
співпрацю. Планую серію нових публікацій про переробку 
плодів, зокрема про виробництво сидрів та вин з плодо-
во-ягідних культур. Планую дещо цікаве для читачів, а 
саме публікацію про плоди та ягоди, які вирощують за 
кордоном, а також нові публікації про кизил. Користую-
чись нагодою, хочу привітати всіх працівників журналу 
з наступаючим 2020  роком. Особливі привітання моїй 
родині та моєму науковому керівнику, адже завдяки йому 
ці публікації з’явились. Журналу бажаю довголіття та 
цікавих статей. Кожному з нас бажаю доброботу та 
мирного неба. 

З повагою, Євгеній Постоленко. 

ВIТАªМО КОЛЕКТИВ ЖУРНАЛУ  
«ОВОЧI ТА ФРУКТИ» З ЮВIЛЕªМ! 
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Здравствуйте, редакция журна-
ла «Овощи и Фрукты»! Позволь-
те искренне поздравить  ваш 
колектив с юбилеем, пожелать 
вам и в дальнейшем раскрывать 
полезные и интересные темы. 
В современном цифровом мире, 
перенасыщенном информацией, 
очень легко потеряться и не най-

ти правильного ответ на вопросы, связанные с овоще-
водством и плодоводством. Одним из маяков, который 
освещает путь аграриев в этой области, является ваш 
журнал. В нем можно найти много ценной информации ка-
саемо технологий, которые с успехом используются как в 

крупном аграрном производстве, 
так и в домашнем подсобном хо-
зяйстве. В эру диджитализации, 
когда Интернет постепенно за-
владевает всеми сторонами на-
шей жизни, иногда очень приятно 
оторваться от экранов монито-
ров и смартфонов, взять в руки 
полновесный красочный журнал 
«Овощи и фрукты», почувствовать неповторимый за-
пах свежей типографской краски и, открыв его, забыть 
на время об обыденных  проблемах, погрузиться в яркий и 
столь нами любимый мир овощей и фруктов. 

С уважением, Евгений и Наталия Духины

Вітаю чудовий колектив ре-
дакції «Овочі та фрукти», 
творчий потенціал якого 
забезпечує успіх і популяр-
ність журналу, з першим 
«круглим» ювілеєм!
«Овочі і фрукти» – журнал, 
який став незамінним про-
фесійним і інформативним 

радником і наставником для сотень тисяч україн-
ців, широкого кола виробників овочів і фруктів. 

За час моєї співпраці, а це понад 5 років,  журнал  
неухильно набуває все більшого обсягу і популярнос-
ті. Як постійний автор не припиняю захоплювати-
ся творчим ентузіазмом колективу, його шляхет-
ною ідеєю висвітлення овочево-фруктових справ. 
Своєчасні професійні поради допомагають пра-
вильно орієнтуватися в сучасних технологіях  ви-
робництва овочів та фруктів. Матеріали журна-
лу дають відповіді на актуальні запитання, зміст 
яких охоплює широкий спектр культур, прийомів їх 
вирощування, догляду, заходів захисту, виділяючи 
найефективніші підходи, найперспективніші сор-
ти. А значить, допомагають робити правильний 
вибір новітніх технологій вирощування, сприяють 
аграріям в успішному виробництві високоякісної 
овочевої і фруктової продукції, а споживачам дають 
змогу ознайомитися з різноманітним асортимен-
том представлених культур.

Бажаю всьому колективу редакції нових успіхів, 
невичерпності ідей, непохитності у досягненні заду-
мів та планів, творчого довголіття, великих тира-
жів та відданих читачів! Крокуйте і в подальшому 
в ногу з часом, примножуючи ряди однодумців!  

З повагою, Ганна Миколаївна Ткаленко

Щиро вітаю журнал «Овочі 
та фрукти» з ювілеєм! Охо-
че співпрацюю з цим виданням 
майже п’ять років. Хотілося б 
відзначити високу кваліфіка-
цію працівників редакції, цікаву, 
корисну, і головне, вчасну для ві-
тчизняного виробника подачу 
матеріалів з розвитку галузей 

садівництва та овочівництва. 
У перспективі у співпраці з журналом планується 
більш комплексно дослідити  розвиток світового та 
вітчизняного ринку плодів і ягід з огляду на динамічне 
зростання споживання продукції органічного вироб-
ництва, прагнення населення до якісного, раціональ-
ного харчування. 

Журнал вирізняється з-поміж інших видань швид-
кістю реагування на ноу-хау, ринкові зміни та вплив 
політико-економічної ситуації на розвиток згаданих 
галузей. Він оптимально насичений як за змістом, 
так і за повнотою досліджень авторів.

З повагою, Інна Анатоліївна Сало 
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У Міжнародному виставковому 
центрі у Києві 29–31 жовтня відбу-
лась важлива подія осені – міжна-
родна виставка ефективних рішень 
у агробізнесі AgroComplex 2019. Ви-
ставка об’єднала провідних експер-
тів ринку та стала нетворкінг-май-
данчиком для бізнес-спілкування 
як малих фермерських господарств, 
так і великих агрохолдингів для 
отримання професійної інформації 
з метою подальшого успішного гос-
подарювання. Організатор заходу – 
компанія «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок».

У церемонії урочистого відкрит-
тя AgroComplex 2019 взяли участь 
керівник відділу питань продоволь-
ства, сільського господарства, за-
хисту прав споживачів та охорони 
навколишнього середовища при 
Посольстві Федеративної Республі-
ки Німеччина в Україні Герман Інте-
манн, перший віце-президент Спілки 
пасічників України Віталій Іванович 
Нагорнюк, президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників 
України Микола Іванович Стрижак, 
голова Біоенергетичної асоціації 
України Георгій Георгійович Геле-
туха, засновник компанії DroneUA 
головний бізнес-партнер IT-Corner 
2019 Валерій Іванович Яковенко, 
президент Асоціації «Теплиці Укра-
їни» Євген Володимирович Черни-
шенко, директор агропромислових 
виставок ТОВ «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок» Сергій 
Дмитрович Висоцький. Виставку 
традиційно відкрив голова правлін-
ня ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок» Володимир 
Андрійович Іванов.

Цього року у міжнародній вистав-
ці ефективних рішень для агробізне-
су AgroComplex 2019 взяли участь 
понад 300 компаній з 11 країн. Була 

представлена національна експози-
ція Німеччини, колективні експози-
ції Китаю та Туреччини. Виставкова 
площа склала 17 140 кв. м. Протягом 
трьох днів у столиці вирувало на-
сичене аграрне життя, успішно про-
йшли понад 20 ділових заходів, у 
яких взяло участь понад 100 спікерів, 
на виставку завітали 12 400 профе-
сійних відвідувачів. 

АgroComplex 2019 представив 5 
ексклюзивних спецпроектів.  Серед 
них «Продуктивне Бджільництво» – 
міжнародна спеціалізована виставка 
виробників обладнання для бджіль-
ництва. У спеціалізованій експозиції 
взяли участь 30 компаній. У рамках 
виставки 29 жовтня за підтримки 
Спілки пасічників України вперше 
відбулась конференція «Продуктив-
не бджільництво в Україні. Експорт-
ний потенціал, стратегічні напрямки 
розвитку», де найуспішніші пасічни-
ки поділилися своїм досвідом та до-
сягненнями.

Асоціація «Теплиці України» та 
Національний університет біоресур-
сів і природокористування України у 
рамках міжнародної виставки ефек-
тивних технологій та обладнання для 
тепличного господарства Тепличний 

Бізнес провели спільну міжнародну 
конференцію «Ефективна теплиця 
– нові підходи, реальні прибутки». 
У заході взяли участь 15 компаній.  
Організатори представили повний 
спектр рішень для вирощування 
овочевих та ягідних культур, грибів, 
квітів у закритому ґрунті.

У рамках АgroComplex 2019 та-
кож тривала  найбільша спеціалізо-
вана експозиція цифрових техно-
логій та smart-рішень в агробізнесі 
–  ІТ-Corner 2019.  Захід консолідував 
близько 50 вітчизняних та міжна-
родних брендів і 35 компаній-учас-
ниць. Уперше ексклюзивним стен-
дом був представлений VIP-учасник 
AgroComplex 2019  світовий вироб-
ник дронів компанія DJI, яка сенса-
ційно представила нові дрони-опри-
скувачі для сільського господарства 
– Agras T16 та модель Phantom 4 
RTK.  Провідний системний інте-
гратор безпілотних рішень компанія 
DroneUA 29 жовтня  провела бізнес-
форум «IT- Corner 2019: тренди, тех-
нології, майбутнє для агро 4.0». Саме 
тут керівник продажів компанії DJI 
Agriculture Денг Саммер презенту-
вав новинки та розповів про пріо-
ритети компанії в Україні: «Головна 

АГРАРНИЙ СЕЗОН УСПIШНО 
ЗАВЕРШЕНО НА AGROCOMPLEX 2019
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мета, яку ми ставимо перед собою 
на цьому форумі – показати наші 
найновіші технології в обприску-
ванні, агромеджменті і загалом усю 
продукцію нашої компанії для агро-
сектору. Я вважаю, що Україна є од-
ним із найголовніших закордонних 
ринків для DJI Agriculture. Моя мета 
– вивести технологію обприскуван-
ня дронами на український ринок, а 
звідти на європейський. Планую від-
відати виставку і в наступному році».

У рамках ІТ-Corner 2019 30 жов-
тня були презентовані результати  
експериментального проекту «162 
га цифрового поля» Миколаївського 
національного аграрного універси-
тету та компанії «Ландтех». Завдан-
ня проекту – збільшити врожайність 
та підібрати ресурси, які б дозволили 
підвищити продуктивність рослин, 
оптимізувати витрати та запрова-
дити раціональне природокористу-
вання. На cемінарі виступили Антон 
Мезінов, керівник відділу точного 
землеробства компанії «Ландтех» 
та Микола Карпенко, директор На-
укового парку «Агроперспекти-
ва» Миколаївського національного 
аграрного університету. Бажаючих 
послухати було багато.

АgroEnergyDAY 2019 – другий 
міжнародний експофорум біоенер-
гетичних технологій та альтерна-
тивної енергетики. Цього року ви-
ставка була насиченою та включала 
спеціалізовану експозицію (21 ком-
панія-експонент), міжнародний біз-
нес-форум (4 тематичні панелі, 26 
спікерів, близько 200 відвідувачів), 
метчмейкінг від профільних експер-
тів (35 індивідуальних консультацій). 
У рамках АgroEnergyDAY 30 жовтня  
відбувся бізнес-форум з питань по-
тенціалу сільського господарства в 
розвитку біоенергетики та презенто-
вані технології для енергоефектив-
ності виробництва.  У своєму висту-
пі Георгій Гелетуха, голова правління 
Біоенергетичні асоціації України, 
сказав: «Ми вдячні організаторам 
виставки за те, що маємо можливість 
бути співорганізаторами такої масш-

табної події, як AgroEnergyDAY». А 
Олександр Домбровський, голова 
ГС «Глобал 100 PE Україна» зазначив, 
що такі заходи, як AgroEnergyDAY,  
дають можливість об’єднати сильні 
сторони та отримати синергетичний 
ефект: вирішити проблеми чистої 
енергетики, поділитися досвідом та 
теоретичними надбаннями, які для 
України дуже важливі. 

Local to Global 2019 – спеціалізо-
вана виставка-ярмарок фермерської 
та крафтової продукції. Виставка 
консолідувала 26 виробників, які 
представили свої унікальні фермер-
ські продукти.  

На Local to Global 30 жовтня від-
бувся практичний семінар «Марке-
тингові інструменти для реалізації 
фермерської продукції на місцевих і 
глобальних ринках», у рамках якого 
українські виробники фермерської 
продукції дізналися про дієві марке-
тингові інструменти масштабування 
бізнесу від провідних експертів га-
лузі. У заході взяли участь співвлас-
ник бренду «Медові Брати» Дмитро 
Кушнір, керівник ФГ з вирощування 
равликів «Dido Djozef»  Андрій Свір-
ський, операційний директор ТМ 
«Молоко від Фермера» Олександр 
Арделян. 

Серед заходів слід також відзна-
чити конференцію «Збільшення 
прибутків в агробізнесі 2019», яку 
організували Sapienza.media та ТОВ 
«Київський міжнародний контр-
актовий ярмарок». Захід об’єднав 
агроекспертів і практиків, які пре-
зентували учасникам конференції 
сучасні інструменти та робочі кейси 
для підвищення прибутковості агро-
бізнесу. У програмі заходу виступили 
керівник агромедіа-агенції Sapienza 
Катерина Зверева, заступниця міні-
стра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 
виконавчий директор ГС Ukranian 
Food Valley консультант з агромарке-
тингу Наталя Маєвська та інші. 

Церемонія нагородження компа-
ній-виробників сільськогосподар-
ської техніки у номінації «Легенда 

вітчизняного машинобудування» 
відбулась 30 жовтня. У рамках захо-
ду виступив переможець шоу «Голос 
Країни 2017» отець Олександр Кли-
менко. Улюблені пісні в його інтер-
претації зазвучали особливо прони-
кливо. Публіка щедро аплодувала, не 
стримуючи емоцій.  

31 жовтня відбувся 7 день моло-
дого спеціаліста «Сам собі BOSS» за 
підтримки Асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу». День мо-
лодого спеціаліста-аграрія відвідали 
понад 400 студентів. У програмі лек-
торію «Я –  молодий підприємець» 
виступили молоді керівники ком-
паній-експонентів, які поділилися 
секретами формування успішної 
кар’єри та мотивації для студентів 
стати власниками бізнесу. Серед спі-
керів були представники агенції "Гуд-
віл", Асоціації "УКАБ", AgroPortal.
ua, QRSmarty, SpaceUA та студенти 
Немішаївського агротехнологічного 
коледжу, які на базі закладу створи-
ли кооператив, де виготовляють сир. 
Продукт був успішно представлений 
на виставці-ярмарку Local to Global 
2019. Агенція «Гудвіл» презентувала 
програми стажування для україн-
ської молоді. Стажування фахове, де 
будь-який студент може отримати  
знання з аграрних технологій в єв-
ропейських країнах. З 29-31 жовтня 
відбувся розіграш сертифікатів зі 
знижкою на провідні розробки на-
ціональних компаній.

AgroComplex 2019 завершився, а 
ми готуємось до нових проектів. За-
прошуємо на наші наступні виставки 
у 2020 році. Вже зараз триває актив-
на підготовка до виставкової події 
АгроВесна (18–20 лютого), що вклю-
чає  ювілейні виставки Зернові Тех-
нології, Agro Animal Show та Фрукти.
Овочі.Логістика, а також до міжна-
родної виставки сільськогосподар-
ської техніки та обладнання «Інтер-
АГРО» (27–30 жовтня 2020 року).

Фото та відеоматеріали вистав-
ки AgroComplex 2019, а також сві-
жі новини можна переглянути на 
сайті та у Facebook.
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Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЕКОЛОГIЧНЕ МИСЛЕННЯ  
«РIЙК ЦВААН»
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Те, що мешканці великих укра-
їнських міст, а особливо столиці, 
хворіють через забрудненість пові-
тря, вже давно ні в кого не викликає 
ані здивування, ані сумнівів. Адже 
кількість автомобілів зростає, збіль-
шується вміст небезпечних сполук 
від вихлопних газів автотранспорту 
у атмосфері,  а комунальна інфра-
структура Києва до цього не підго-
товлена. Чого тільки вартий сміт-
тєспалювальний завод «Енергія» і  
Бортницька станція аерації із заста-
рілим обладнанням, які десятиліт-
тями труять киян, особливо у ново-
збудованих кварталах Дарницького 
району. З іншого боку, неподалік сто-
лиці щоліта горять торф’яники, на-
сичуючи смогом атмосферу. Так, за 
даними онлайн-ресурсу AirVisual, 
що відстежує рівень забрудненос-
ті повітря великих міст світу, Київ 
у певні періоди наздоганяє, а то і 
випереджає найзабрудненіші мега-
поліси, такі, як Пекін або Делі. І це 
лише деякі штрихи невтішної еко-
логічної картини столиці України. 
Бо є безліч проблем зі збиранням 
та допотопною утилізацією сміття, 
забрудненням водойм та очищен-
ням питної води, радіоактивною 
небезпекою тощо. Назріла еколо-
гічна катастрофа не лишає бай-
дужими активну меншість киян і 
колективи провідних закордонних 
компаній, які мають представництва 
в Україні. Так нещодавно ком-
панія «Рійк Цваан Україна» 
виступила з ініціативою 
посадити 8 тисяч са-
джанців дуба і сосни на 
території Бориспіль-
ського держлісгоспу, 
щоб збільшувалися 
зелені насадження 
навколо столиці. 
Це у майбутньому 
сприятиме покра-
щенню якості повітря. Ініці-
ативу підтримали колективи 
Посольства Нідерландів в 
Україні, компанії Unilever 
Україна та представництва 

компанії AIR FRANCE-KLM в Укра-
їні, Міжвідомчого науково-техноло-
гічного центру «Агробіотех», ТОВ 
«ВКО «Дельта Агро» та інші компа-
нії-партнери «Рійк Цваан Україна». 
Директор «Рійк Цваан Україна» 
Іво Кюмюрджієв розповів журна-
лу «Овочі та Фрукти» як з'явилася 
ідея флешмобу: «Слоган компанії 
«Рійк Цваан» звучить як: «Sharing a 
healthy future», компанія підтримує 
концепцію сталого виробництва, 
дбайливого ставлення до навколиш-
нього середовища та стурбована 
екологічними проблемами сьогоден-
ня. Ми вже давно перейшли на ви-
користання біо пакетів, замінили 
пластикові стакани на паперові та 
започатковуємо в офісі сортування 
сміття. Ми мали на меті хоча б 
на рівні одного колективу зробити 
внесок у здорове майбутнє країни, 
привернути увагу громадськості, 
державних органів та бізнесу до 
екологічних проблем, що існують 
в Україні та пов'язані з вирубкою 
лісів, забрудненням повітря і на-

вколишнього середовища. 
Тому саме на честь 

нашого 20-річного 
ювілею ми виріши-
ли зробити свій 
внесок у майбутнє 
України і організу-
вати флешмоб з  

висаджування  

лісу під назвою #Sharing_a_healthy_
future_for_Ukraine. 

Нам дуже приємно, що багато 
наших друзів та партнерів при-
єдналися до цієї ініціативи. У на-
ступному році компанія «Рійк 
Цваан Україна» обов’язково орга-
нізує захід зі збереження екосисте-
ми та навколишнього середовища, 
а також ми безумовно плануємо 
підтримувати заходи, які бу-
дуть організовувати наші друзі 
та партнери. Добре, якщо такий 
приклад і надалі служитиме бла-
городній справі  сприяння здорово-
му майбутньому України і стане 
початком флешмобу з озеленення 
територій у великих містах і на-
вколо них». 

ПОДІЇ

Іво Кюмюрджієв, директор 
«Рійк Цваан Україна»

ЄвгеніяАратовська, засновниця 
громадської організації «Україна 
без сміття»
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Захід розпочався у селі Мала 
Олександрівка Бориспільського ра-
йону на Київщині у головному офісі 
компанії «Рійк Цваан Україна» з лек-
ції засновниці громадської органі-
зації «Україна без сміття» Євгенії 
Аратовської. Вона звернула увагу 
присутніх на проблему загальнона-
ціонального масштабу – збирання 
і утилізацію сміття і розповіла, як 
громадяни можуть самотужки до-
помогти своїй країні у її вирішенні. 

Спікерка повідомила, що на сьо-
годні в Україні діє близько 40 тисяч 
звалищ та полігонів для утилізації 
сміття, де гниє, забруднюючи навко-
лишнє середовище, левова частка 
сировини, яку в країнах з розвине-
ною економікою вже давно навчи-
лися перетворювати на паливо, упа-
ковку, добрива тощо. В Україні ж 
лише 4% твердих побутових відходів 
переробляється. Щодо органічних 
відходів, кількість яких становить 
мало не половину всього поховано-
го на полігонах сміття – близько 5 
мільйонів тонн на рік, то воно є не-
безпечною біологічно активною си-
ровиною. У процесі гниття органіч-
них відходів без доступу кисню під 
шаром сміття утворюється метан, 
що спричиняє пожежі на звалищах. 
Тому у багатьох країнах Євросоюзу 
заборонено утилізувати органіку на 
полігонах. 

За словами Євгенії Аратовської, 
змішані з органікою побутові від-
ходи в ЄС відправляють на сміттє-
переробні заводи, де з сировиною 
працюють за механіко-біологічною 
технологією.  Завантажують сміття 
у закриті бункери, додають спеці-
альні бактерії, де розпочинається 
процес бродіння з розігріванням. 
За 5-7 днів 30% вологи випарову-
ється, а з сухого залишку роблять 
паливо, яке потім використовують 
у промисловості. Якщо ж, скажімо, 
ритейлерські або сільськогоспо-
дарські компанії мають однорідні 
органічні відходи, вони зобов’язані 
утилізувати їх на заводі з анаероб-
ного компостування, де ця органіка 

ПОДІЇ

Чи не найбільшу кількість саджанців у цей день висадив директор  
«Рійк Цваан Україна» Іво Кюмюрджієв

Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні 
Йеннес де Мол взяв особисту участь у акції
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Фахівці компанії Агробіотех Віктор Горбатюков і Артем Медков обробили коріння саджанців препаратом Чаркор

Співробітники Посольства Королівства Нідерланди в Україні зробили вагомий внесок              у відновлення лісової ділянки
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зброджується закритим способом і 
в процесі утворюється метан, який 
зріджується. Потім на цьому біопа-
ливі їздить комунальний транспорт 
або шкільні автобуси. А безпечні 
відходи такого виробництва стають 
технічним компостом на звалищах. 
Як варіант, однорідне органічне 
сміття компостується відкритим 
способом для виробництва добрив. 
Зазвичай таке сміття надходить не 
від домогосподарств, а від спеціа-
лізованих міських підприємств чи 
сільськогосподарських компаній. 

– В Україні головною перепоною 
для будівництва сміттєпереробних 
підприємств є економічна недоціль-
ність інвестицій, адже у нас ути-
лізація тонни сміття на полігоні 
коштує 4–5 євро, а в Євросоюзі вде-
сятеро дорожче, – каже Євгенія Ара-
товська. – Як результат, у нас від-
сутня культура сортування сміття 
і бракує пунктів приймання вторси-
ровини. Дешеве захоронення сміття 
робить заручниками ситуації людей 
і тварин, які мешкають неподалік 
звалищ. Від такої близькості люди 
хворіють, там народжуються хворі 
діти. Цікаво, що екологічні проблеми 
сьогодення хвилюють і молодь, яка 
не сприймає тих виробників, які не 
приділяють достатньої уваги цій 
проблематиці. А це майбутні покуп-
ці, що надаватимуть перевагу тим 
брендам, які вже зараз застосовують 
екологічну упаковку, розвивають со-
ціальні проекти, спрямовані на збере-
ження довкілля, інвестують кошти у 
ефективне обладнання з очищення 
стічних вод і випаровування підпри-
ємств. 

Коли учасники акції, а їх зібралося 
близько вісімдесяти осіб, прибули на 
місце висадки дерев у Старинському 
лісництві Бориспільського держліс-
госпу, осінні хмари розступилися, 
сонячне світло осяяло щоглові сосни 
і столітні дуби, неначе благословля-
ючи офісних працівників на нелегку, 
але богоугодну справу. Фахівці держ-
лісгоспу вказали на кілька ділянок 
лісу, де нещодавно провели вирубу-

вання дерев, на причепах підвезли 
саджанці у відрах, видали активістам 
мечі Колесова, провели інструктаж. 
І закипіла робота. Через кожні три 
рядки сосни висаджувався рядок 
дуба. Працівники компанії  «Агро-
біотех» Віктор Горбатюков і Артем 
Медков обробили партії саджанців 
високоефективним стимулятором 
коренеутворення Чаркор. Як зазна-
чили спеціалісти Старинського ліс-
ництва, вони давно знайомі із цим 
препаратом і його позитивним впли-
вом не тільки на саджанці лісових 
порід, а і плодових та декоративних 
дерев, чагарників, квітів і навіть лі-
карських рослин. Адже стимулятор 
росту Чаркор прискорює поділ клі-
тин, розвиток симбіотичної мікро-
флори в кореневій системі, підсилює 
фотосинтетичну активність і розви-
ток листкової поверхні.

Спочатку мечами Колесова оруду-
вали чоловіки, а коли вони помітно 
притомилися, їх підміняли і жінки, 
які здебільшого займалися висаджу-
ванням паростків у лунки. Представ-
ники  «Книги рекордів України» на 
місці події у категорії «Масові захо-
ди, екологія» зафіксували  здобуток 
–перший екологічний флешмоб, ор-
ганізований іноземними компанія-
ми з висаджування 8000 дерев. Як 
зазначила генеральний директор 
«Книги рекордів України» Ган-
на Крисюк, це абсолютний рекорд 
серед міжнародних компаній, які 
представлені у нашій країні. По фак-

ПОДІЇ

Ганна Крисюк, генеральний 
директор «Книги рекордів 
України»

Співробітники Посольства Королівства Нідерланди в Україні зробили вагомий внесок              у відновлення лісової ділянки
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ту висадження такої кількості дерев 
Ганна Крисюк вручила ініціаторам та 
організаторам офіційні дипломи На-
ціонального проекту «Книга рекор-
дів України» і подякувала за важливу 
місію з озеленення. 

«Бачення нідерландського мініс-
терства сільського господарства 
ґрунтується на ідеї сільського гос-
подарства замкнутого циклу. Це 
передбачає, що сільськогосподарські 
виробники і агробізнес мають відчу-
вати відповідальність за те, аби їх 
діяльність мала позитивний вплив 
на навколишнє середовище і на збе-
реження біорізноманіття.  Щоб це 

насправді працювало, таке став-
лення має бути у  будь-якого підпри-
ємця, не тільки сільськогосподар-
ського виробника. Тому ми щасливі, 
що голландські компанії, які працю-
ють у різних секторах, виступили 
з цією відповідальною ініціативою, 
і ми мали можливість їх підтрима-
ти. Ми, голландці, твердо переко-
нані, що, працюючи разом, можемо 
досягти кращих результатів. Ми 
також підтримували фіналістів 
конкурсу «Неймовірні села» у їх праг-
ненні прикрасити і озеленити свої 
села. Крім того, що нові рослини те-
пер милують око, такі заходи допо-
магають об’єднати громади, разом 
працювати для досягнення спільної 
мети, одержати гарні результати і 
пишатися цим. Також це була мож-
ливість для учасників зробити свої 
села більш відомими для туристів і 
більш зручними для життя.

Організували акцію на відмінно! 
У заході бере участь багато людей, 
отже  організатори витратили на 
його підготовку  чимало часу і зу-
силь, за що хочу їм подякувати. Для 
компаній це був перший спільний 
захід, адже їх бізнес-діяльність не 
пересікається. У компанії «Рійк Цва-
ан Україна» була ідея, яку активно 
підтримали Unilever Україна  і КLM! 

Це дійсно чудово, що вони також 
залучили своїх клієнтів, яким дали 
можливість бути причетними до 
доброї справи. Ми бачили, що учас-
ників надихнули позитивні резуль-
тати цієї відповідальної акції, і ми 
сподіваємося, що ідея пошириться і 
розвинеться у майбутньому. Ця по-
дія стала початком нових зв’язків, 
нових дружніх відносин і, сподіваюся, 
нових спільних ініціатив», – поді-
лився враженнями Рейнауд Наутен, 
Радник з питань сільського госпо-
дарства Посольства Королівства 
Нідерландів в Україні. 

До розмови долучилася Катери-
на Тушинська, Асистент Радника 
з питань сільського господарства 
Посольства Королівства Нідер-
ландів в Україні. «Я вірю, що кожен 
може робити особистий внесок у 
збереження природи та покращення 
життя. Думка, що індивідуальні дії 
мало що можуть змінити, дуже по-
милкова. Змінюючи себе та свої дії, 
ми можемо впливати на своє ото-
чення та надихати інших. Я вва-
жаю, що у кожній акції на кшталт 
цієї, має бути сильна індивідуальна 
мотивація. Чи це збір та сортуван-
ня сміття, чи очищення річок, чи до-
помога безпритульним тваринам, 
тільки особисті переконання допо-

ПОДІЇ

Рейнауд Наутен, Радник з 
питань сільського господарства 
Посольства Королівства 
Нідерландів в Україні

Спільне фото учасників акції після нагородження дипломами Національного проекту «Книга рекордів України»



грудень 2019 25

магають подолати складності та 
об'єднати навколо себе однодумців.

Я радію, що індивідуальна іні-
ціатива компанії «Рійк Цваан» 
об'єднала інші нідерландські ком-
панії в Україні та надихнула їх на 
продовження цієї акції і надалі. Ідеї 
є, і весь наступний рік ми будемо 
намагатися заохочувати компанії 
та наших партнерів до більш від-
повідальних підходів у веденні бізне-
су, виробництві та споживанні».

«Сьогодні мета компанії Unilever 
проста і зрозуміла –  зробити ста-
лий розвиток і підвищення якості 
життя звичайним явищем.

Ми вважаємо, що розвиток біз-
несу не повинен шкодити людству і 
планеті. Ми маємо понад 10-річний 
досвід турботи про довкілля. До при-
кладу, в  Україні Чайна фабрика в Гос-
томелі працює за принципом «Нуль 
відходів на захоронення» і відправляє 
100% безпечних відходів на перероб-
ку або повторне використання в 
інших сферах, а наш чай сертифі-
ковано міжнародною екологічною 
організацією Rainforest Alliance. Ми 
співпрацюємо з Rainforest Alliance, 
покращуючи соціальні, екологічні та 
економічні умови життя людей. На 
сертифікованих плантаціях ферме-
ри дбайливо використовують при-
родні ресурси, такі як вода і грунт, і 
піклуються про природні екосисте-
ми. Бренд Lipton має великий досвід 
роботи в екологічних проектах, адже 
його основна мета – бути якісним 
провідником між людьми та навко-
лишнім  середовищем. Екологічний 
портфель включає кілька проектів 
із  насадження дерев на Контрак-
товій площі та відродження  річки 
Почайна у Києві. Ми працюємо над 
імплементацією нашого Плану ста-
лого розвитку, збільшенням нашого 
позитивного соціального впливу, по-
кращенням рівня та якості життя 
людей за допомогою наших брендів 

та їх соціальних і спортивних  іні-
ціатив, модернізуємо виробництво, 
зменшуючи споживання ресурсів та 
негативний вплив на навколишнє 
середовище. Ця робота є постійною 
та безперестанною», – зазначила 
Вікторія Вознюк, керівник служби 
комунікацій Unilever Україна.

Як повідомили представники ком-
панії AIR FRANCE-KLM, на авіацій-
ну галузь припадає приблизно 2,5% 
всіх викидів CO2 в атмосферу. Тож 
KLM усвідомлює відповідальність 
і бере на себе провідну роль у ство-
ренні більш екологічного майбут-
нього для авіації, впроваджуючи такі 
інновації, як польоти на біоавіопали-
ві, програму компенсації вуглецевого 
сліду від перельотів CO2ZERO, вжи-
ває заходів по скороченню відходів 
на борту і працює над створенням 
концепції літака майбутнього. Тому 
компанія AIR FRANCE-KLM охоче 
підтримали ініціативу «Рійк Цваан 
Україна» щодо початку еко-флеш-
мобу і планує його продовжити та 
передати естафету іншій компанії у 
наступному році.

Для всіх компаній-учасників акції 
в «Рійк Цваан Україна» підготували 
пам’ятні сувеніри – саджанці сосни 
і подячні грамоти, які були вручені 
втомленим, зате щасливим пред-
ставникам цих організацій. Адже 
ніщо так не втішає сумління, як до-
брочинні справи.  

ПОДІЇ

Катерина Тушинська, Асистент 
Радника з питань сільського 
господарства Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні

Вікторія Вознюк, керівник 
служби комунікацій Unilever 
Україна

Керівництво крмпанії Рійк Цваан подбало, щоб всі учасники акції 
отримали пам'ятні сувеніри
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ОВОЧІВНИЦТВО

Є.О. ДУХІН  
кандидат с.-г. наук

Н.Г. ДУХІНА 
кандидат с.-г. наук

АЛЬТЕРНАТИВНI  
СПОСОБИ  
ВИРОЩУВАННЯ  
ТОМАТIВ
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Томат – одна з найпоширеніших 
у світі овочева культура, яка займає 
перше місце за площами вирощу-
вання серед усіх овочів. Технології 
її вирощування як у закритому, так 
і у відкритому ґрунті присвячено 
багато публікацій, але існують аль-
тернативні (нетрадиційні) способи  
вирощування томатів, які ще не на-
були широкого використання, але 
можуть бути використані як окре-
мо, так і в поєднанні з традиційними 
технологіями. 

Вирощування томатів за мето-
дом Маслова.  У природних умовах 
кущ томату стелиться по землі. Це 
дозволяє йому додатково утворюва-
ти корені на полеглих стовбурах, за-
вдяки чому з’являється можливість 
формувати у великій кількості пло-
ди. Традиційна селекція для економії 
посадкової площі прагне створити 
високорослі сорти з великими пло-
дами, через що рослина харчується 
за рахунок слаборозвинутого негли-
бокого кореня. 

Існує два різновиди вирощуван-
ня томатів за методом Маслова.  
Сутність першого методу полягає у 
тому, що розсаду томата вирощують 
спочатку традиційно, головна умова 
– щоб отримана розсада була витяг-
нутою і мала міцний стовбур. Потім 
її пересаджують на постійне місце. 
Для цього формують борозни, щоб 
можна було висадити розсаду лежа-
чи,  так, щоб землею був накритий не 
тільки корінь, але і частина стебла до 
рівня третього справжнього листка 
(ніжні листки з пагона попередньо 
видаляються). Розташовують рос-

ОВОЧІВНИЦТВО
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лини з півдня на північ. Це робиться 
для того, щоб рослини у процесі рос-
ту та розвитку тягнулися до сонця. 
Слід пам’ятати: чим більша частина 
рослини покрита землею, тим біль-
ше площі для коренеутворення буде 
задіяно. Даний спосіб вирішує також 
проблему витягнутої тонкої розса-
ди, яку проблематично висаджувати 
вертикально. 

За другого способу пропонується 
відмовитися від пасинкування тома-
тів на користь формування додатко-
вих коренів. Для цього нижню пару 
пасинків пропонується не видаля-
ти, а дозволити їм підрости. Коли 
основний кущ дасть перші плоди, з 
пасинків видалити листя і, пригнув-
ши їх до ґрунту, зафіксувати гачком 
з дроту чи гілки та присипати звер-
ху землею. Головне не передавити 
стовбур і відігнути пасинок якомо-
га далі від стовбура. Пасинки дуже 
швидко підуть у ріст, перші плоди 
на них з'являться на пару тижнів 
пізніше, ніж на головному стовбурі. 
За такого способу вирощування па-
синки не будуть пригнічувати один 

одного, рослина томату залишить-
ся єдиною із загальною кореневою 
системою. Слід зазначити, що ці два 
способи можна комбінувати. Для 

цього спочатку висаджують кущі 
горизонтально, а пізніше проводять 
укорінення пасинків.

Методика Маслова підходить 
для вирощування, як низькорослих, 
так і високорослих сортів томатів. 
Після висаджування розсади тома-
тів догляд не відрізняється від тра-
диційного способу вирощування. 
Методика дозволяє використову-
вати менше посадкового матеріалу, 
це стає у пригоді для вирощування 
сортів томатів, насіннєвий матеріал 
яких дорого коштує.

Іноді буває так, що присадибна ді-
лянка невелика, але хочеться отри-
мати добрий врожай та здивувати 
незвичайним способом вирощуван-
ня. Саме для цього існує незвичний 
спосіб вирощування під назвою То-
мати догори ногами. Даний спо-
сіб вирощування використовують 
у тому випадку, коли необхідно 
збільшити вихід врожаю з одиниці 
площі. Для цього можна додатково 
використати простір над посадко-
вою площею, спорудивши опору над 
низькорослими ягідниками, або ви-
користати верхню незадіяну площу 
парників і теплиць. Вирощування 
рослин у перевернутому вигляді не 
складніше звичайного, але має свої 
особливості, які слід врахувати.

Увесь секрет полягає у тому, 
що рослина росте вертикально і 
тягнеться до сонячного світла. Як 
би ми не посадили або не повер-
нули горщик, томат у будь-якому 
випадку буде рости вгору. Тому у 
даному способі вирощування сорт 
має первинне значення. Не мож-
на вирощувати будь-який, сорт. 
Перевагу потрібно віддавати тим, 
у яких пагони тонкі, ліановидні, а 
плоди невеликі, це так звані ам-
пельні сорти. Для вирощування 
підійдуть контейнери об’ємом 5 та 
більше літрів. Головне, щоб колір 
ємкості не був темним, оскільки 
вона розташовується зверху і дуже 
нагрівається на сонці. Ідеально ви-
користовувати прозору ємкість, 
що дозволяє світлу потрапляти 

ОВОЧІВНИЦТВО
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до коренів, стимулюючи їх ріст та 
розвиток.

Вирощування розсади абсолютно 
не відрізняється від класичної техно-
логії, але як і за попередньої техноло-
гії, необхідно сформувати витягнуту 
розсаду. Головне, щоб пересаджена у 
горщик розсада швидко сформувала 
добру кореневу систему. Для цього 
розсаду вирощують довжиною 30–
40 см і при садінні заглиблюють мак-
симально, залишаючи на поверхні 
10–15 см. (Листя попередньо вида-
ляють). Після висаджування розсади 
горщики підвішують та  проводять 
полив. Поливати потрібно до тих 
пір, поки вода не почне витікати че-
рез отвір внизу. Після поливу земля 
повинна осісти, тоді її досипають до 
потрібного обсягу.

Для ґрунтосуміші необхідно ви-
користовувати наступне співвідно-
шення: по одній частині перегною, 
компосту, торфу. На кожний кон-
тейнер такої суміші потрібно внести 

по одній столовій ложці нітроамо-
фоски та карбаміду. Ніякого особли-
вого догляду томати за такого спо-
собу вирощування не потребують, 
єдине – більш часті поливи, щоб не 
допустити пересихання ґрунту.

Даний спосіб вирощування тома-
тів дозволить прикрасити вашу при-
садибну ділянку завдяки екзотично-
му вигляду, який надають рослини.  
Зникає необхідність у підгортанні 
та боротьбі з бур'янами, рослини 
не пасинкують, чим пишніший кущ, 
тим вищий урожай та кращий есте-
тичний дизайн. 

Якщо немає бажання заморочу-
ватися з томатами догори ногами, 
але є бажання додатково викорис-
товувати простір над посадковою 
площею, то можна посадити Ам-
пельні томати у підвісних горщи-
ках кашпо класичним способом. 
Ампельні томати мають, на відміну 
від звичайних рослин, тонкі,  гнуч-
кі та у той же час міцні стебла. Вони 

не ростуть вгору, а звисають, нага-
дуючи декоративні каскади, які по-
чинають формуватися з першими 
зав'язями. Рослини мають досить 
естетичний вигляд, вкриваючись 
великою кількістю квітів та плодів, 
вони не ламаються під вагою пло-
дів завдяки тому, що томати дрібні. 
Технологія подібна до попередньої, 
єдина різниця, що розсаду виса-
джують у горщик класично верти-
кально, рослини не пасинкують. 
Оскільки томати розвиваються у 
обмеженому просторі, їх потрібно 
періодично підживлювати один раз 
на тиждень мінеральними добавка-
ми з розрахунку 3–5 грамів на кі-
лограм субстрату. Плоди збирають 
у міру достигання. Якщо необхідно 
подовжити термін плодоношення 
після настання холодів, рослини 
можна занести у тепле світле при-
міщення, де можна буде насолоджу-
ватися свіжими плодами протягом 
усього зимового періоду.

ОВОЧІВНИЦТВО

Техніка для пакування овочів в сітку-мішок

Приймально-сортувальний комплекс

Cуха чистка для овочів

від 16 800 євро

від 63 000 грн.

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

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

ТЕХНІКА ДЛЯ ОВОЧІВНИЦТВА

Конвеєр підйомний 4 м
84 000 грн.
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ОВОЧІВНИЦТВО

При забезпеченні температурного 
режиму 0 – + 5 °C можна зберігати  
врожай кукурудзи два–три тижні. 
Але якщо заморозити качани чи зер-
на при – 18°C і нижче, це зупинить ді-
яльність будь-яких мікроорганізмів і 
збереже продукцію у первинному 
вигляді, тобто без втрати корисних 
речовин і елементів, на кілька років. 
Варто лише протягом доби забез-
печити доставку зібраного врожаю 
до місця замороження, щоб до охо-
лодження і завантаження сировини 
у морозильну камеру забезпечити 
максимальний рівень вмісту при-
родного цукру у продукті. Адже такі 
компоненти, як фруктоза, мальтоза, 
сахароза перетворюються на крох-
маль у процесі довгого зберігання, 
що може позначитися на смакових 
якостях зерен. З цієї ж причини для 
замороження краще використову-
вати суперсолодкі сорти та гібриди 
кукурудзи, де вміст цукру становить 
понад 20%.  

Про це нам розповів власник 
компанії «Мнагор» Михайло На-
горняк, який разом із кукурудзівни-
ками Вінниччини створив народну 
торгову марку «Качан здоров’я», яка 
реалізує продукти переробки куку-

рудзи та інших овочевих культур. 
Нещодавно підприємці вирішили 
заморозити пробну партію  – близь-
ко 25 тонн солодкої кукурудзи у ка-
чанах і почали її продаж, щоб вияви-
ти можливості цієї товарної позиції 
на українському ринку. Заморожу-
вання здійснили  на спеціалізовано-
му підприємстві ТОВ «Фруктона-
ВН», що діє на Вінниччині.  

– В Україні близько півсотні під-
приємств, які мають у своєму роз-

порядженні обладнання для замо-
рожування кукурудзи. Географічно 
вони є в кожному регіоні. Тому на-
цінка за доставку сировини на одне 
з них буде незначною для фермера. 
Хоча розцінки на послуги заморожу-
вання різні і залежать від багатьох 
факторів. Нам удалося вийти на 
собівартість кілограма замороже-
них і упакованих качанів у 25–28 
гривень. Продаємо цей кілограм за 
33 гривні, що втричі дешевше за 
аналогічну імпортну продукцію, яка 
реалізується в українських супер-
маркетах. Нині, вважаю, головне 
завдання народної торгової марки 
«Качан здоров’я» – стимулювати 
попит вітчизняного споживача на 
заморожену кукурудзу українського 
виробництва, а невисока ціна про-
дукту цьому сприятиме, – каже 
Михайло Нагорняк. 

Як зауважив аграрій, через при-
родні особливості кукурудзи її за-
морожування є чи не єдиним спо-
собом отримати свіжий продукт до 
столу протягом року. При цьому зо-
внішній вигляд і природна консис-
тенція зерен після глибокого замо-
рожування зазвичай не змінюються, 
гарантовано збережені всі корисні 

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЗАМОРОЖЕНИЙ КАЧАН ЗДОРОВ’Я

Михайло Нагорняк, власник 
компанії «Мнагор»
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елементи овочу, що підкріплено на-
уковими дослідженнями. 

За словами Михайла Нагорняка, 
нині з огляду на світовий тренд здо-
рової їжі щороку збільшуються об-
сяги споживання замороженої куку-
рудзи. Причому не тільки у вигляді 
зерен, а і цілих качанів у різних варіа-
ціях – в листі, і без, бланшованих або 
охолоджених і заморожених зразу з 
поля, розрізаних навпіл і цілих. Так, 
у сусідніх країнах Євросоюзу стало 
модним додавати до страв частини 
цілих качанів кукурудзи, приготова-
ні на грилі або й відварені. У східноа-
зійських країнах кукурудзу в качанах 
призвичаїлися використовувати у 
ще більшій кількості страв, відповід-
но досвід і рівень споживання цього 
продукту там вищий, ніж у Європі. 
Натомість лідером із використання 
і обсягів споживання качанів куку-
рудзи є Америка – прабатьківщина 
цієї культури. Яскравим свідченням 
зросту популярності кукурудзяного 
качана як самостійного натурально-
го продукту є поява великої кількос-
ті нових різнокольорових солодких 
і суперсолодких сортів і гібридів у 
і без того чималенькому світовому 
асортименті  селекційних об’єктів 
відповідного напрямку.  

Не є винятком і Україна. Так, 
компанія «Мнагор» пропонує для 
заморожування використовува-
ти  гібриди біколор Мармурова F1 
та сніжно-білий Білий Кролик F1, 
цукристість яких вище 20%. Така 
кукурудза залишатиметься солод-

кою і після двох років зберігання у 
мерзлоті. 

– Тим фермерам, хто цікавиться 
заморожуванням кукурудзи для міс-
цевого ринку, варто вивчити смаки 
споживачів, щоб розуміти, наскіль-
ки солодким має бути продукт після 
його розморожування і подальшого 
приготування, якої форми його зро-
бити, якого калібру, яку упаковку 
використати і як розфасовувати. 
Ми також це все вивчали і втілили 
результати дослідження у готовому 
продукті від ТМ «Качан здоров’я». 
Але я не впевнений, що усім покуп-
цям сподобаються, скажімо, вели-
кі качани понад 20 сантиметрів, 
такі, як на морському узбережжі по-
штучно продають, може, краще по 
15 см чи навіть «шайби» по 5–7 см. 
Треба пробувати різний продукт, 
шукати свого покупця і починати 
з невеликих обсягів. Можна навіть 
недорого придбати обладнання для 
цього, є його широкий асортимент 
в Україні, і поступово нарощувати 
об’єми продажу. Керівництво деяких 
ресторанів, яким, за великим рахун-

ком, на рік потрібно хіба що тисяча 
качанів для приготування на грилі, 
вже пішло цим шляхом. Купують у 
сезон качани, у себе морозять, а по-
тім у вигляді страв продають про-
тягом року. І, до речі, заробляють 
непогані відсотки на цьому, – каже 
Михайло Нагорняк.      

Він розповів, що мріє, аби кукуру-
дзяні качани стали невід’ємною скла-
довою харчування у дитячих садках 
та школах. І врешті-решт могли за-
міняти юним шоколадки і цукерки, 
адже є набагато кориснішими для 
здоров’я, ніж вищезгадані кондитер-
ські вироби.  Але це можливо лише 
за умови доступної для вітчизняно-
го споживача ціни і спільного заці-
кавлення у популяризації продукту 
з боку фермерів і підприємців, які 
займаються вирощуванням і пере-
робкою солодкої кукурудзи. Тим 
паче, що грунтово-кліматичні умови 
України якнайкраще сприяють цій 
культурі. Тож чому ми маємо спожи-
вати іноземні продукти, недоступні 
для широкого загалу за ціною та ще 
й невідомої якості? 

ОВОЧІВНИЦТВО

Заморожені та упаковані качани кукурудзи ТМ «Качан здоров’я»
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Ранній гібрид — 63–65 днів від 
висадки розсади або 95–100 днів 
від посіву

  Має високий ступінь стійкості до 
вірусу TSWV (стовбур)

 Дружне та концентроване дозріван-
ня плодів на рослині

  Плоди подовжено-циліндричної 
форми, вирівняні за формою та роз-
міром. Середня вага – 65-70 г

  Мають яскраво-червоне забарвлення 
як зовні, так і всередині та високий 
вміст сухої речовини — 6,0–6,5%

  Дуже стійкі до ураження верхівко-
вою гниллю 

  Придатні до механізованого зби-
рання й усіх видів переробки, в тому 
числі консервування без шкірки. 

  Стійкість: Fol: 0-2 (US1-3) / Vd, Ma, Mi, 
Mj / TSWV

Рекомендована густота – 25-28 тис. 
росл./га. Треба бути уважним до азот-
ного живлення на початковому етапі ви-
рощування. До фази цвітіння та плодо-
утворення слід вносити не більше ніж 2/3 
азоту від загальної дози.

Потужний листовий апарат, гарно 
вкривається 

  Гібрид середньораннього строку 
дозрівання — 65–70 днів від ви-
саджування розсади, 100–105 днів 
від сходів 

  Середня вага плоду — 230–250 г, 
збираються з плодоніжкою 

  Дуже гарна сила росту 

  Невибагливий до технології виро-
щування 

  Рослина з гарною силою росту й 
міцним листо¬вим апаратом. Гарно 
зав’язує та наливає плоди. 

  Стійкість: TMV: 0 / ToMV: 0, 1, 1.2 / 
Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va

Високї якості, 230–250 г, можуть 
досягати 300 г. Дуже міцні та 
транспортабельні. Всередині наси че-
ного рожевого кольору. Можуть певний 
час зберігатися в полі без втрати якості 
плодів. Висока жаро- та посухостійкість. 

УМЕКС F1

ХАПІНЕТ F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР SYNGENTA

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР SYNGENTA

ТОМАТНI НОВИНКИ 2019
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Середньоранній гібрид 
призначений для переробки

  Початок плодоношення через 
60–65 днів після висадки розсади 
та 95–100 днів від посіву

  Сильна рослина з потужним 
листковим апаратом, що добре 
вкриває плоди

  Плоди середньою вагою 70-75 
г, кубоподібно-овальної форми

  Дуже однорідні за формою та 
розміром з гарним зовнішнім і 
внутрішнім забарвленням

  Середній вміст сухої речовини 
— 5,1–5,6 % 

  Високий відсоток однорідного 
достигання — 80 % 

  Можуть зберігатися на рослині 
без втрати якості

  Стійкість: HR: Fol: 0-1 (US1-2) / S / 
Va, Vd / TSWV; IR: Ma, Mi, Mj / Pst

Дуже швидко розвивається та фор-
мує ранній і загальний урожай. Се-
редня кількість плодів на рослині 
— 115–120 шт., середня вага куща 
досягає 5,8 –7 кг. Показники врожай-
ності на різних типах ґрунтів та при 
різних рівнях технології складають 
129–137 т/га. Тому гібрид позитивно 
відгукується на інтенсивне живлення 
до початку цвітіння, що дозволяє 
створити потужну рослину, яка нада-
лі добре зав’язує і наливає плоди. 

Споживання у свіжому вигляді, 
консервування та інші види 
переробки

  Початок плодоношення — 
через 65–70 днів після висадки 
розсади

  Компактна, сильна рослина, 
гарно зав’язує плоди в складних 
умовах 

  Має потужний листовий апарат, 
що добре укриває та захищає 
плоди від сонячних опіків

  Відрізняється дружним і 
концентрованим дозріванням 
плодів 

  Плоди з середньою вагою 
20–25 г, сливоподібної форми, 
вирівняні за розміром і формою 

  Мають чудовий солодкий смак 
та гарне привабливе забарвлення

  Характеризуються дуже 
високим вмістом сухої речовини 
— 8 та більше відсотків

  Стійкість: HR: For / S / Fol: 0-1 
(US1-2) / Vd / TSWV; IR: Pst / 
Ma / Mj

Консервовані плоди мають чудо-
вий смак, зберігають привабливий 
яскраво-червоний колір, не втра-
чають форми та не розтріскуються. 
Гібрид не вибагливий до умов виро-
щування і може формувати високий 
урожай на рівні 120 –130 т/га

Ультраранній гібрид томата 
для свіжого вживання 

  Початок плодоношення — 
через 50–52 дні від висадки 
розсади 

  Рослина компактна з середньою 
силою росту 

  Дуже добре зав’язує плоди в 
спекотних умовах 

  Високий ранній та загальний 
урожай — більше ніж 100 т/га 

  Плоди округлої форми, 
середньою вагою 100–110 г 

  Мають насичений червоний 
колір, без плям та тріщин 

  Щільна внутрішня 
структура плоду, можуть 
використовуватися для 
переробки (консервування) 

  Дуже гарні смакові якості 

  Збираються разом із 
плодоніжкою 

  Стійкість: HR Fol: 0-1 (US1-2) / 
For / Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2;  
IR TYLCV

Через генеративний характер розви-
тку рослини рекомендується інтен-
сивне живлення азотом на початко-
вих стадіях розвитку для формування 
потужної листової маси і для подаль-
шого захисту плодів від сонячних 
опіків

МІЦЕНО F1 САНМІНО F1МАМАКО F1
КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
SYNGENTA

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
SYNGENTA

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
SYNGENTA
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  Тип рослини: потужна, компак-
тна, з короткими міжвузлями

  Розвиток китиць: стабільний 
протягом усієї вегетації

 Форма плода: плескато-округла

 Маса плода: 200-230 г

  Колір плода: насичено-черво-
ний

Середньоранній гібрид для отри-
мання масового врожаю. Відзна-
чається високою стійкістю  до 
розтріскування. При використанні 
препаратів для запилення, пло-
ди тягнуть «носик». По термінах 
дозрівання випереджає індетер-
мінантні. Плоди великі, щільні, 
мають гарну транспортабельність. 
Гібрид відмінно росте як у висо-
ких, так і низьких плівкових те-
плицях віддаючи при цьому ста-
більний врожай. Рекомендується 
для вирощування у весняному 
обороті.

  Тип рослини: відкрита з корот-
кими міжвузлями

  Розвиток китиць: регулярний 
протягом усієї вегетації

  Форма плода: плескато-округла 
з носиком

  Маса плода: 180-200 г

  Колір плода: насичено-черво-
ний

Ранній гібрид з відмінною здатніс-
тю зав’язувати плоди в спекотних 
умовах вирощування. Має високу 
стійкість до розтріскування. Плоди 
мають привабливий вигляд за ра-
хунок яскравого кольору та наяв-
ності носика. Після збору врожаю 
з перших китиць продовжується 
стабільна вегетація, цвітіння і на-
лив плодів. Плоди щільні, однорід-
ні, якісні характеристики на рівні 
плодів індетермінантних гібридів. 
Рекомендується для вирощування 
у весняному обороті.

  Рожевий суперскоростиглий 
індетермінантний гібрид 
томату

  Плоди насиченого рожевого 
кольору;

  При інтенсивної технології ви-
рощування, плоди досягають 
середньої маси 250гр;

  Плоди відзначаються чудови-
ми смаковими якостями;

  Добре пристосовані до тран-
спортування та зберігання;

  Не схильні до розтріскування;

  Гібрид стійкий до вірусу тютю-
нової мозаїки і нематоди;

  Вирощують у теплицях і від-
критому грунті з весни до 
пізньої осені.

САЙМОН F1 ВІГГО F1 ПІНК БАРБІ F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
ENZA ZADEN

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
ENZA ZADEN

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
LUCKY SEED 

  Ранньостиглий гібрид типу „черрі” 
для вирощування в теплицях та у 
відкритому грунті

  Формує об”ємні, розгалужені грона, 
на яких формується 30-35 плодів

  Плоди невеликі, круглі, червоні, 
тверді, стійкі до розтріскування

  Середня вага плоду 10-15 грам 

  Підходять для виробництва суше-
них томатів, консервування, для 
свіжого споживання

  Можливе вирощування в горшках

  Стійкість до фузаріозу

КУРАНТО F1 КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР MORAVOSEED
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  Ранньостиглий індетермінантний 
гібрид типу LSL для закритого та 
відкритого грунту

  Плоди тверді, однорідно-круглі, 
червоні, без ребристості

  На одній гроні фомується і одночас-
но дозріває 10-12 плодів

  Середня вага плоду 60-80 грам

  Підходить для збирання врожаю 
цілими гронами

  Чудові смакові властивості, стійкість 
до розтріскування та опадання 
плодів, а також фузаріозу, вірусу 
тютюнової мозаїки

  Ранньостиглий індетермінантний 
гібрид для вирощування в різних ви-
дах теплиць та у відкритому грунті

  Плоди красивої яйцевидно-видо-
вженої форми, насичено-червоні, 
без ознак ребристості

  Товста м”якоть і чудовий смак

  Середня вага плоду 90-110 грам

  Підходить для збирання цілими гро-
нами, так як плоди не тріскають і не 
опадають, для консервації і свіжого 
споживання

  Володіє стійкістю до вентицельоз-
ного в”янення, фузаріозу

ГАЛАНТ F1    

СОНЕТ F1 

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР MORAVOSEED

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР MORAVOSEED





Моноліт F1
Перець солодкий гібрид Моноліт F1. Середньоранній гібрид 
солодкого перцю. Технічна стиглість 60-65 днів, до біологічної 75- 
80 дней, від висадки розсади.
Плоди великі, конічні. Колір в технічній стиглості - оливковий, в 
біологічній - насичено червоний.
Товщина стінки перекарпія 10 - 12 мм.
Маса плодів від 150 до 350.гр.
Висока стійкість до тирпсів, толерантний до основних хвороб 
перцю.

Red bull F1
Помідор високорослий (індетермінантний) червоний. 
Середньостиглий  високорослий гібрид, індетермінантного 
типу. Має сильний листовий апарат, завдяки якому формуються 
високоякісні однорідні плоди насичено червоного кольору, високих 
смакових якостей, середньою вагою 200 – 300 гр.
Плоди щільні ,не розтріскуються, придатні до транспортування та 
зберігання.
Толерантний до багатьох захворювань томатів, перепадів 
температури та вологості.
Рекомендований для вирощування в теплицях та у відкритому 
грунті у весняно – літній  та літньо – осінній періоди. 
Рекомендована щільність висадки 3,2 – 3,6 рослин на м2

Кавун 1815 F1:
Суперранній, плоди достигають на 28-30 день після цвітіння жіночих 
квіток, або на 56–60 день після висадки розсади. Велика вегетативна 
маса гудини захищає ягоди від променів сонця та запобігає опікам. 
Утворює на кущі 3-5 ягід однорідної, правильної овально-видовженої 
форми привабливого смугастого забарвлення: світлі  полоси на темно-
зеленому фоні. Середня вага ягоди 8–13 кг. М’якуш щільний, хрусткий, 
рожево- червоного кольору. Високий вміст цукрів, 11-12%, забезпечує 
унікальні смакові якості. Блискуча шкірка товщиною 10–12 мм та 
повільна мацерація м’якуша, забезпечує високоякісне довгострокове 
зберігання  та транспортування.  Толерантний до основних хвороб  
баштанних культур. Рекомендована щільність  висадки розсади 
6-8 тис. рослин на га. Добре почувається на крапельному зрошенні 
та вирощуванні через  «термос». Огигінальність форми плоду та 
забарвленя забезпечує стійкий підвищенний попит на ринку.

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



Гіркий перець Атакама F1
Середньостиглий гібрид гіркого перцю.
Рослина міцна, інтенсивного типу зростання
Листя густе, листкова поверхня невеликого розміру.
Безперервно утворює велику кількість плодів.
Плоди довжиною 20 -25 см, діаметром 1,5 - 2 см, в технічній 
стиглості вони зелені, в біологічній – яскраво-червоні, шкірка тонка 
та блискуча.
Високий вміст сухої речовини в плодах, смак дуже гіркий.

Перець гіркий Кампече F1
Гібрид дуже гіркого смаку, середньостиглий.
Рослина з листям невеликого розміру, висока, безперервного росту і 
плодоношення. Утворює плоди середнього розміру, прямі, довжиною 
10 - 14 см, діаметром 1-2 см.
Шкірка плодів гладенька, жорстка. У технічній стиглості плоди 
зелені, в біологічній – насичено - червоні.
Гібрид стійкий до стресових умов вирощування, має високу 
врожайність.
Придатний для вирощування як у відкритому грунті, так  
і у теплицях.

Перець гіркий Мехіко F1
Середньостиглий гібрид гіркого перцю
Рослина прямостояча з невеликими листями,  з безперервним 
зростанням і плодоношенням.
Плоди прямі, довжина 25 -27 см, діаметр 3-4 см,
Товщина перикарпія 2-3 мм, вага – 70 - 90 г
У технічній стиглості зелений, а в біологічній стиглості яскраво-
червоного кольору
Шкірка плоду блискуча. Гіркота помірна, пікантна з приємним 
післясмаком.
Плоди добре переносять транспортування і зберігання, не 
втрачаючи високих споживчих якостей.
Гібрид стійкий до стресових умов вирощування, має високу 
врожайність.

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

Если вы занимаетесь выращи-
ванием растений в теплицах, вам 
наверняка хорошо знакомы произ-
водственные технологии. Теплич-
ная промышленность, как правило, 
быстрее развивает и внедряет ин-
новации для увеличения производ-
ства. В теплицах выращивается все 
больше культур, что усиливает кон-
куренцию и, следовательно, создает 
спрос на инновационные техноло-
гии производства. 

Современное тепличное оборудо-
вание дает возможность существен-
но минимизировать эксплуатаци-
онные расходы, заметно повышает 
урожайность и, соответственно, эф-
фективность бизнеса. Поэтому для 
получения отличных результатов 
и успешной работы предприятиям 
следует активно внедрять иннова-
ционные разработки и современные 
технологии.

Рассмотрим три основные техно-
логии в тепличном бизнесе, которые 

способствуют увеличению произ-
водства продукции и на которые 
стоит обратить внимание теплич-
ным хозяйствам.

ТЕХНОЛОГИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Скорее всего, у вас уже есть неко-
торый уровень автоматизации для 
вашей теплицы. Это один из самых 
распространенных способов под-
держки тепличной промышленно-
сти. Для большинства технически 
подкованных тепличных хозяйств 
конечной целью является автома-
тизация всего процесса. Она дает 
теплицам долгосрочные возмож-
ности. Эти возможности варьиру-
ются в зависимости от того, какая 
часть производственного процесса 
автоматизирована, однако долго-
срочная экономия затрат на опла-
ту труда является универсальным 
преимуществом любой технологии 

автоматизации.
Популярные технологии авто-

матизации включают в себя:
Посевные системы – автома-

тизация всего процесса посадки 
с использованием робототехники 
повышает эффективность и одно-
родность растений.

Технология Smart Irrigation – 
Мониторинг уровня влажности и 
распределения воды уменьшает 
количество отходов и улучшает 
здоровье растений.

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ТРИ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО
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Упаковочные системы – авто-
матизирует процесс упаковки го-
товых к розничной продаже про-
дуктов. Это особенно полезно для 
тех, кто работает с растениями в 
горшках.

МОНИТОРИНГ КАМЕРЫ

Технология видеонаблюдения 
дает теплицам полный контроль 
за состоянием здоровья всех ва-
ших растений. Вместо того, чтобы 
ходить по теплице и делать вы-
борочные проверки на растениях, 
вы можете установить камеру для 
сканирования и создания отчетов 
с визуальными снимками урожая 
ваших растений с высоты. Эта тех-
нология не только экономит часы, 
но и позволяет лучше понять, что 
может быть причиной ухудшения 
здоровья растений.

Камера может сообщить о:
- обесцвечивании растений;
- заражении вредителями, бо-
лезнями;
- показателях роста;
- показателях роста растений и 
многом другом.

Эта технология становится все 
более популярной для теплиц, кото-
рые выращивают такие продоволь-
ственные культуры, как томаты. По-
стоянно увеличивающиеся урожаи 
сельскохозяйственных культур со-
общались производителями, кото-
рые инвестировали в этот монито-
ринг камеры. 

Эта технология является относи-
тельно новой, и для разных культур 

требуется разное программное обе-
спечение, чтобы точно сообщать о 
состоянии культуры. По мере раз-
вития этой технологии она даст 
тепличным фермерам ценную ин-
формацию о здоровье их культур, 
которую сложно охватить человеку 
в промышленной теплице.

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Технология светодиодного ос-
вещения, вероятно, является наи-
более доступной и знакомой для 
тепличных хозяйств. Существует 
огромное количество компаний, 
предлагающих различные све-
тодиодные решения для теплиц. 
Светодиодное освещение обеспе-
чивает огромную экономию энер-
гии при оптимизации условий вы-
ращивания, что в конечном итоге 
приводит к более высокой уро-
жайности.

Система светодиодного осве-
щения позволяет производителям 
создавать собственные формулы 
освещения, чтобы обеспечить свои 

растения необходимыми характе-
ристиками. Управляющие установ-
ки со светодиодным освещением 
уменьшают зависимость от средств 
защиты растений, что лучше для 
окружающей среды и для вашего 
здоровья. Светодиодное освещение 
также дает производителям возмож-
ность выращивать более сложные 
сорта растений в течение всего года.

Еще одно преимущество светоди-
одного освещения, которое предла-
гается тепличным производителям, 
– это экономия за счет сокращения 
потребления энергии. Такие сокра-
щения затрат делают эту техноло-
гию наиболее доступной для ком-
мерческих производителей.

Инновационные технологии 
предоставляют тепличной промыш-
ленности бесконечные возможно-
сти для повышения урожайности и 
снижения неэффективности произ-
водства и эксплуатации. Изучение 
новшеств в тепличном бизнесе и 
внедрение их на своих предприяти-
ях  является важной частью поддер-
жания конкурентоспособности в 
растущей тепличной индустрии.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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Здійснення реформ у сільському 
господарстві України передбачає 
проведення комплексу інституцій-
но-функціональних, економічних 
та правових  заходів, спрямованих 
на становлення нових за змістом і 
характером економічних та право-
вих відносин у аграрному секторі. 

Важливим завданням економіч-
ної політики  в сучасний період є 
всебічне підвищення технічного 
рівня та якості продукції. Якісна і 
конкурентоздатна продукція, що 
реалізується на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, має відпо-
відати досягненням науки, най-
вищим техніко-економічним, ес-
тетичним та іншим споживчим 
вимогам. Одним із ефективних за-
собів підвищення якості продукції 

на всіх етапах її життєвого циклу є 
стандартизація. Вона встановлює 
єдині найбільш раціональні для 
економіки  норми, параметри, роз-
міри продукції, вимоги до якості і 
технології виготовлення, методи 
контролю та випробувань, прави-
ла пакування, маркування, тран-
спортування.

Як свідчить міжнародний до-
свід, стандарти на насіннєву кар-
топлю виконують роль основного 
важеля регулювання якості насін-
нєвого матеріалу. Встановлюючи 
певний рівень вимог, вони спри-
яють отриманню насіння високої 
якості, впливають на процес ціно-
утворення щодо різних категорій 
та класів (репродукцій) насіннєвої 
картоплі. 

Картоплярство є пріоритетною 
галуззю сільськогосподарського гос-
подарства України. Важливою скла-
довою ефективного функціонування 
картоплярства є використання на-
сіннєвої картоплі з якісними харак-
теристиками, які відповідають нор-
мам європейських та міжнародних 
стандартів. Встановлено, що у струк-
турі дохідної частини виробництва 
картоплі 30–50% прибутку пов’язано 
з якістю насіннєвого матеріалу. Осо-
бливістю культури картоплі  є те, що 
вона розмножується  вегетативно, 
і садивні бульби через інтенсивне 
зараження рослин фітопатогенами 
( головним чином вірусні, віроїдні 
інфекції) під час вирощування  у по-
льових умовах швидко втрачають 
насіннєві та продуктивні якості.  У 

КАРТОПЛЯРСТВО

Ольга Володимирівна 
Вишневська,
кандидат с.г. наук
Інститут 
картоплярства НААН

АДАПТАЦIЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРА¯НИ ПО 
НАСIННªВIЙ КАРТОПЛI ДО НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ªВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ



грудень 2019 43

зв’язку з цим існує постійна потреба 
у періодичному оновленні насіння 
картоплі з  характеристиками якості, 
які відповідають нормам законодав-
ства.  Колишня національна норма-
тивна база щодо якості насіннєвої 
картоплі була  застарілою і протягом 
тривалого часу потребувала перегля-
ду та оновлення,

З метою виконання затвердже-
ного Постановою № 1106 Кабінету 
Міністрів України від 25 жовтня 
2017 року «Плану заходів з вико-
нання Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однією сторони, та 
Європейським Союзом, Європей-
ським Співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами – чле-
нами з іншої», яким передбачено 
наближення українського законо-
давства в сфері сільського госпо-
дарства та сільського розвитку до 
вимог Регламентів та Директив ЄС, 
у 2018 році Міністерством аграрної 
політики та продовольства України 
було проведено імплементацію до 
законодавства України положень 
Виконавчих Директив Комісії: 
2014/20/ЄС від 6 лютого 2014 року 
про визначення класів базової та 
сертифікованої насіннєвої карто-
плі та умов і позначень, 2014/21/ЄС 
про визначення мінімальних умов 
та класів Союзу добазової насін-
нєвої картоплі та Директиви Ради 

2002/56/ЄС про торгівлю насіннє-
вою картоплею. 

Директивами Комісії 2014/20/
ЄС, 2014/21/ЄС та Директивою 
Ради 2002/56/ЄС  установлюють-
ся мінімальні вимоги щодо рів-
ня уражень насаджень картоплі і 
прямого потомства  вірусними та 
бактеріальними хворобами у яв-
ній та прихованій формі, допус-
ки для партій стосовно уражень 
бульб хворобами, дефектів бульб, 
наявності у партії  землі та сто-
ронніх домішок, вимоги до умов 
виробництва, правил сертифікації, 
пакування, маркування та торгівлі 
насіннєвою картоплею.  

На основі  аналізу нормативно-
го регулювання України та відпо-

відних актів ЄС розроблено Наказ 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України № 384 від 
12 липня 2019 року «Методичні 
вимоги у сфері насінництва щодо 
збереження сортових та посівних 
якостей насіннєвої картоплі» (далі 
Вимог Наказу Мінагрополітики № 
384), до якого імплементовано по-
ложення актів ЄС з деякими змі-
нами. 

Відповідно до Вимог Наказу 
Мінагрополітики № 384 норми 
якості насіннєвої картоплі відте-
пер поширюватимуться окремо по 
кожному класу, а не на категорії 
(табл.1). 

Добазова насіннєва картопля  
включає клас вихідного матеріа-

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 1
Класифікація насіннєвої картоплі в Україні

на основі імплементації Виконавчих Директив Комісії 2014/20/ЄС, 2014/21/
ЄС до законодавства України (проект)

Категорії насіннєвої 
картоплі/етапи насінництва

Класи насіннєвої картоплі (покоління)

Добазова насіннєва картопля

Мікророслини, мікробульби від рослин in vitro, мінібульби  
(у штучних умовах) – ВМ (клас PBTC)

Перше польове покоління від рослин та мікробульб in vitro, 
від розсади in vitro та мінібульб ПП-1-2 (клас PB) Базові клони  

Базова насіннєва картопля

Супер-супереліта ССЕ (клас S)

Супереліта СЕ (клас SE)

Еліта Е (клас Е)

Сертифікована насіннєва 
картопля

Перше покоління еліти СН -1 (клас А)

Друге покоління еліти СН-2 (клас В)

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

Шановні друзі та партнери! Компанія «Агробіотех» щиро вітає Вас

З Новим 2020 роком,  
та Різдвом Христовим!
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лу PBTC — рослини мікро-бульби 
в культурі in vitro та клас першо-
го польового покоління; клас PB  
– польові міні-бульби або клони; 
базова насіннєва картопля.  До ба-
зової насіннєвої картоплі входять: 
клас S — супер-супереліта, клас 
SE — супереліта, клас E — еліта. 
Сертифікована насіннєва карто-
пля: клас A — перше покоління 
еліти та клас B — друге покоління 
еліти, тоді як згідно українського 
законодавства (ДСТУ4013-2001) 
норми якості поширювались на 
категорії насіння — добазове (ДН), 
базове (БН), сертифіковане (СН).

У процесі гармонізації україн-
ського законодавства до дирек-
тив ЄС  виявлено фундаменталь-
ну проблемну складову стану та 
умов виробництва насіннєвого 
матеріалу картоплі, головними з 
яких є особливості природно-клі-
матичних та фітосанітарних умов 
України. Відомо, що головними 
критеріями забезпечення відпо-
відного  для біологічних особли-
востей картоплі середовища є по-
мірні температури повітря (16–21 
0С) та можливість забезпечення 

насаджень необхідною кількістю 
вологи під час вегетації.  За цими 
чинниками Україна порівняно з 
умовами країн ЄС з розвиненим 
насінництвом картоплі  (Нідер-
ланди, Німеччина,) знаходиться 
у програші: виробництво насін-
нєвої картоплі  в  ЄС зосереджу-
ється у більш  сприятливому  та 
прийнятному для біологічних ви-
мог картоплі кліматі, що забезпе-
чує  тривалий ефект збереження 
якісних характеристик  насіннєвої 
картоплі порівняно із жорсткими 
природно-екологічними і  фітоса-
нітарними умовами України.  Клі-
матичні умови України останніх 
двох десятиліть суттєво змінились 
у бік посилення континентальнос-
ті  з підвищенням середньодобо-
вих температур повітря на 3–50С 
відносно середніх багаторічних 
даних при зменшенні кількості та 
нерівномірному випаданні атмос-
ферних опадів.   Спостерігається 
погіршення фітосанітарної ситу-
ації у зонах виробництва насіннє-
вої картоплі країни через  недо-
сконалість системи контролю за 
дотриманням ізоляції насаджень 

насіннєвої картоплі високих кате-
горій добазової та базової від по-
сівів насіннєвої картоплі нижчих 
категорій, посівів продовольчої 
картоплі,  джерел та переносни-
ків вірусних інфекцій картоплі 
(насаджень картоплі та овочевих 
культур приватного сектору, са-
дів, теплиць, тощо); відсутність 
контролю за проведенням вироб-
никами вчасної  десикації карто-
плиння залежно від інтенсивності 
льоту переносників вірусів карто-
плі. Вищезазначені фактори  є го-
ловними чинниками  збереження 
насіннєвого матеріалу картоплі від 
швидкої втрати ним насіннєвих 
якостей. 

Погіршення фітосанітарних 
умов виробництва картоплі в 
Україні  також викликане відсут-
ністю у системі виробництва та 
сертифікації насіннєвої картоплі 
лабораторного контролю різних 
класів насіння на приховане зара-
ження вірусами та бактеріями, що 
призводить до циркулювання та 
накопичення в агроценозах вірус-
них та бактеріальних хвороб  та їх  
збудників через перебіг останніх в 

КАРТОПЛЯРСТВО
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латентних формах ( без візуально-
го прояву хвороби на рослині).

 Враховуючи вищезазначене, у 
процесі імплементації норм Ви-
конавчих Директив ЄС 2014/20 та 
2014/21 до українського законодав-
ства було зменшено число польо-
вих поколінь добазової насіннєвої 
картоплі класу першого польового 
покоління від рослин in vitro (клас 
PB) з чотирьох років до двох. 

Нормами нового законодавства 
під час польового оцінювання при 

візуальному огляді насаджень до-
пускається кількість уражених ві-
русними хворобами рослин карто-
плі не більше: для класу вихідного 
матеріалу в культурі  in vitro РВТС 
– 0 %; класу польових мінібульб 
РВ – 0,1%; класу S – 0,2%, класу 
SE – 0,5%, класу E – 0,8%, класу 
А – 2% та класу B – 6% (табл.2). 
Згідно колишнього стандарту 
ДСТУ4013-2001 ураження в полі 
рослин картоплі тяжкими вірусни-
ми хворобами мало становити для 

категорій насіння: ДН – 0,5%, БН – 
1,0%, СН – 1,5%.

Враховуючи значне фітосані-
тарне навантаження насаджень 
у зонах виробництва насіннєвої 
картоплі  бактеріальними інфек-
ціями та високий ступінь шкодо-
чинності чорної ніжки (Збудники 
– Pectobacterium spp. та Dickeya 
рр..), було вирішено у перехідно-
му періоді протягом трьох років 
залишити більш жорсткі допуски 
уражень насаджень  чорною ніж-
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кою – допуски на кількість хворих 
рослин чорною ніжкою знижено 
для добазової та базової насіннє-

вої картоплі до  0%, у тому числі 
для еліти – 0,5 %, для сертифікова-
ної – 1,0 %.   

До системи сертифікації насін-
нєвої картоплі України введено 
нову міжнародну практику оціню-
вання якості насіннєвої картоплі 
– визначення  ступеню ураженості 
прямого потомства різних класів 
насіння картоплі вірусними інфек-
ціями у прихованому (латентному 
стані). Цей кардинально новий 
вид оцінювання якісних характе-
ристик насіннєвої картоплі перед-
бачає відбір зразка бульб під час 
збирання або зберігання, проро-
щування його в умовах закритого 
ґрунту з наступним проведенням 
візуального огляду рослин та ла-
бораторного аналізування на на-
явність збудників вірусних і бак-
теріальних хвороб у прихованому 
стані.   Допустимі норми прихова-
ного (латентного) вірусного зара-
ження мають становити не більше: 
клас PBTC – 0%; клас PB  – 0,5%; 
клас S – 1%; клас SE – 2%; клас E – 
4%; клас А – 8%  та клас B – 10% .

На етапі  підготовки пар-
тій  бульб насіннєвої картоплі  
до реалізації здійснюватиметь-
ся контроль якості (візуальний 

Таблиця 2
Вимоги до сортових якостей насаджень насіннєвої картоплі ( Згідно Наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України № 384 від  12 липня 2019 року)

Показник

Добазова насіннєва картопля* Базова насіннєва картопля
Сертифікована 

насіннєва картопля

ВМ  
(Клас PBTC)

ПП1-2  
(Клас PB)

ССЕ  
(Клас S)

СЕ 
(Клас SE)

Е 
(Клас E)

СН1  
(Клас A)

СН2  
(Клас B)

Наявність рослин, що не 
відповідають даному типу та сорту %

не допускається 0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5

Наявність рослин, уражених  
чорною ніжкою, %

не допускається
0,1 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0 

0** 0 0 0 1,0 1,0

У прямому потомстві кількість  
рослин, заражених вірусною 

інфекцією, %
не допускається 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0

Наявність рослин, уражених   
тяжкими вірусними хворобами, %

не допускається 0,1 0,2 0,5 0,8 2,0 6,0

Наявність рослин, уражених легкими  
вірусними хворобами, % не більше

не допускається 0.2 0,4 1,0 3,0 - -

Дозволена кількість  
польових поколінь

-
4 5 6 7

- -
до двох*** до трьох до чотирьох до п’яти 

* добазова насіннєва картопля  походить від материнських рослин, які вільні від таких патогенних організмів: Pectobacterium spp. та Dickeya ѕрр., вірус скручування листя 

картоплі, А-вірус картоплі, М-вірус картоплі, S-вірус картоплі, X-вірус картоплі та Y-вірус картоплі;

** зменшення допуску ураження насаджень чорною ніжкою до 1,0 % ;

*** зменшення допуску кількості польових поколінь.
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огляд об’єднаної проби) з встановленням кількос-
ті хворих бульб, та з дефектами, кількості землі та 
сторонніх домішок. Актами регулювання ЄС для 
усіх класів насіннєвої картоплі передбачена наяв-
ність бульб із  сухими гнилями – 0,5% та  мокрими 
–  0,2%.  Аналіз  ґрунтово-кліматичних умов ви-
робництва насіннєвої картоплі в Україні та стану 
технологічної оснащеності підприємств показав 
неспроможність забезпечення європейського рів-
ня якості  щодо уражень партій гнилями, тому тер-
міном на три роки  збільшено допуск на гнилі для 
базової та сертифікованої насіннєвої картоплі су-
хими гнилями з 0,5 до 1,0 %. Також збільшено до-
пуск наявності у партії насіннєвої картоплі бульб 
деформованих, уражених механічно та шкідника-
ми для базової та  сертифікованої насіннєвої кар-
топлі з 3 до 7%  (табл.2).

До нормативно-правового акта України вве-
дено норми ЄС щодо ураження партій  паршею 
звичайною — з покриттям поверхні бульби біль-
ше  ніж 33,3%  допускається 5% уражених паршею 
бульб; щодо ураження бульб чорною паршею або 
ризоктоніозом, дозволено мати у партії 5% бульб  
при ураженні бульби більше ніж 10% поверхні; 
передбачено новий допуск на порошисту паршу 
у кількості 3% бульб у партії; допуск на зморщені 
бульби внаслідок дегідратації, у тому числі через 
ураження бульб паршею сріблястою становить 
1% для усіх класів.

Норма Директив ЄС на деформовані та пошко-
джені бульби становить 3% для усіх класів Союзу, а 
допуск ДСТУ 4010-2001 перебував в межах 5,5–8% 
залежно від категорії насіннєвого матеріалу. Вста-
новлено перехідний період терміном на три роки у 
вигляді послаблення норм Виконавчої директиви 
комісії 2014/20/ЄС зі збільшенням допуску наяв-
ності у партії насіннєвої картоплі бульб у сумі де-
формованих, уражених механічно та шкідниками 
для базової та  сертифікованої насіннєвої картоплі 
з 3 до 7%.

До національного законодавства України введе-
но нову норму –  обмеження суми допусків. Згідно 
норм Виконавчих директив 2014/20/ ЄС , 2014/21 /
ЄС сума допусків для уражень партій бульб має ста-
новити не більше: 6 % – для класів PB , S, SE, E та 8% 
для класів А та B, за загальної  арифметичної суми 
допусків для партій 17,5%.  

Враховуючи складну ситуацію щодо забезпе-
чення виробників картоплі якісною картоплез-
биральною технікою та новим обладнанням для  
післязбиральної доробки бульб, а також складну 
фінансову ситуацією на виробництві, було  вне-
сено зміни норм директив ЄС для партій насіннє-
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вої картоплі щодо суми допусків 
зі збільшенням допуску відносно  
норм ЄС  для  базової насіннєвої 
картоплі з 6 до 8% та для сертифі-
кованої – з 8 до 10% . 

Також до національного зако-
нодавства введено норми допусків 
розміру насіннєвих бульб; вимоги 
щодо наявності карантинних ор-
ганізмів у партії, в насадженнях 
та  на ділянках, призначених для 
вирощування насіннєвої картоплі; 
установлено допуски просторової 
ізоляції  насаджень різних катего-
рій від джерел та переносників ві-
русних хвороб.

Підвищення ефективності галу-
зі насінництва картоплі передба-
чає комплексне переведення її на 
інноваційну основу із залученням 
значних капіталовкладень, ство-
рення нової організаційної струк-
тури насінництва,  здійснення 
уніфікації процедури сертифікації 
насіннєвої картоплі з європей-
ською схемою з введенням таких 

елементів оцінювання, як: 
•  контроль виконання науково-

обґрунтованої ізоляції наса-
джень від джерел вірусного ін-
фікування, 

•  лабораторна діагностика насін-
нєвої картоплі на наявність ві-
русного зараження, 

•  контроль вчасного проведення 
знищення картоплиння.

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 3 
Вимоги до посівних якостей бульб насіннєвої картоплі ( Згідно Наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України № 384 від 12 липня 2019 року)

Показник

Добазова насіннєва 
картопля

Базова насіннєва картопля
Сертифікована 

насіннєва картопля

ВМ  
(Клас PBTC)

ПП1-2  
(Клас PB)

ССЕ  
(Клас S)

СЕ 
(Клас SE)

Е 
(Клас E)

СН1  
(Клас A)

СН2  
(Клас B)

Наявність бульб, уражених мокрими  
гнилями, в % за масою

- - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Сухими гнилями (фітофтороз, фомоз, фузаріоз,  
антракноз, гумова гниль), в % за масою

- 0,2 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5

1,0* 1,0 1,0 1,0

Ризоктоніозом, за ураження  більше  
10 % поверхні бульби, % за масою 

- 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Паршею звичайною (ураження більш  
1/3 поверхні бульб), % за масою 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Паршею порошистою за ураження більше  
10 % поверхні бульби

- 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Зморщені бульби через надмірну дегідратацію  
або зневоднення, у т.ч. в результаті зараження  

паршею сріблястою, % за масою 
- 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Деформовані, пошкоджені механічно та  
шкідниками бульби, % за масою 

- 3,0 3,0
3,0 3,0 3,0 3,0

5,0** 5,0 7,0 7,0

Наявність землі і сторонніх домішок, % від маси бульб - 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Сума допусків не повинна перевищувати, % за масою - 6,0 6,0 6,0 7,0*** 6,0 7,0 8,0 10 8,0 10

* Збільшення допуску на сухі гнилі з 0,5 до 1,0 %;

** Збільшення допуску на деформовані та пошкоджені механічно та шкідниками бульби для базового насіння з 3,0 % до 5 %:сертифікованого - з 3,0 % до 7 %

*** Збільшення суми допусків для базового насіння з 6 до 7 %,сертифікованого - з 8 до 10 %.
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Картофель относится к числу 
культур, в сильной степени пора-
жаемых болезнями. В значительной 
степени это обусловлено особенно-
стями биологии растения карто-
феля. Вегетативное размножение 
картофеля определяет возмож-
ность постоянного наличия возбу-
дителей болезней в паразитической 
активной форме – на ботве в пери-
од вегетации и в клубнях в период 
хранения. Многолетняя циркуля-
ция возбудителей из года в год по 
системе клубни-стебли-клубни обе-
спечивает процесс сохранения их в 
клубнях. Размножение картофеля 

клубнями способствует передаче 
и накоплению из года в год многих 
фитопатогенных грибов, бактерий, 
вирусов, фитоплазм. Больные клуб-
ни картофеля, попадая из хранили-
ща в поле, становятся источником 
распространения большинства воз-
будителей болезней, а инфицирован-
ная ботва во время вегетации явля-
ется  одной из причин загнивания 
клубней при хранении.

Ниже рассмотрим наиболее рас-
пространенные и вредоносные бо-
лезни, которые развиваются на 
клубнях картофеля во время зим-
него хранения.

Фитофтороз. Это одно из самых 
распространенных и вредоносных 
заболеваний картофеля. Нередки 
случаи, когда в отдельных хозяй-
ствах недоборы урожая от фитоф-
тороза составляют 70% и больше. 

На клубнях фитофтороз прояв-
ляется в виде бурой гнили. На по-
верхности клубня заметны бурые, 
слегка вдавленные пятна, под кото-
рыми ткань также бурая и твердая. 
Побурение ткани распространяет-
ся вглубь клубня неравномерно, в 
виде  ржавых языков или клиньев.  
Во время зимнего хранения клубни, 
пораженные фитофторозом, легко 

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

БОЛЕЗНИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ВО ВРЕМЯ  
ЗИМНЕГО ХРАНЕНИЯ И МЕРЫ  
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИХ ВРЕДОНОСНОСТИ

ЗБЕРІГАННЯ
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инфицируются возбудителем сухой 
фузариозной гнили, мокрой бакте-
риальной гнили, и большинство их 
полностью сгнивает.

Возбудителем болезни является 
гриб Phytophthora infestans (Mont) 
de Bary. Массовое заражение клуб-
ней происходит в период уборки 
картофеля, при контакте ботвы и 
клубней, особенно при сырой по-
годе. На таких клубнях болезнь про-
явится недели через 2–3. Во время 
хранения картофеля новых повтор-
ных заражений фитофторозом не 
происходит.

Болезнь прогрессирует только в 
пределах зараженных клубней. Чем 
выше температура в хранилище, тем 
быстрее будет развиваться гниль. 

Альтернариоз. На клубнях аль-
тернариоз проявляется  в виде раз-
личной формы и величины вдав-
ленных пятен, поверхность которых 
покрывается бархатистым серым 
или черным налетом конидиально-
го спороношения возбудителей бо-
лезни. При хранении такие клубни 
легко инфицируются возбудителя-
ми различных гнилей и полностью 
сгнивают.

Возбудителями болезни является 
грибы Alternaria solani Sorauer; A. 
alternata Keissl. 

Большинство клубней заражают-
ся в период уборки при соприкосно-
вении пораженной ботвы с клубня-
ми, а проявляется заболевание уже 
во время хранения клубней.

Альтернариоз обнаруживается 
ежегодно, но особенно сильно в годы 
с теплым летом при выпадении ча-
стых кратковременных дождей или 
обильных ночных росах. Основным 
источником инфекции являются по-
раженные растительные остатки и  
почва, в которой гриб может сохра-
нять жизнеспособность до 3-х лет. 

Обыкновенная парша. Заболе-
вание проявляется на поверхности 
клубней картофеля в виде округлых, 
не порошащих плоских или слег-
ка выпуклых растрескивающихся 
звездообразно бородавочек. Ино-
гда образуются вдавленные в клу-
бень растрескивающиеся глубокие 
язвочки  и трещины (глубокая пар-
ша). Бородавочки или язвы часто 
сливаются, покрывая весь клубень 
струпьями. 

Заболевание вызывают лучистые 
грибы (актиномицеты), среди ко-
торых  наиболее часто выделяется 
Streptomyces scabies Lambert et Loria. 
Инфекция накапливается главным 
образом в почве на остатках расте-
ний после уборки урожая. Источни-
ком инфекции являются и семенные 
клубни.

Вред от обыкновенной парши вы-
является в снижении товарной цен-
ности клубней, ухудшении вкусовых 

качеств, увеличении отходов продо-
вольственного картофеля, а также 
снижении лежкости клубней в пери-
од зимнего хранения. Очень сильное 
поражение клубней наблюдается на 
сильно известкованных кислых по-
чвах. Свежий неперепревший навоз 
усиливает развитие болезни. 

Порошистая парша. Заболева-
ние в основном  распространено на 
тяжелых глинистых и суглинистых, 
а также торфянистых почвах. Пора-
жаются главным образом клубни, но 
это заболевание наблюдается также 
на столонах и корнях. Проявление 
болезни начинается с образования 
на молодых растущих клубнях не-
больших светлых бородавочек диа-
метром до 3–4 мм, которые со вре-
менем подсыхают, кожица на них 
звездообразно растрескивается, и 
обнаруживается содержимое боро-
давочек – черная порошистая масса, 
являющаяся покоящимися спорами 
гриба, склеенными в спорокучки. 

Возбудителем болезни явля-
ется низший гриб Spongospora 
subterranean Lahern. Вредоносность 

ЗБЕРІГАННЯ
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болезни проявляется в том, что по-
раженные клубни при хранении 
легко заражаются возбудителями 
различных гнилей, при наличии глу-
боких язв теряют товарный вид, пре-
ждевременно усыхают.

Бугорчатая парша (ооспороз). 
Болезнь имеет распространение   в 
северо-западных областях. На по-
верхности клубня образуются окру-
глые по форме закрытые вздутия, 
или пустулы, по окраске почти не 
отличающиеся от цвета здоровой 
кожуры. Если участки поражения 
сливаются, образуется крупное, не-
сколько вдавленное пятно, похожее 
на проявление фитофтороза. Од-
нако загнивания ткани под пятном, 
характерного при фитофторозе, при 
ооспорозе не наблюдается. 

На поверхности клубня, особенно 
при повышенной влажности воз-
духа в хранилище, может развиться 
беловато-сероватый налет кониди-
ального спороношения возбудителя 
бугорчатой парши, гриба –  Oospora 
pustulans Owen et Wakef.

Заражение клубней грибом про-
исходит в поле в период роста клуб-
ней, но признаки поражения обнару-
живаются лишь в период хранения 
через 1–2 месяца после уборки и 
особенно усиливаются к концу хра-
нения. При высокой влажности в 
хранилище гриб способен вызвать 
повторные заражения клубней. 
Больные клубни чаще подвержены 
заражению возбудителями сухих и 
мокрых гнилей, стеблевой немато-
дой. Особенно сильное поражение 
клубней  ооспрозом наблюдается на 
легких песчаных почвах. 

Инфекция сохраняется на боль-
ных клубнях, растительных остат-
ках и в почве. Поздние сроки уборки 
картофеля способствуют усилению 
вредоносности болезни.

Больные клубни имеют низкие 
вкусовые качества. Ооспороз очень 
вредоносное заболевание для поса-
дочного материала, так как больные 
клубни имеют пониженную всхо-
жесть, являются причиной изрежи-

вания посадок, растения формиру-
ют низкий урожай. 

Серебристая парша. Болезнь 
имеет распространение в северо-
восточных областях Украины. За-
болевание проявляется на клубнях 
в виде  серовато-буроватых, слегка 
вдавленных пятен. Позже при хране-
нии кожица клубней в районе пятен 
отслаивается, образуются полости, 
куда проникает воздух, и места по-
ражения приобретают серебристый 
блеск. В условиях повышенной 
влажности и температуры поверх-
ность пятен покрывается налетом 
конидиального спороношения гри-
ба, который легко стирается. Иногда 
в пораженной ткани под кожицей 
выявляются белая грибница и чер-
ные точечные склероции. Симпто-
мы заболевания наиболее отчетливы 
весной, особенно после прогревания 
клубней.

Возбудителем болезни является 
гриб Helmithosporium solani Durieu 
et Mont. Распространяется гриб ко-

нидиями. Патоген проникает в клу-
бень, как правило, через чечевички.

Больные клубни  во время хра-
нения легко заражаются вторичной 
инфекцией – возбудителями раз-
личных гнилей и загнивают. Чаще  
болезнь развивается на легких по-
чвах  и при высоких температурах 
воздуха и почвы в период клубне-
образования. Основной источник 
инфекции – больные посадочные 
клубни и почва.

Вредоносность болезни выявля-
ется в снижении товарных качеств и 
всхожести семенных клубней. Часть 
пораженных клубней в результа-
те развития вторичной инфекции 
сгнивает в период зимнего хране-
ния. Ограничивает распростране-
ние болезни хранение клубней при 
температуре 1–20 С и влажности 
воздуха 90%.

Фомоз, или пуговичная гниль 
клубней. На клубнях болезнь про-
является, как правило, через 2–12 
недель после уборки, но наиболее 
интенсивно  ко времени посадки 
картофеля, когда большинство боль-
ных клубней сгнивает. На клубнях 
образуются  округлые, несколько 
вдавленные пятна, напоминающие 
вмятины от нажима пальцем или 
вдавливания пуговицей. На разре-
зе ткань под пятном коричневая, по 
краям почти черная. Пораженная 
ткань конусообразно загнивает, об-
разуются пустоты, внутри которых 
развивается рыхлая войлочная гриб-
ница патогена с различной окраской. 
Часто пораженная ткань отделяется 
от здоровой узкой полосой более ин-
тенсивной окраски, через трещины 

Серебристая парша

Вертициллез

Фомоз
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кожуры пораженного клубня на по-
верхность выходит тонкая сероватая 
грибница. 

Возбудителем болезни является 
гриб Phoma exigua Desm. var foveata 
Boerema. 

Клубни могут заражаться в поле, 
хранилищах, буртах; в период веге-
тации и уборки заражение проис-
ходит через чечевички, глазки и ме-
ханические повреждения. Во время 
хранения инфекция передается от 
клубня к клубню.

Заражению и развитию фомоза 
способствуют прохладная и влаж-
ная погода в период вегетации рас-
тений, неправильный режим хране-
ния клубней. 

Вредоносность болезни проявля-
ется в преждевременном отмирании 
пораженной ботвы и гибели клубней 
при хранении. Источником  инфек-
ции являются пораженные клубни, 
растительные остатки в почве, на 
которых патоген может сохраняться 
до 3 лет. 

Фузариозная сухая гниль. За-
болевание проявляется на клубнях 
через 2–3 месяца после уборки, хотя 
клубни обычно заражаются еще в 
поле. На клубнях появляются се-
ровато-бурые, слегка вдавленные 
пятна, мякоть под ними становится 
рыхлой и приобретает буроватую 
окраску, в ней образуются пусто-
ты, заполненные пушистым белым, 
желтоватым или красноватым ми-
целием гриба. Больная ткань быстро 
подсыхает, что приводит к образова-
нию складок кожуры вокруг места 
первичного пятна. На поверхности 

складок, во влажных условиях обра-
зуются рыхлые подушечки, преиму-
щественно  белого или розового цве-
та – конидиальное спороношение 
возбудителей болезни. Постепенно 
ткань чернеет, клубень сгнивает, ста-
новится легким и твердым.

Возбудителем болезни являют-
ся грибы из рода Fusarium, кото-
рые  распространяются конидиями 
и грибницей. Попадая на клубни 
вместе с почвой, они проникают 
в мякоть через механические по-
вреждения кожуры. Грибы легко 
проникают в клубни, пораженные 
фитофторозом, различными вида-
ми парши, поврежденные вредите-
лями и нематодами.

Особенно опасны резкие коле-
бания температуры и влажности в 
хранилищах, при которых может 
произойти отпотевание клубней. 

Инфекция, кроме почвы, может 
сохраняться на больных клубнях и 
в картофелехранилищах. Вредонос-
ность сухой гнили  весьма ощутима. 
Обычно при нормальных условиях 
хранения потери клубней от сухой 
гнили составляют 7–11%. При хране-
нии картофеля в условиях повышен-
ной температуры и влажности эти 
потери достигают 30–50% и больше. 
Больные семенные клубни становят-
ся причиной изреживания всходов, 
замедленного роста и развития рас-
тений. 

Вертициллезное увядание. За-
болевание чаще проявляется в пе-

риод цветения растений в годы с 
жарким и сухим летом. Проявляет-
ся заболевание  в виде медленного 
увядания растений. На поперечном 
срезе больного клубня в столонной 
части выявляется потемнение про-
водящих пучков. 

Возбудителем болезни является 
почвенный гриб Verticillium alboatrum 
Rein. Зараженные вертициллезом 
клубни являются восприимчивыми 
в период зимнего хранения  к разви-
тию на них фузариозной сухой гнили 
и мокрой бактериальной гнили.

Антракноз. Заболевание про-
является преимущественно в годы 
с сухим и жарким летом на ботве, 
корнях, столонах  и клубнях. 

На клубнях заболевание начина-
ет развиваться со столонного конца 
в виде вдавленного пятна. Позже 
оно увеличивается, ткань становит-
ся черной в результате образования 
множества склероциев. Пораженная 
часть клубня загнивает, превраща-
ясь в слизистую кашицеобразную 
зловонную массу. 

В период  хранения картофеля 
болезнь часто проявляется в виде 
вдавленных сухих светло-коричне-
вых пятен, которые  сплошь  покры-
ты мелкими черными склероциями. 
Пораженная ткань стает бугристой, 
бурой, трухлявой. Такие клубни про-
растают или дают больные растения, 
которые позже увядают.

Возбудителем болезни является 
гриб Colletotrichum atramentarium 

ЗБЕРІГАННЯ
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Taubenh. Основным источником ин-
фекции являются больные посадоч-
ные клубни и растительные остатки 
со склероциями. Вредоносность ан-
тракноза заключается в преждевре-
менном отмирании ботвы и загни-
вании клубней в период вегетации и 
хранения.  

Раневая водянистая гниль. За-
болевание проявляется на клубнях 
в виде черных пятен, которые позже 
превращаются в глубокие язвы. По-
кровная ткань пятен натягивается, 
прорывается, из больных нижеле-
жащих тканей язв выделяется спец-
ифическая жидкость. Ткани вокруг 
язв влажные и темные. На разрезе 
клубня пораженная ткань имеет се-
рую окраску, отделена от остальной 
части клубня черной каймой. На воз-
духе пораженная ткань коричневеет, 
затем чернеет, издавая спиртовой 
запах. Больные клубни размягча-
ются, внутренняя часть их нередко 
полностью сгнивает, превращается 
в серую кашицеобразную массу с не-
приятным запахом, остаются только 
наружные ткани выше сосудистого 
кольца.

Возбудителем раневой водянистой 
гнили есть гриб  Pythium ultimum 
Trow. От черной ножки отличается 
отсутствием признаков поражения 
надземной части растения. Заражен-
ные семенные клубни являются при-
чиной выпадания растений в поле. 

Возбудитель сохраняется в почве 
и проникает в клубни через механи-
ческие повреждения. 

Столонная гниль. Заболевание 
проявляется в период вегетации 
растений в виде загнивания  только 
столонной части клубня. Со време-
нем гниль распространяется вглубь 
клубня, покровная ткань сморщи-
вается  складками и покрывается 
мелкими белыми подушечками ко-
нидиального спороношения возбу-
дителя болезни. Пораженная ткань 
размягчается, становится сухой и 
буро-коричневой. В ней часто обра-
зуются полости, заполненные белой 
грибницей патогена.

Возбудителем болезни является 
гриб F. oxysporum Sckl. f. solani Bilai, 
который распространяется кониди-
ями, грибницей.

Источником инфекции является 
почва, в которой гриб сохраняется 
микросклероциями и хламидоспо-
рами, а также больные семенные 
клубни.

Болезнь наиболее интенсивно 
развивается в годы с высокой тем-
пературой воздуха и вызывает боль-
шие потери урожая. 

Черная ножка.  На клубнях чер-
ная ножка в большинстве случаев 
начинается с почернения столонно-
го конца, которое распространяется 
в центральную часть клубня. Пора-
женная мякоть превращается в мяг-
кую слизистую массу черного цвета 
с неприятным запахом, содержащую 
массу бактерий. 

Возбудителем болезни являются 
бактерии Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica  Dye. В период вегетации 
бактерии проникают через столо-
ны, чечевички, механические по-
вреждения. 

Основной источник инфекции 
– больные семенные клубни и не-
сгнившие растительные остатки. 
В клубнях инфекция может нахо-
диться в скрытом (латентном) со-
стоянии, чаще в столонной части.

Мокрая гниль клубней. Заболе-
вание распространено повсеместно 
при хранении клубней картофеля в 

хранилищах, буртах, кагатах. Пора-
женные клубни становятся сначала 
светлыми, затем темно-бурыми или 
розовыми, мягкими и мокрыми. 
Мякоть их превращается в кашице-
образную или слизистую тягучую 
массу, издающую неприятный запах. 
Кожура таких клубней часто оста-
ется неповрежденной или частично 
покрывается желтовато-коричневой 
слизью.

Мокрую гниль вызывают  бактерии 
Erwinia carotovora subsp. atroseptica 
Dye (возбудитель черной ножки), 
а также бактерии Pseudomonas 
xanthochlora Stapp и др. Наиболее 
интенсивное заражение клубней про-
исходит  через механические повреж-
дения,  а также предварительно за-
раженные фитофторозом, фомозом, 
глубокой обыкновенной паршой,  не-
матодами клубни, а проявляется за-
болевание в основном при хранении.

Мокрая гниль очень вредонос-
ное заболевание, так как инфекция 
с больных клубней может стать при-
чиной заражения здоровых, и гниль 
распространяется на большую часть 
закрома или бурта, вызывая быстрое 
разрушение продовольственного 
или семенного картофеля.

Ежегодные потери клубней со-
ставляют около 10% урожая, а в от-
дельные годы – до 30–50%.

Кольцевая гниль. Болезнь про-
является в двух формах: стебле-
вой и клубневой. Внешне больные 
клубни кольцевой гнилью не от-
личаются от здоровых. В зависи-
мости от путей проникновения в 
них инфекции симптомы болезни 
можно выявить на разрезе клубня в 

Симптомы проявления черной 
ножки и мокрой бактериальной 
гнили

Мокрая бактериальная гниль
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виде поражения сосудистого коль-
ца  и ямчатой гнили,  в виде желтых  
подкожных мелких  пятен на  очи-
щенной поверхности клубня. При 
заражении клубней через столоны 
сосудистая система размягчается и 
при надавливании из пораженных 
сосудов выделяется светложелтая  
тягучая масса.

С течением времени при хране-
нии болезнь охватывает близле-
жащие ткани и сердцевину клубня 
с развитием мокрой гнили, когда 
ткани полностью разрушаются, пре-
вращаясь в белую густую неприятно 
пахнущую массу. 

Возбудителем болезни является 
бактерии Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicum Davis et al. 

Основным источником инфекции 
являются больные семенные клубни 
с признаками ямчатой и кольцевой 

гнили, а также содержащие инфек-
цию в латентной форме. Потери 
урожая от кольцевой гнили в зави-
симости от погодных условий могут 
достигать 10–45%. 

Смешанные гнили. Смешан-
ные или комплексные гнили вы-
зываются комплексом грибов, не-
матод и бактерий и развиваются 
в основном во время хранения 
картофеля. Заражению клубней 
возбудителями смешанных гни-
лей способствуют поражение их 
паршой, фомозом, фузариозом, 
фитофторозом, вредителями и ме-
ханические повреждения.

В смешанных гнилях возбудите-
ли сопутствуют друг другу и  уско-
ряют сгнивание клубней. Наиболее 
распространенными и вредоносны-
ми являются фитофторозно-фуза-
риозная, фузариозно-бактериаль-
ная, фитофторозно-бактериальная, 
фитофторозно-фузариозно-бак-
териальная и др. В зависимости от 
условий хранения они могут раз-
виваться по типу мокрых или сухих 
гнилей. При избыточной влажности 
воздуха (выше 90%) и температуре 
выше 15–18°С ткани клубней раз-
мягчаются и превращаются в слизи-
стую гниющую массу с неприятным 
гнилостным запахом.

В относительно сухих условиях 
хранения картофеля весь клубень 
сморщивается, усыхает, значительно 
уменьшается в объеме, а содержи-
мое его превращается в сухую жел-
товатую, белую, розовую пороша-
щую массу. 

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Не позднее, чем через 5–7 су-
ток после последней обработки 
фунгицидами на посевах продо-
вольственного картофеля ботву 
скашивают. На семенных участках 
проводят десикацию ботвы карто-
феля разрешенными препаратами 
за 7 дней до уборки урожая – Де-
сикаш, ж.к. (2 л / га); за 7–10 дней 
– Реглон Эйр 200 SL, жк (1,5 л / га); 
Реглон Форте 200 SL, ж.к. (1,5 л / га); 
за 10 дней – Реглон Супер 150 SL, 
в.р.к. (1,5–2,0 л / га); Реглон Спек-
трум 150 SL, ж.к. (2,0 л / га); Ретро 
150 SL, ж.к. (1,5–2,0 л / га). Своевре-
менное уничтожение ботвы перед 
уборкой урожая предотвращает 
передачу инфекции многих возбу-
дителей болезней от ботвы к све-
жесобранным клубням картофеля. 

Собирают урожай в теплую су-
хую погоду при среднесуточной 
температуре не ниже 5–70 С. Клуб-
ни, собранные даже в сухую погоду 
при температуре ниже 40 С и выше 

ЗБЕРІГАННЯ

Смешанная фитофторозно-
фузариозная гниль

Смешанная фузариозно-
бактериальная гнильКольцевая гниль



грудень 2019 55

ЗБЕРІГАННЯ

250 С, интенсивно поражаются 
грибными и бактериальными бо-
лезнями. Для уменьшения развития 
сухой гнили, ризоктониоза, обык-
новенной парши, фомоза  во время 
зимнего хранения семенные клубни 
перед закладкой на хранение про-
травливают препаратами на основе 
действующих веществ: имазалила 
сульфата, к.э. (Фунгазил 100 SL, 150 
мл/т); ипродиона, л.с. (Ровраль Ак-
вафло, 0,38-0,4 л/т); флудиоксонила, 
тн (Максим 025 FS, 0,75 л/т).

За 1–1,5 месяца до закладки 
клубней на хранение  картофелех-
ранилища дезинфицируют комо-
вой серой, которую сжигают из 
расчета 40–60 г/м3. За 10–15 дней 
до закладки клубней картофеля на 
хранение хранилище белят извест-
ковым молоком (2–3 кг извести на 
10 л воды) из расчета 0,5 л /1м2 или 
опрыскивают 2% суспензией хлор-
ной извести (1 кг /100–200 м2).

Хранят клубни в картофелехра-
нилищах при температуре 1–40С, 
относительной влажности 85–90% 
и хорошей  вентиляции воздуха.  

Клубни, собранные в неблагопри-
ятных погодных условиях, требу-
ют лечебного периода, поэтому 
первые 10–12 суток после уборки 
их следует выдержать при темпе-
ратуре 150С. Зимой перебирать 
клубни без крайней необходимо-
сти не стоит.

Качество хранения картофеля 
в значительной степени зависит 
от температуры, влажности и до-
ступа воздуха. Зимой в клубнях 
продолжаются процессы дыхания 
и испарения воды, а также распад 
запасных веществ, поэтому нару-
шения обмена веществ снижают 
их устойчивость к патогенным 
организмам. Регулирование влаж-
ности воздуха следует проводить 
так, чтобы не вызвать точки росы, 
так как это может привести к запо-
теванию клубней, вследствие чего 
их поверхность становится мо-
крой, что способствует развитию 
различных гнилей.

С целью сдерживания прораста-
ния клубней продовольственного 
картофеля и снижения поражения 

болезнями клубни в хранилищах 
весной незадолго до их прорастания  
обрабатывают препаратом М-1 (ме-
тиловый эфир a-нафтилотцтовой 
кислоты, 3 кг/т) или применяют 
препарат  «нонанол», вводя его в те-
чение 10 дней во время вентиляции, 
пока сформированные на клубнях 
проростки длиной 3–5 мм не по-
темнеют.

Важную роль при хранении карто-
феля играет газовый состав воздуха в 
месте нахождения клубней. Положи-
тельно влияет на хранение клубней в 
траншеях, подвалах или буртах их 
переслаивание зеленой хвоей (4,5–5 
кг/ц) или измельченными листьями 
и корнями хрена (5–6 кг/ц), измель-
ченной ржаной соломой, полынью 
горькой (3–4 кг/ц). Хорошо сохра-
няется картофель в условиях, когда 
на насыпь клубней разложить 2–3 
слоя корнеплодов свеклы, которые 
отбирают избыток влаги и способ-
ствуют уменьшению пораженности 
картофеля гнилями, а также опудри-
вания клубней негашеной известью 
(1,0–1,2 кг/ц) или пеплом.
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Інновації – це добре чи погано? 
«Звичайно, добре», – впевнено від-
повість більшість. Однак не все так 
просто, як здається на перший по-
гляд. Є новітні технології, які вна-
слідок свого впровадження мають 
позитивний вплив на життя людини, 
навколишнє середовище, роблять 
вагомий внесок у поліпшення жит-
тя на планеті в цілому. Але є й такі, 
що й досі викликають більше запи-
тань, ніж надають відповідей, досить 
суперечливі. Вони, з одного боку, 

несуть гарну ідею, а з іншого – не-
відомо,  чи виправдовує ця техно-
логія потенційні жертви, що можуть 
статися внаслідок її впровадження. 
Так сталося з генетично модифіко-
ваними сортами культурних рослин.  
Суперечки щодо їх ефективності та 
здатності вирішити продовольчу 
проблему без наслідків для якості 
життя людини та довкілля у науковій 
спільноті точаться вже не перший 
рік. Одним із очевидних негатив-
них наслідків, що отримав розвиток 

саме завдяки впровадженню у ви-
робництво гліфосат-резистентних 
ГМ-культур, стала поява гліфосат-
резистентних бур’янів. Звичайно, 
такі бур’яни могли існувати і до по-
яви ГМ-культур, проте – не у таких 
масштабах. Але розглянемо дану 
проблему з самого початку.

У першу чергу, давайте розби-
ратися в тому, що означає резис-
тентність рослини. Резистентність 
– це здатність організму зберігати 
свою життєдіяльність, підтримува-

ЦЕ ЦІКАВО

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший 
науковий 
співробітник, 
Інститут зрошуємого 
землеробства НААН

ГЛIФОСАТ-РЕЗИСТЕНТНI БУР’ЯНИ ЯК 
ЕКОЛОГIЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ НАСЛIДОК 
ВПРОВАДЖЕННЯ ГМ-КУЛЬТУР У ВИРОБНИЦТВО
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ти гомеостаз і давати нащадків під 
впливом дії різних потенційно шко-
дочинних для нього агентів біоло-
гічного (віруси, бактерії, гриби), хі-
мічного (різні синтетичні і природні 
токсичні речовини) або фізичного 
(атмосферних явищ, температур-
них, механічних впливів) походжен-
ня. Резистентність є механізмом, що 
забезпечує збереження виду в нових 
несприятливих для нього умовах та 
набувається за рахунок генетично 
закладених фізіологічних механіз-
мів. Отже, резистентність рослин 
до гліфосату – природна відповідь 
на надмірне втручання людини, яка 
активно змінює умови їх існуван-
ня шляхом інтенсифікації застосу-
вання конкретного класу хімічних 
сполук . Супербур'яни є продуктом 
природної "селекції" на стійкість до 
гліфосатного навантаження. Такі 
рослини окрім стійкості можуть 
мати підвищені силу росту та кое-
фіцієнт розмноження. Тож вони є 
справжньою бідою для  будь-якого 
агронома. Адже видалення з полів 
стійких до гліфосату бур'янів іноді 
може бути практично неможливим 
і пов’язане з високими витратами на 
їх механічне знищення з року в рік. 
А боротьба в посівах окремих куль-
тур (наприклад, суцільного посіву), 
де механізований обробіток ґрунту 
в період вегетації неможливий, вза-
галі заганяє аграрія у глухий кут.

Що сприяє прискоренню появи 
резистентності до гербіцидів? Ка-
талізатором є те, що одні й ті самі 
гербіциди постійно використову-
ються на тих самих полях. У пер-
ші роки впровадження технології 
фермер отримує приголомшливий 
ефект: обробив стійку ГМ-культуру 
(наприклад, сою) гліфосатом кіль-
ка разів за вегетацію – і поля чисті 
від бур’янів, і соя гарненька, і кошти 
зекономлено чималі на захисті рос-
лин та механізації. Наступного року 
він зробив те саме – і знову все до-
бре! І так повторив і на третій, і на 
четвертий рік. А от уже, наприклад, 
на п'ятий рік щось іде не так, окремі 

бур'яни гербіцид не знищує, необ-
хідно піднімати норму застосуван-
ня препарату. А далі – все більше й 
більше резистентних «гостей» на 
полі. Як популярна приказка каже: 
"чим далі в ліс, то більше дров". Рік 
за роком ефективність гербіцидів 
знижується, тому що «мудрий» від 
природи бур'ян починає мутува-
ти, стає подібним до ГМ-культур. 
І вже хоч літрами лий гліфосат на 
поле – ефекту немає. Крім погір-
шення токсично-екологічної ситу-
ації на полі ви не досягнете нічого. 
Ось у чому біда – навіть агресивний 
«суцільник», який раніше звикли 
використовувати, щоб у короткий 
термін  прибрати непокірні тради-
ційним страховим і ґрунтовим гер-
біцидам бур'яни з поля, не працює. 
Це як у медицині: коли при бакте-
ріальному захворюванні не працює 
антибіотик «останньої надії» (най-
більш сильний антибіотик, що по-
тенційно має вбивати будь-який 
хвороботворний організм), людина 
вмирає, бо вилікувати її неможли-
во. Це дуже страшно – залишитися 
без надії на життя. Така ж ситуація 
складається зараз і в аграрному сек-
торі певних регіонів західних країн, 
де ГМ-культури вже міцно увійшли 
у практику. З плином часу мутант-
ні бур'яни перестають реагувати на 

Резистентність виникає до будь-
якого класу гербіцидів, не тільки 
до гліфосат-вмісних. Втім, реаль-
на загроза появи резистентності 
стрімко зростає у тому випадку, 
коли конкретна хімічна сполука за-
стосовується беззмінно протягом 
тривалого часу, що менш характер-
но для звичайних страхових гербі-
цидів і дуже характерно для посівів 
ГМ-культур. Тож стрімке зростання 
чисельності резистентних рудераль-
них рослин і бур’янів зустрічається 
там, де має місце неконтрольоване 
і надмірне використання гербіци-
дів, ірраціональна система хімічного 
захисту та обробітку ґрунту. Крім 
ГМ-технологій, є й інші потенцій-
но небезпечні новації. Наприклад, 
технологія Clearfield дає подібний 
рикошет-ефект.  Clearfield – це тех-
нологія, яка залучає у виробництво 
отримані методами традиційної се-
лекції культури (найбільш поширені 
– ріпак і соняшник), які є стійкими 
до конкретного класу гербіцидів 
суцільної дії (або практично суціль-
ної). І все було б добре, якби не па-
далиця цих культур, яка виявилася 
стійкою до цілого ряду традицій-
них гербіцидів і зробила завдання 
її викорінення з полів надзвичайно 
складною.

ДО РЕЧІ
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будь-які хімічні прополки через ха-
отичне "бомбардування" надвисоки-
ми дозами гербіцидів з інших класів 
(2,4-Д, дикамба та інші), що веде до 
мультирезистентності. Буквально 
за кілька років такі бур'яни беруть 
земельну ділянку під свій контроль 
і стають повноправними господа-
рями на полях. Ця ситуація зараз 
спостерігається в декількох шта-
тах США: Арканзас, Іллінойс, Пів-
нічна Кароліна, Південна Кароліна, 
Джорджія, Теннессі, Кентуккі, Нью-
Мехіко, Міссісіпі, Алабама, Міссурі. 
Так, за даними університету штату 
Іллінойс, у 77% опитаних інститутом 
респондентів-фермерів поля забиті 

супербур'янами. У Міссурі ситуація 
є найбільш критичною – мутантні 
бур'яни окупували понад 80% зе-
мель. Всього близько 24000000 гек-
тарів орних земель США заростає 
щороку супербур'янами. Особливо 
гостро стоїть проблема з бур'янами 
типу щириці (амаранту) та амбро-
зії. Мутантний бур'ян швидко росте 
(зростання в день становить близь-
ко 10 см) майже до 2,5 м у висоту, 
важко знищується механічними 
знаряддями. Дві рослини такого 
дива на декількох квадратних ме-
трах посівів призводять до знижен-
ня врожайності бавовника на 25%. 
Уявіть, що такі "монстри" ростуть на 

вашій ділянці: думаю, що холодний 
піт вже виступив на вашій спині. До 
речі, зараз у США зареєстровано 24 
види супербур'янів, найбільш шкід-
ливими з яких вважаються амбро-
зія, канадська злинка та бассія.

Опублікована у нинішньому році 
в Farmer’s Weekly стаття автора 
Sabrina Dean вказує на те, що нам 
потрібно двічі подумати, перш ніж 
«лити» на поля гербіциди. Науковці 
попереджають, що саме перехід від 
механізованого контролю чисель-
ності бур’янів до хімічного є одним 
із найбільш впливових факторів, що 
зумовлюють зміну їх видового скла-
ду, поширення та біологічні характе-
ристики.

Які висновки зробили амери-
канські фермери? Хтось поки що 
ніяких і продовжує вирощувати 
ГМ-культури, а деякі повертають-
ся до традиційних технологій ви-
рощування сільськогосподарських 
культур з фокусом на органічне 
землеробство, думають про агрое-
кологічні методи контролю і управ-
ління фітосанітарними умовами 
посівів і в той же час усіма силами 
намагаються придушити повстан-
ня природи у вигляді супербур'янів, 
методично знищуючи їх на ділян-
ках за допомогою механічних і фі-
зичних методів.

ЦЕ ЦІКАВО
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ЦЕ ЦІКАВО

Артишок – растение, которое не 
часто встретишь на украинских по-
лях, да и в продаже его крайне слож-
но найти, в основном это импорт. А 
ведь во многих странах он считается 
деликатесом. 

В нашей стране ниша выращи-
вания артишоков абсолютно сво-
бодна, хотя климатические условия 
позволяют выращивать этот овощ 
в промышленных масштабах, ут-
верждает директор 
ООО «Агро-Ана-
лиз» Вадим Дудка. 
Его компания на 
протяжении трех 
лет разрабатывает 
технологию про-
изводства этой культуры в Украине 
в промышленных масштабах, уже 
имеются определенные наработки.

СЛОЖНОСТИ 
СОРТОИСПЫТАНИЯ

«У себя в компании мы проводим 
определенную исследовательскую 
работу: по сортоиспытанию, по ис-
пытанию различных технологий, 
в том числе внедрению новых куль-
тур в промышленное выращивание, 
– делится Вадим Дудка. – Артишок 
– это та культура, которую совсем 
не просто вырастить. Мы его выра-
щиваем уже три года, разрабаты-
ваем  промышленную технологию. 
Что-то получается, что-то нет». 

Самая главная на сегодняшний 
день проблема – это сортоиспыта-
ние, подбор оптимальных сортов 
под каждый регион выращивания. 
Сейчас ни одна семеноводческая 
компания, которая представлена в 

Украине, не завозит семена артишо-
ка в нашу страну.

У людей, которые хотели бы по-
пробовать выращивать артишок, 
есть выбор из трех вариантов:
-  купить любительский «хлам», 

который продается в ларьках, 
неизвестного сорта;

-  завезти контрабандой несколь-
ко пачек семян артишока;

-  сделать большой заказ «наоб-
ум», без сортоиспытания.
«Мы за эти три года поняли, 

что влияние сорта на успех вы-
ращивания является решающим 
аспектом. От этого зависит и 
количество плодов на кусте, и 
срок созревания. У нас были со-
рта, которые за сезон не дали 
товарных плодов. Поэтому без 
сортоиспытания на судьбу пола-

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ВЫРАЩИВАЕМ  
АРТИШОК В УКРАИНЕ
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гаться не стоит», – предостере-
гает Вадим Дудка. 

Те сортоиспытания, которые про-
водила компания «Агро-Анализ» на 
своих опытных участках, основаны 
на работе с сортами, которые поку-
пались на западе в мелкой фасовке 
(любительский сегмент). Професси-
ональную фасовку по 10 тыс. семян в 
пачке смысла покупать не было, ведь 
это эксперимент. Поэтому на данный 
момент отсутствуют объективные 
знания пригодности конкретного 
промышленного сорта, потому что 
они не попали в сортоиспытания. 
Однако позитивная тенденция уже 
наблюдается.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Эксперименты проходят на ма-
леньких площадях в основном на 
юге Украины, как в теплицах, так 
и в открытом грунте. Самый боль-
шой артишоковый участок состав-
ляет 10 соток. 

«Мы уже попробовали вырас-
тить 12 сортов артишока. По-
лучили данные, какие экземпляры 
лучше/хуже показывают себя в на-
шем климате. Есть сорта, кото-
рые стабильно дают урожай, но 
качество плода желает лучшего. 
Есть сорта с прекрасным плодом, 
но в открытом грунте их сложно 

вырастить, а в теплице дают хо-
роший результат», – делится ди-
ректор предприятия. 

Экспериментаторы отработали 
технологию выращивания овоща 
как двухлетнюю культуру,  увидели 
возможность построения конвей-
ерного производства не только за 
счет сортов, а и за счет комбина-
ции однолетних и двухлетних рас-
тений. В начале июня урожай дают 
перезимовавшие двухлетки, конец 
июля–август начинают плодоно-
сить растения первого года посад-
ки. Есть перспективы, наработки, но 
технология до конца не отработана. 
Необходимо еще потратить на ис-
следования год–два до уровня, когда 
можно будет запустить эту культуру 
в массовое производство. 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКОГО 
ОВОЩА

Выращивание артишока начи-
нается с рассады. Это культура те-
плолюбивая, и при прямом посеве 
семенами урожай будет более чем 
скромный. Сеять семена необходи-
мо в обычные мелкоячеистые кас-
сеты по 160 ячеек (400х600мм). Се-
мена у растения крупные, всходят 
хорошо, где-то на 9–11 день. При-
мерно через месяц выращивания 

необходимо произвести перевалку 
в крупные кассеты по 40 ячеек того 
же стандарта – 400х600 мм.

В открытый грунт растение не-
обходимо высаживать примерно 
одновременно с рассадными тома-
тами открытого грунта. Опасность 
заморозков должна быть позади, а 
почва хорошо прогреться. Если вы-
садить рассаду в холодную почву, 
растение может надолго затормо-
зиться в росте.

«Схема посадки зависит от сте-
пени планируемой механизации и 
от сорта. Сорта сильно различа-
ются по габитусу, и потому в раз-
ных случаях используем и схемы по-
садки 0,5х1,4,  и 0,7х1,8. Высаживаем 
на гряду с мульчирующей пленкой. 
Отверстия под рассаду важно де-
лать не сильно большими, чтобы 
уже через недельку после высадки 
розетка листьев закрыла их полно-
стью. Иначе будут расти пучки сор-
няков, которые очень сложно будет 
убрать», –  раскрывает нюансы Ва-
дим Дудка. 

ЦЕ ЦІКАВО

Рассада артишока  
высажена на пленку

Зимовка артишока 
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ЦЕ ЦІКАВО

Гербицидов для артишока прак-
тически нет, поэтому единственная 
возможность контроля сорняков – 
это мульчирующая пленка. Также 
необходимо наладить систему по-
лива и приобрести мульчирующую 
пленку. 

Заморозки -5 градусов растение 
прекрасно переносит. При низкой 
температуре вегетация останавлива-
ется до наступления тепла. Растение 
условно многолетнее, но многолет-
ним оно будет в том случае, если се-
рьезно отнестись к укрытию на зиму.

Новую культуру для нашего ре-
гиона полюбили наши вредители, и 
болезни тоже не обходят ее сторо-
ной. Основной вредитель – тля, ос-
новная болезнь – фузариоз. Однако 
артишок возможно выращивать и 
в органическом земледелии с очень 
умеренными расходами препаратов 
по защите растений. Но контроль 
вредителей и болезней все равно 
должен быть.

Одной из проблем будет сбор ар-
тишока. Уборка плодов происходит 
вручную. Ходить и собирать кор-
зинки артишоков – удовольствие не 
из приятных, растения колючие. 

В среднем один куст артишока 
дает 15–30 бутонов. «Масса бутона 
у лучших сортов 250–400 граммов. 
При густоте посадки 8 000 – 10 000 
шт/га потенциал урожайности 
отдельных сортов доходит до 40 
т/га», – считает Дудка.

Продукция имеет высокую транс-
портабельность. Артишоки хорошо 
переносят и перевозку, и недлитель-
ное хранение. Это вам не томаты или 
земляника – попробуй, довези без 
потерь. 

КУДА ПРОДАТЬ 
АРТИШОК

Сейчас в Украине выращиванием 
артишока занимаются единицы, ис-
следуют, экспериментируют. И даже 
те, кто выращивают, продают арти-
шок для флористов, а не как овощ на 
свежий рынок. 

В основном в нашу страну завоз-
ится консервированный артишок из 
Италии, Египта, Испании. В элитных 
супермаркетах можно найти этот 

овощ в свежем виде по фантастиче-
ски высоким ценам. 

В ресторанах блюда из артишока 
готовят уже сегодня. Однако культу-
ра потребления этого овоща в нашей 
стране на очень низком уровне, и что-
бы успешно наполнять отечествен-
ным артишоком украинский рынок, 
необходимо научить украинцев есть 
вкусный и полезный овощ. А это 
вполне реально: еще 10 лет назад в 
нашей стране не знали о спарже, са-
лате, авокадо и батате, а сейчас эти 
продукты присутствуют практически 
у каждого в товарной корзине.

Так что сейчас рыночная ниша в 
нашей стране практически свобод-
на. Кто-то попробует первым. А у 
первого  всегда больше шансов за-
нять рынок всерьез и надолго.

Артишок после заморозков

Тля – основной вредитель 
артишока Урожай артишока с украинского поля
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ФАКТЫ 
В Украину артишок был завезен 

в ХVIII веке и стал выращиваться 
как лекарственное и декоративное 
растение. Но как овощ эта куль-
тура у нас не прижилась. И даже 
сейчас, когда артишок все чаще 
стал появляться на прилавках на-
ших супермаркетов, особого вос-
торга у населения он не вызывает. 
Разве что любители экзотики оце-
нили его тонкий вкус и полезные 
свойства.

ОСНОВНЫЕ  
ИМПОРТЕРЫ: 
Китай, Индия, 
Египет, Италия, 
Испания, Франция, 
Бразилия, Греция

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ АФРОДИЗИАК
На острове Сицилия утверждают, что регулярное употребление артишоков омола-
живает. А еще они выводят лишний холестерин и снимают отечность. Съедобные 
«бутоны» полезны пожилым людям и больным атеросклерозом – предупреждают 
развитие этого заболевания высушенные листья и корни. Древние греки и римляне 
считали артишок деликатесом и афродизиаком. А жители Эллады приписывали 
этому растению свойства, способствующие рождению мальчиков.

Артишок – многолетнее расте-
ние, которое ботанически относится 
к семейству Астровых. В нашей стра-
не эта овощная культура практически 
неизвестна или известна совсем пло-
хо, и о ней знают только некоторые са-
доводы-любители. 

Считается, что артишок происходит 
из Средиземноморья, а его название часто 
встречается в рукописях Плиния и Калумела 
как растение, которое является традиционным для 
римской кухни. Исторический обзор показывает, что арти-
шок был одним из основных продуктов питания людей древне-
го Египта. Выращивание артишока как зелени в Европе начинает-
ся относительно поздно – в XV – XVI веках. 

Сегодня эта культура выращивается во многих странах пяти 
континентов. Площади в мире составляют около 2 853 000 га, а об-
щий объем производства 7 754 000 тонн. Самые крупные площади 
заняты этой культурой в Азии, а затем в Африке и Европе. 

В средиземноморском бассейне встречаются 10 видов артишока, но 
основной вид, который имеет самое большое значение и выращива-
ется в качестве овощной культуры во Франции, Бельгии, Италии, Ис-
пании, США, Индии, Египте, Алжире и других странах — это артишок 
колючий, чье научное латинское название Cynara scolymus. Возмож-
но, это было связано с римской мифологии, в которой существует ле-
генда, что Зевс влюбился в красивую девушку, чье имя было Цинара. 
После того, как она отвергла его любовь, он решил превратить ее в 
артишок.

6

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

«ЗАМОРСКИЙ ЦВЕТОК» –

2

5

8
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В пищу употребляют недозрелые цве-
толожа корзинок артишока с толстыми 
нижними чешуйками, которые окутыва-
ют головку снаружи. Они обладают хо-
рошими диетическими и вкусовыми ка-
чествами, оказывающими благотворное 
воздействие на человеческий организм. 

Диетическая привлекательность ар-
тишока состоит в его низкой калорий-
ности – 25–30 ккал на 100 г, при кото-
рой белки не более 3–4%, жир – 0.2%. 
Углеводы составляют 5–7%. 

Артишок содержит витамины В
1
, В

2
, 

А и С. Важно отметить содержание в 
артишоке К и Na, чьи соли оказывают 
щелочное действие, из-за чего артишок 
помогает сбивать повышенную кислот-
ность желудочного сока. Благодаря ка-
лию артишок оказывает противовоспа-
лительный и гипотонический эффект. В 
народной медицине артишок исполь-
зуют как обезбаливающее при зубной 
боли, слабительное и холестериносни-
жающее средство.

АРТИШОК  
В УКРАИНЕ

Артишок – абсолютно свободная 
ниша на украинском агрорынке. Выра-
щивание овоща является инвестици-
онно привлекательным направлением 
агробизнеса как для средних хозяйств, 
так и для малых фермеров, так как име-
ет высокую маржинальность, хорошую 
транспортабельность и «лежкость» на 

торговой полке. К тому 
же, данная ниша являет-

ся абсолютно свободной 
на украинском рынке и 

дает реальную возможность 
производства органической 

продукции. 
Климатические усло-

вия Украины абсолютно 
подходят для промыш-

ленного выращивания 
артишока. К тому же необ-

ходимо понимать, что это продукция 
премиум-сегмента, в котором важна не 
цена, а качество и бренд. Средняя цена 
артишока на мировом экспортном рын-
ке составляет $700–1000/т при крупном 
опте.

В мире ежегодно производится око-
ло 1,5 млн тонн артишока, его основным 
покупателем являются, как правило, ре-
стораны, а в тройку стран – наибольших 
производителей входят Италия (440 
тыс. тонн), Египет (260 тыс. тонн) и Ис-
пания (230 тыс. тонн).

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОВОЩА

4
7

«ЗАМОРСКИЙ ЦВЕТОК» – АРТИШОК

1

3

1. Северная Африка
2. Канарские острова
3. Греция
4. Италия
5. Испания
6. Франция
7. Азия
8. Америка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ»  
АРТИШОКА
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Народне прислів’я твердить: без 
труда нема плода.  Чимало зусиль на 
своїх городах докладали господарі 
у цьому році, але урожай отримали 
різний. Багато наросло і неконди-
ційних плодів.  Дехто з цього приво-
ду скаржився на погодні умови, але 
більшість раділа і такому врожаю. 
Соціальні мережі пістрявіли фото-
графіями чудернацьких картоплин 
із коментарями. Ось подивіться, 
які городні "шедеври" подарувала 
природа одному вітчизняному го-
роднику (фото 1). «До вашої уваги 
– бараболя-персик», – сміється гос-
подар "шедеврів". 

«Еней був парубок моторний і 
хлопець хоть куди козак...», – згадує 
рядки літературного шедевру інший 
городник, показуючи картопляного 
«Енея» (фото 2). І продовжує: «Ну 
це ж треба було в 250-ту річницю 
з дня народження Івана Котлярев-
ського викопати отакого "козака"? 
"ЕНЕЇДА" безсмертна!»

«Вирощував її, звичайно ж, з 
любов’ю, але й гадки не мав, що 

вона для мене (отак навзаєм!) «губ-
ки налаштує», – перебуває під 
враженням від побаченого (фото 
3) наступний господар, викопавши 
плід, який за турботу до себе того 
«хотів розцілувати». 

– Хто підкаже, що це за «спеці-
ально виведені сорти»? – запитує 

селяночка-господарочка (фото 4 
і 5). – Чи виросте багато таких 
же, якщо я ці посаджу наступної 
весни?

– А ми цього року накопали 
цілий батальйон картопляних 
матрьошок! – вихваляються ще 
одні «дивоглядні фермери» сво-
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їм урожаєм (фото 6). – Рівняйсь! 
Струнко! Кроком руш до льоху!!! 

«Після того, як родина впорала-
ся з картопляним урожаєм, до них 
із вітальним словом пристрибала 
накрохмалена "білочка", – піджар-
товує ще один городник, сфото-
графувавши крохмалисту у формі 
чудернацької тваринки (фото 7). 
– Зауважу, що картоплинки саме 
таким чином і зрослися – ніяких 
штучних скріплень не робилося».

Ну як, сподобалася картопля? У 
вас така виросла чи ще кумедніша? 

Сміх сміхом, але що ж призвело 
до деформації цих плодів?

Аграрники швидко дадуть відпо-
відь, зазначивши, що на це могли 
вплинути: брак вологи або ж над-
мірна зволоженість грунту чи не-
правильна його структура, надмір-
на кількість азотних добрив, прояви 
вторинного росту.

От картопля, наприклад, може 
добре рости і давати гарні врожаї на 
будь-яких ґрунтах з хорошою пові-
тро- та вологопроникністю, окрім 
надто кислих чи надто лужних. По-
гано вона переносить важкі пере-
зволожені та солонцюваті ґрунти. 
Занадто зв'язні і щільні грунти з по-
ганою повітропроникністю негатив-
но впливають на якість бульб. Ще до 
деформації бульб призводять: дефі-
цит повітря в грунті, занадто щіль-
не розташування, що перешкоджає 
нормальному розвиткові підземним 
частинам рослин, бур'яни. Також 
рослини дуже чутливі до різких змін 
температури. Нерівномірні опади, 
коли нестача ґрунтової вологи чер-

гується з нормальним зволожен-
ням, також позначаються на фор-
мі крохмалистої. Якщо ріст бульб 
затримується протягом декількох 
днів, вони ніби «застигають», а піс-
ля відновлення нормального водно-
го режиму ріст апікальної частини 
бульби поновлюється, приводячи 
до утворення коренеплодів з непра-
вильною формою (грушоподібні, 
гантелеподібні, нарости в області ві-
чок) та діткування. Тривала посуха 
у період раннього бульбоутворення 
призводить до виснаження запасів 
крохмалю у базальному кінці буль-
би. Більше того, швидкий ріст бульб, 
який починається після закінчення 
посухи, може призвести  до утворен-
ня ростових тріщин на бульбах і по-
рожнеч всередині. Виникає питання: 
куди ж дівати таку «некондиційну» 
продукцію?

Виявляється, що у світі й такі пло-
ди навчилися ефективно продавати. 
От, наприклад, у США проект-плат-
форма «Full Harvest», що допомагає 
фермерам продавати «потворні» 
плоди, отримав $ 8,5 млн інвестицій. 
Full Harvest допомагає продати овочі 
і фрукти, які мають «неправильні» 
форми, через що вони не могли по-
трапити на прилавки та мали б бути 
утилізовані. «Є плоди, яким не по-
щастило вирости канонічними кра-
сенями, – розповідають стартапери. 
– І хоча вони не менш смачні і корис-
ні, ніж їх побратими «правильної» 
форми, але чомусь частіше зустріча-
ються у вигляді кумедних зображень, 
ніж на ринку або у супермаркетах. 
Це ж неправильно! Адже величезна 

кількість продукції відправляється з 
грядки прямо у відходи тільки тому, 
що вона не відповідає уявленням 
споживачів про її так звану стандарт-
ну красу».

Наводять вони й статистичні 
дані. За даними Продовольчої і сіль-
ськогосподарської організації ООН, 
близько 40% врожаю фруктів і ово-
чів всього світу йдуть у відходи. Як 
правило, це пов'язано не з придат-
ністю або зі смаковими якостями 
продукції, а з її естетичними дефек-
тами.  Зрозуміло, що сучасна люд-
ська натура дуже чутлива до всього 
нестандартного. Але ж…

Деякі із закордонних «зелених» 
активістів вже змогли переконати 
більшість реалізаторів і спожива-
чів у тому, що нестандартні овочі та 
фрукти можна і потрібно вживати 
в їжу. І віднедавна люди там поча-

До недавнього часу в Європейсько-
му Союзі діяли правила, які фактично 
забороняли продаж овочів і фруктів 
з дивною або з деформованою фор-
мою. Що ж не так з некрасивими 
овочами і фруктами?  Насправді ж 
із «негарними» овочами і фруктами 
все в порядку, і більшість  господа-
рів знає, що у  природі немає тако-
го поняття, як досконалість.  Якщо 
вам попадеться овоч або ж фрукт, 
схожий на Сірано де Бержерака, Ві-
нні-Пуха або ж Чебурашку, то майте 
на увазі, що всередині він такий же 
смачний і корисний, як і його більш 
досконалі родичі.

ДО РЕЧІ 
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ли купувати їстівних «виродків», 
усвідомлюючи, що при цьому ро-
блять добру справу – мінімізують 
відходи. «Пріоритет у тому, щоб 
з урожаю отримати максимум, – 
твердять вони. – Це може бути не 
лише продаж кращої його частини 
в упаковках. Також ведеться по-
шук альтернативних способів ви-
користання овочів та фруктів, які 
«не дотягли» до стандартів». Для 
прикладу вони згадують переробку 
в напівфабрикати і продаж готової 
їжі – гарнірів та супів, які стають 
все більш популярними.

У сусідній Росії теж розвивається 
цікавий підхід до споживання «не-
стандартних» плодів. За інформаці-
єю ЗМІ, фермерський кооператив 
«Лавка Лавка» купує у сільгоспви-
робників не лише нормальні овочі 
та фрукти, а й умовний неформат. 
За словами засновника кооперативу, 
для них немає ніякої принципової 
різниці між «правильними овоча-
ми» та їх химерними «родичами». 
Цікаво, що покупці в їхніх магазинах 
зовсім не прагнуть купити найдобір-
ніші на вигляд плоди. Тож, поки спів-
робітники мережевих супермаркетів 
розкладають по лотках бездоганні 
на вигляд і до блиску відполіровані 

фрукти та овочі, клієнти їх еколавок 
залишаються байдужими до поді-
бного «золотого стандарту». А деко-
му і взагалі «дивні» різномасті овочі, 
нехай і не завжди зручні у чищенні, 
здаються більш органічними.

Ще один цікавий факт. Кілька 
років тому французька мережа су-
пермаркетів Intermarché розпоча-
ла кампанію «Безславні фрукти та 
овочі» саме для того, щоб покупці 
наочно переконалися не лише в 
абсолютній придатності, а і в осо-
бливій привабливості так званого 
«неформату» продукції. Intermarché 
не просто вирішили продавати її зі 
знижкою у 30%, а ще й узялися за 
просвітницьку роботу серед по-
купців за допомогою барвистих 
картинок. На постерах було зобра-
жено вигнуті баклажани, химерного 
вигляду лимони і далекі від канону 
груші у такому ракурсі, щоб в око 
впадало те, наскільки ці овочі та 
фрукти унікальні, милі та «гідні лю-
бові». Спочатку ці плоди не дуже до-
бре продавалися, але потім на при-
лавках мережі почали з'являтися 
супи і соки, виготовлені з них, і про-
даж стрімко збільшився. Незабаром 
«Ашан» та інші великі мережі теж 
запустили подібні ініціативи. При-
мітно, що після таких «хітів прода-
жу» Європейський союз оголосив 
2014 рік Роком боротьби проти хар-
чових відходів. І недарма: загальна 
вартість витрат, пов'язаних із про-
довольчими відходами, обчислю-

валася сотнями мільярдів доларів! 
А ще ж додайте сюди й величезні 
екологічні витрати. Більш того, вже 
підраховано, що тієї кількості про-
дукції, яка викидається, вистачило 
б, щоб прогодувати всіх голодуючих 
людей світу!

Отже, доходимо висновку: «не-
красиві» плоди не є якимись страш-
нючими мутантами, що спричи-
няють онкологічні захворювання. 
Більш того, якщо у них є зовнішні 
дефекти, то вони можуть вважатися 
органічними рослинами, вироще-
ними з використанням натураль-
них засобів по догляду. Бо саме такі 
рослини борються з хворобами та 
шкідниками власними засобами за-
хисту. І хоча заробляють при цьому 
непривабливі «шрами», разом із 
тим все ж збільшують свій антиок-
сидантний потенціал.

Можливо, почавши саме з при-
йняття такої побутової дрібниці, як 
незвична форма овочів і фруктів, 
навіть найупертіші з покупців посту-
пово засвоять, що «нестандартно» 
зовсім не означає «неприйнятно». 
Адже в переважній більшості своїй 
оболонка плоду абсолютно не впли-
ває на його вміст.

Тож вирощуйте та споживайте 
плоди будь-якої форми, окрім усьо-
го іншого отримуйте ще й естетичну 
насолоду, посміхайтеся, споживайте 
та ще й з іншими діліться – нехай 
усього різного-різного у вас навро-
жаїться!

Фото 6

Фото 7



Колоновидні яблуні – дуже не-
звичайні деревця, які викликають 
непідробне здивування у людей, які 
познайомились із ними вперше, і, 
безсумнівно, любов більшості са-
дівників. Ці дерева мають малень-
ку крону і один основний стовбур, 
який обростає кільцівками та до 
осені весь покривається плодами. 

Колоноподібні яблуні з'явилися в 
середині XX століття у Канаді шля-
хом природної мутації і подальшої 
селекції. Сталося це у 1960 році, коли 
канадський садівник на прізвище Ва-
жак виявив на дереві відомого сорту 
Макінтош незвичайну гілку, що від-
різнялася за будовою від інших, з 
якої був виведений новий сорт Ма-
кінтош Важак, що став родоначаль-
ником гібридів багатьох видів яблук 
в Америці, Британії та Росії. 

Основною відмінною рисою коло-
новидних яблунь є потовщені пагони 

з вельми укороченими міжвузлями. 
Завдяки цій особливості листя роз-
ташовується близько одне до одного, 
і дерева мають вигляд густих зелених 
колон, захоплюючи своєю ошатніс-
тю. На пагонах утворюється велика 
кількість укорочених бічних розгалу-
жень плодоносного типу. Самі паго-
ни відходять від центрального стов-
бура під гострим кутом, формуючи 
компактну крону, що дозволяє ство-
рювати занадто щільні насадження 
інтенсивних садів з високою врожай-
ністю. Такі перспективи викликали 
величезний інтерес у дослідників, і 
першими відгукнулися британські 
вчені з Іст-Моллінгського інституту 
садівництва.

Цілеспрямована селекція вела-
ся відразу по декількох напрям-
ках: поліпшення смакових якостей 
(Макінтош Важак поступався за 
цим показником вихідному сор-

В.В. ВОЛОШИНА, 
кандидат с.-г наук,
Дослідна станція 
помології  
ім. Л.П. Симиренка 
ІС НААН України

КОЛОНОВИДНI ЯБЛУНI: 
IСТОРIЯ, ДОГЛЯД, ПЕРЕВАГИ
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ту Макінтош), стійкість до хвороб, 
слаборослість і т.д. Крім того, вівся 
відбір зі створення частково само-
плідних сортів, дерева яких фор-
мують елегантні стрункі крони, що 
нагадують за формою танцівницю 
балету. Всю групу отриманих сор-
тів назвали «Балериною». Більшість 
сортів мала швидше декоративне 
використання, але деякі з них мали 
непогані смакові якості, тому багато 
сортів Іст-Моллінгського інституту 
успішно вирощуються у садах і нині 
(Трайдент, Телаймон, Болеро, Шар-
лотта, Фламенко, Полька та ін.).

Пізніше селекцією колоновид-
них сортів стали займатися і в ін-
ших країнах. У Росії була отримана 
ціла група сортів з маркуванням 
КВ. Найбільшого поширення з цієї 
групи отримали сорти Джин (КВ-5) 
і Арбат (КВ-43), а також Баргузин і 
Валюта. В Україні вивели досить ці-
каві сорти: Танцівниця, Спарта, Вер-
тикаль, Антей, Руслан, Аннушка.

Ознаки колоновидності у сортів 
досить стійкі і добре передаються 
при традиційному вегетативному 

розмноженні. Відрізняються коло-
новидні яблуні і за термінами вступу 
в плодоношення. Окремі представ-
ники характеризуються винятковою 
скороплідністю, при цьому посадже-
ні однолітки цвітуть у рік садіння. 

САДІННЯ ТА ДОГЛЯД

Колоновидні яблуні дуже компак-
тні у порівнянні з іншими садовими 
деревами. За що користуються за-
служеною популярністю і любов'ю у 
садівників, особливо серед власни-
ків невеликих ділянок. При цьому, 
займаючи досить мало місця, вони 
дають відмінний урожай.

Якщо ви хочете успішно вирос-
тити у себе кілька сортів цих яблук 
без зайвого клопоту, дотримуйтеся 
декількох обов'язкових правил при 
садінні. 

Саджанці необхідно висаджувати 
на відстань не менше від 0,4 до 0,7  
метра один від одного. Дуже краси-
во виглядають колоновидні яблу-
ні вздовж паркану, на центральній 
алеї, вздовж доріжок тощо. Буяння 
кольорів у період квітування робить 
їх вигляд неперевершеним. Також 
різний термін квітування розтягує 
цей період до двох тижнів. З одного 
молодого деревця можна отримати 
від п'яти кілограм яблук залежно 
від сорту, і це не межа. Колонопо-
дібні яблуні мають досить міцний 
дерев'яний стовбур, здатний витри-
мати понад 12 кг плодів.

Не забувайте не тільки добре по-
лити дерево при пересаджуванні, а 
й простежити, щоб коріння не пере-
сохло під час транспортування рос-
лини. Найбільш слабким місцем цієї 
яблуні є верхівкова брунька. Якщо з 
нею щось трапиться (вимерзання, 
пошкодження зайцями чи інше), 
може вирости ще кілька головних 
пагонів. За бажання їх залишають, і 
тоді дерево буде розвиватися в кіль-
ка шарів. Якщо ж потрібна строга 
колона, вибирається найсильніший, 
а всі бічні видаляють, залишаючи 
пару біля основи. Через рік про-

цедуру повторюють, обрізаючи все 
зайве. Також під час весняного фор-
мування вирізаються всі сильні вер-
тикальні гілки, довші за 30–35 см, 
або ж вкорочуються переводом на 
відповідну довжину.

ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ

Щоб дерево краще росло, його 
необхідно тричі підгодувати сечо-
виною. Спочатку, як тільки розпус-
титься листя, наступні дві підгодівлі 
проводять через кожні півмісяця піс-
ля першої.

Часто саджанці розпускаються 
ранньою весною у перший рік по-
садки. Це не дуже добре, адже дерево 
отримало стрес при пересаджуванні 
і ще не встигло зміцнитися корінням 
у ґрунті. Воно буде витрачати над-
то багато сил і поживних речовин 
на утримання та розвиток зав'язі 
плодів, що негативно позначиться 
на ньому згодом. Тому одразу після 
квітування потрібно обірвати всю 
зав'язь.

Ґрунт перед садінням повинен 
бути рясно удобрений органічни-
ми корисними речовинами. Не ви-
користовуйте для колоновидних 
яблунь мінеральних добрив.

БОРОТЬБА ЗІ 
ШКІДНИКАМИ  
ТА ХВОРОБАМИ

Не забувайте і про боротьбу зі 
шкідниками та хворобами, якщо 
хочете отримати максимальний ре-
зультат. Постійно стежте за листям 
цього дерева. Здорове листя –  за-
порука здоров'я всієї яблуні. При 
перших же ознаках хвороби не за-
тягуйте з лікуванням. При боротьбі 
з шкідливими комахами і різними 
захворюваннями використовують-
ся ті ж речовини, що для звичай-
ного яблуневого дерева. Своєчасне 
обприскування рослини з метою 
профілактики допоможе збільшити 
отриманий в кінці сезону урожай. 

САДІВНИЦТВО



Добре висаджувати сорти високос-
тійкі до хвороб (парша, борошниста 
роса), а найкраще імунні. Ці сорти 
не потребуватимуть хімічних обро-
бок (лише використання біопрепа-
ратів), а ви будете забезпечені здо-
ровими плодами!

ПЕРЕВАГИ 
КОЛОНОВИДНИХ 
ЯБЛУНЬ

Безсумнівною і головною перева-
гою яблук цих сортів є їх висока вро-
жайність при нереально маленькому 
розмірі самого дерева і займаної ним 
площі. Плюс до всього практично всі 
сорти мають відмінні смачні соко-
виті плоди, досягнуті шляхом довгої 
селекції.

Також завдяки невеликому роз-
міру дерева збирання врожаю стає 
максимально легким – більше не 
потрібно приставних драбин з не-
безпекою впасти з них. Ще одною 
безперечною перевагою колоновид-

них яблунь є їх висока стійкість до 
різних хвороб і шкідників та морозів. 
Не останнім є питання правильного 
підбору підщепи. Найкращою для 
цих яблунь слугуватиме 54–118, але 
це залежить від сили росту самого 
сорту. Якщо сорт сильнорослий, то 
доречне використання карликової 
або напівкарликової підщепи при 
обов'язковому поливі.

Колоновидна яблуня має безліч 
найрізноманітніших сортів, які та-
кож, як і у звичайної яблуні, відрізня-
ються як смаковими якостями, так і 
часом вегетації. Існують ранні і пізні 
сорти колоновидних яблунь.

Колекція яблуні Дослідної стан-
ції помології ім. Л.П. Симиренка 
нараховує понад 50 зразків колоно-
видних яблунь. Це і так звана група 
сортів з маркуванням КВ (понад 20 
зразків), і зразки зарубіжної селекції, 
Росії та України. Також є великий гі-
бридний фонд власної селекції. Дея-
кі з кращих елітних гібридних форм 
вивчені, відібрані та виділені на вне-
сення до Державного Реєстру сортів 
України.

Зваживши всі плюси і мінуси, а та-
кож вивчивши особливості колоно-
видних яблунь, ви можете прийня-
ти рішення про садіння їх у вашому 
саду. Якщо ви все ж таки зважитеся 
це зробити і виконаєте всі умови для 
нормального розвитку дерева, зна-
йте – вас чекає просто відмінний ре-
зультат.

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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Мульчування є незамінною су-
часною складовою в промисловому 
вирощуванні культур, враховуючи 
тенденції глобального потепління 
у світі. Перспективним та  ефек-
тивним способом утримання при-
стовбурних та прикущових смуг є 
використання мульчуючих мате-
ріалів, що дають змогу зменшити 
випаровування вологи, захистити 
грунт від ерозії, збільшити інфіль-
трацію, поліпшити структуру та до-
ступ поживних речовин, захистити 
коріння рослин від підмерзання 
взимку. Використання мульчуван-

ня є досить дієвим заходом для 
запобігання бур’янів. Ще у 1884 
році видатний хімік Д.І. Менде-
лєєв на основі сільськогосподар-
ських дослідів зробив висновок: 
"Якщо ґрунт прикрити листям, со-
ломою чи чим-небудь відтіняючим 
і дати йому можливість полежати 
спокійно деякий час, то він і без 
всякої оранки досягне спілості". 
З геніальною прозорливістю ви-
датний учений побачив непотріб-
ність обертання скиби і передбачив 
мульчування ґрунту для досягнен-
ня такого ж ефекту при оранці. 

Створення нових мульчуючих ма-
теріалів потребує детального їх ви-
вчення, оскільки кожний матеріал 
по-різному впливає на мікроклімат 
і на рослину. В якості мульчуючих 
матеріалів можуть бути використані 
неорганічна (агроволокно, поліети-
ленова плівка, нетканий покривний 
матеріал, папір і т.д.) та органічна 
мульча (солома, компост, подрібнені 
післязбиральні рештки, тирса, хвоя 
або опале листя деревних культур). 
При взаємодії вологи (поливи, дощі 
тощо) дрібні часточки мульчі опус-
каються у нижні шари ґрунту, але 

САДІВНИЦТВО
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основна структура мульчуючого по-
криття зберігає свою основу та до-
бре взаємодіє з ґрунтом, при цьому 
посилюється активність мікроор-
ганізмів, і до зміни структури ґрун-
ту вступають як мульча, так і ґрунт. 
Внаслідок розкладання мульчі відбу-
вається збагачення ґрунту гумусом. 
У результаті цього добре зберігаєть-
ся ґрунтова волога, виключається 
поява ґрунтової кірки, пригнічується 
поява бур’янів. 

Пухкий шар мульчі швидше про-
грівається, що сприяє ранньому та 
швидшому початку вегетації рослин. 

Так, за даними Дослідної станції по-
мології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН 
(Л.В. Постоленко, 2019) викорис-
тання мульчуючих матеріалів агро-
волокна та соломи у досліджуваних 
сортах чорної смородини Пам’ять 
Правику,  Муза, Мелодія та елітної 
гібридної форми № 1060 обумовило 
більш раннє настання збиральної 
стиглості ягід відповідно на 4–7 та 
3–5 днів.

Мульчування ґрунту темною плів-
кою є прогресивним агротехнічним 
заходом вирощування суниці, який 
сприяє підвищенню зимостійкості 
рослин, прискорюючи їх вступ у то-
варне плодоношення, збільшуючи 
урожайність та покращуючи товарні 
якості, підвищує якість врожаю су-
ниці, що відобразилось у збільшенні 
кількості стандартної продукції у се-
редньому на 13,6 % за рахунок збіль-
шення частки незабруднених ягід 
(С.Ф. Логинова, 2003). 

Мульчування застосовують не 
тільки влітку, але і пізньої осені, щоб 
зберегти кореневу систему від холо-
ду, пошкоджень вітром, шкідника-
ми, а також для збільшення товщи-
ни снігового шару у пристовбурних 
смугах, оскільки підмерзання ко-
реневої системи у зимовий період 
знижує урожайність рослин.

За даними українських учених 
(П.Г. Копитко, Р.М. Буцик, 2006) 
мульчування ґрунту у рядах суниці 
чорною плівкою сприяло збільшен-
ню облистяності майже у двічі та 
формуванню ріжків на 36,9% і квіт-
коносів на 7,7%, мульчування соло-
мою – відповідно на 25,9 та 26,4%  
лише у перші два роки після садін-
ня, і кількість квітконосів при цьому 
зменшувалась на 5%. 

Для вивчення впливу систем 
утримання ґрунту та наявності зро-
шення у прикущових смугах на ріст 
і продуктивність сортів смородини 
навесні 2009 року в Інституті по-
мології ім. Л.П. Симиренка НААН 
було закладено дослідні насадження 
стандартним однорічним садивним 
матеріалом сортів Пам’ять Правику, 
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САДІВНИЦТВО

Муза, Мелодія та елітної гібридної 
форми № 1060 (Пегас) за схемою са-
діння рослин 3 х 0,75 м. Як мульчуючі 
матеріали  під час проведення дослі-
джень використовували: агроволок-
но, плівку, тирсу, солому, хвою.  

Агроволокно (щільністю 0,50 г/
м2, шириною 1,20 м) – це нетканий 
матеріал чорного кольору, пропус-
кає воду, повітря, запобігає випаро-
вуванню води, зберігає тепло ґрунту, 
захищає від морозу, сильного вітру, 
від пересихання ґрунту, запобігає пе-
регріванню ґрунту, при поливі ґрунт 
не ущільнюється за рахунок мікрока-
пілярного розподілу вологи, ґрунт за-
лишається пухким і дихає весь період 
протягом використання. 

Плівка – чорного кольору, (тов-
щина 120 мкм, ширина 1,50 м) плас-
тична, забезпечує захист від попа-
дання вологи та пару, не пропускає 
сонячне проміння, не виділяє які-не-
будь токсичні речовини і піддається 
вторинній переробці. Поліетиленова 
плівка – недорогий, зручний і легкий 
у використанні матеріал. Під синте-
тичною мульчею слабше випарову-
вання і більший вміст води у ґрунті, 
тому дерева активніше ростуть і кра-
ще плодоносять.

Тирса – свіжі деревні частинки, 
(в яких не розмножуються хворо-
ботворні бактерії), що утворилися 
як відходи пиляння хвойних порід, 
різновид подрібненої деревини. 
Сприяють кращому проникненню 
води. Має добрі теплоізоляційні 
властивості. 

Солома – сухі рештки озимої 
пшениці, що залишаються після об-
молоту. Хімічний склад і поживність 
соломи озимої пшениці: клітковина 
– 35–45%  і інші складні важко пе-

Таблиця 1. Урожайність сортів смородини чорної залежно від 
використання мульчуючих матеріалів та зрошення,  
(у середньому за 2011–2015 рр.), т/га

Варіанти досліду 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р Середня
Приріст до  
контролю

Пам’ять Правику (контроль)

Чорний пар (к) 5,3 7,8 9,7 10,3 9,6 8,5 -

Агроволокно 8,9 10,7 13,7 14,4 13,5 12,2 3,7

Плівка 6,7 8,2 11,8 12,5 11,6 10,2 1,7

Тирса 7,3 8,6 11,8 13,0 11,5 10,4 1,9

Солома 8,9 9,3 12,3 11,3 11,9 10,7 2,2

Хвоя 8,2 8,9 10,6 12,5 10,5 10,1 1,6

Муза

Чорний пар (к) 5,8 10,2 11,3 12,1 11,0 10,1 -

Агроволокно 10,7 13,3 14,6 15,5 14,5 13,7 3,6

Плівка 5,8 10,4 11,8 12,6 11,5 10,4 0,3

Тирса 7,6 11,2 12,2 13,0 11,0 11,0 0,9

Солома 10,4 13,2 14,1 15,0 13,7 13,3 3,2

Хвоя 10,2 11,2 10,9 11,8 11,1 11,0 0,9

Мелодія

Чорний пар (к) 7,1 7,6 11,1 11,9 10,7 9,7 -

Агроволокно 11,1 14,2 14,7 15,5 14,5 14,0 4,3

Плівка 8,9 9,5 11,3 12,1 11,0 10,6 0,9

Тирса 8,4 9,6 12,1 12,8 11,1 10,8 1,1

Солома 10,7 11,2 13,4 14,1 13,1 12,5 2,8

Хвоя 9,6 9,7 10,8 11,6 11,5 10,6 0,9

№1060(Пегас)

Чорний пар (к) 5,3 7,5 9,2 10,0 9,0 8,2 -

Агроволокно 6,0 10,8 12,8 13,7 12,9 11,2 3,0

Плівка 5,5 9,2 10,3 10,9 9,7 9,1 0,9

Тирса 5,4 9,0 10,2 10,8 9,6 9,0 0,8

Солома 5,8 10,2 11,9 12,6 11,6 10,4 2,2

Хвоя 5,6 9,5 10,1 11,2 9,8 9,2 1,0

НІР
05

1,12 1,77 1,80 1,90 4,03

НІР
05

для типу 
мульчі  

(фактор А)
0,56 0,89 0,90 0,95 2,01 1,24

для сорту 
(фактор В)

0,46 0,72 0,74 0,78 1,64 1,02

(фактор АВ) 0,46 0,72 0,74 0,78 1,64 1,02



грудень 2019 73

ретравлювані вуглеводи, жир – 1,2–
2%, білок – 2–6%, зола – 4–7%. У 100 
кг соломи міститься в середньому 
40 кормових одиниць і 2,3 кг пере-
травлюваного білка. Солома – до-
брий теплоізолятор, але вона при-
ваблює комах-шкідників до коренів 
та кори рослин. Солома є також 
джерелом вуглецю. При її розкладі 
у ґрунт надходить значна кількість 
вуглекислого газу  Зв’язуючись із 
водою, він утворює вуглекислоту, 
яка переводить деякі складові соло-
ми у розчин, у тому числі необхідні 
рослинам поживні елементи. Одно-
часно солома поліпшує кореневе та 
повітряне живлення рослин .

Хвоя – сухі опалі листоподіб-
ні органи хвойних рослин, містить 
хлорофіл, вітаміни, макро- і мікро-
елементи, фітогормони, фітонциди, 
бактеріостатичні і антигельмінтні 
речовини.

Найвищу продуктивність на-
саджень смородини чорної забез-
печує сумісне використання  кра-

плинного зрошення та мульчуючих 
матеріалів. При застосуванні цих 
елементів технології вирощування 
урожайність досліджуваних сортів 

підвищується на 3,8 – 8,0 т/га. Кра-
щими мульчуючими матеріалами 
є агроволокно і солома. Як видно з 
результатів аналізу, суттєвому під-
вищенню урожайності чорної смо-
родини сприяє наявність зрошення 
(Л.В. Постолено, 2019).

Основним показником господар-
ської цінності смородини чорної є 
фактична врожайність насаджень. 
Значною мірою вона визначається 
ґрунтово-кліматичними умовами 
регіону росту та розвитку рослин, 
біологічними особливостями сортів 
та технологією вирощування.

Висновок. Отже, за результа-
тами досліджень встановлено, що 
суттєвому підвищенню урожай-
ності чорної смородини сприяє 
наявність зрошення за сумісного 
використання як мульчуючих ма-
теріалів  агроволокна і соломи.

САДІВНИЦТВО

Мелодія Муза



грудень 201974

ЯГОДИ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДО 
ОНОВЛЕННЯ СОРТІВ

 На відміну від багаторічних пло-
дових культур, у суниці садової в 
останні десятиріччя  найбільш ди-
намічно оновлюється сортимент. 
Не зовсім логічна з одного боку, 
але досить прагматична з іншо-
го, інтродукція  сортів південного 
походження у значно північніші 
країни виявилася досить результа-
тивною. У Польщі з 2003 р. швид-
ко реєструються як традиційні, 
так і досить «ніжні» американські 
та італійські сорти нейтрального 
дня. У Німеччині  на 2010 рік ви-
рощування  нових італійських сор-

тів Клері, Алба та Азія стало масо-
вим. В Україні перші чотири сорти 
італійської селекції реєструються 
також з 2010 року. Загалом із 43 
зареєстрованих в Україні сортів 23   
виведені українськими науковими 
установами  ( Інститутом садівни-
цтва НААН та його дослідними 
станціями), а 14 уже впроваджені 
західноєвропейськими заявни-
ками  і в більшості випадків вод-
ночас  і власниками сортів, тобто 
приватними компаніями. Тому ак-
туальною є їх комплексна оцінка 
за різних грунтово-кліматичних 
умов з визначенням придатності 
для подальшого впровадження у 
виробництво в Україні.

КОЛИ ТА ЯК ВИВЧАЛИ
 Українські та зарубіжні  сорти і 

елітні форми ( ЕФ) суниці садової  
вивчали за методикою первинного 
сортовивчення  і державного сорто-
випробування  в ягідниках,  висадже-
них у 2009–2012 рр. в неконтрольова-
них польових  умовах (не в теплицях) 
північної частини Лісостепу, а саме 
в Інституті садівництва НААН (м. 
Київ). Технології вирощування –  од-
норядна загущена посадка з відстан-
ню між рядами  0,8 м, між рослинами 
в ряду  0,2 м,  близько 55 тисяч кущів 
на 1 га. Кількість облікових рослин 
на ділянці – 50, повторень 3–4. За-
стосовано трирічний цикл експлу-
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атації ягідника: перший рік – для 
наростання кущів, а другий і третій 
– для збирання ягід  і обліку даних. 
Згідно з «Методикою проведення 
експертизи сортів на відмінність, 
однорідність та стабільність (ВОС)», 
розподіл сортозразків за строками 
дозрівання виконувався, починаючи 
з дати, коли у 50% рослин плоди вже  
достигли.  Для порівняння  як стан-
дартні взято три сорти: американ-
ський Хоней, який введено на ринки 
України відносно недавно – у «Держ. 
реєстрі…» з 2006 року, голландська 
Ельсанта, вже досить відома за про-
дуктивністю і товарністю ягід, і дово-
лі давня Фестивальна ромашка, що є 
неперевершеною за адаптивністю 
до несприятливих умов довкілля ( 
зимо- та посухостійка) та врожайніс-
тю, що підтверджувалося  на протязі 
двох останніх десятиліть. 

ЗМІНИ КЛІМАТУ 
В БІК ПОСУХИ  
НЕСПРИЯТЛИВІ ДЛЯ 
ЦІЄЇ ЯГОДИ

Якщо врахувати, що цикл вико-
ристання кущів суниці як мінімум 
трирічний, то несприятливі умови 
вже на однорічних рослинах спричи-
няли незадовільне їх плодоношення 
на другий рік після садіння. З госпо-
дарської точки зору найбільш уро-
жайними виявилися саме середньо-
стиглі сорти. На відміну від ранніх (з  
початком достигання плодів напри-
кінці травня – на початку червня),  
середньостиглі починали дозрівати у 
першій п’ятиденці червня. 

Надзвичайно несприятливою ви-
явилася  весна 2017 р. За умов північ-
ної частини Лісостепу, на Київщині,  
ягідники різного віку зазнали  впли-
ву двох негативних факторів – три-
валої  весняної посухи та критично 
сильних (в ніч з 10 на 11 травня) за-
морозків: до –2-2,50 С у повітрі та –4-
4,50 С на поверхні грунту. Опадів на 
початку вегетації  (у квітні, травні та 
червні) випало мало – 20,8; 20 і 16,4 
мм відповідно при середньорічних 
показниках  47, 53 і 76 мм, що в ці-
лому обумовило відсутність врожаю 

суниці. Істотне нарощування  кіль-
кості опадів почалося тільки після 12 
липня 2017 року, а надмірною вона 
була у вересні – жовтні, тобто уже на 
завершенні вегетації рослин. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
БАГАТОРІЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ  
ТА ОБЛІКІВ

В умовах відкритого грунту, а саме 
в полі вплив посухи на кущі суни-
ці як трав’янистої культури,  ставав  
очевидним у квітні і травні у 6 із 12 
(табл. 1), а найбільш критичними 
були   2009, 2015 і 2017 рр. Хоча за се-
редніми даними, рівень продуктив-
ності у 2006-2009 роках був досить 
високим (табл. 2) завдяки внесенню 
значних доз органічних добрив та 
ранньоосінньому садінню. Кращі ре-
зультати показали тоді сорти Фести-
вальна ромашка  (18,8 т/га) і Геркулес 
(17,2 т/га) (табл. 2).

На ділянках  ІС НААН після по-
сушливої осені 2013 р. та безмороз-
ної зими рослини суниці весною 
2014 року почали вегетацію осла-
бленими, але сприятливий весня-
ний режим вологості (рясні дощі у 

ЯГОДИ

КРАЩI СЕРЕДНЬОСТИГЛI СОРТИ СУНИЦI   САДОВО¯
УКРА¯НСЬКО¯ ТА ЗАРУБIЖНО¯ СЕЛЕКЦI¯

Роки
Показники по місяцях, мм

квітень травень червень сума за 3 місяці

середньобагаторічна 47 53 76 176,0

2006* 37,0 133,1 134,9 305,0

2007 ** 8,7 43,8 85,9 138,4

2008* 78,2 29,4 79,0 186,6

2009** 2,0 22,8 47,2 72,0

2010 32,9 57,5 37,5 128,0

2011** 29,2 29,2 181,6 240,0

2012* 66,3 91,7 109,2 237,2

2013** 36,3 47,2 65,5 149,0

2014* 32,8 162,8 71,9 267,5

2015** 7,7 26,4 4,2 38,3

2016 44,2 103,6 21,6 169,4

2017** 20,8 20,0 16,4 57,2

Табл.1. Кількість опадів у період цвітіння, формування зав’язі
і достигання ягід суниці у сезони,  вологі * та найпосушливіші ** 
для ягідних культур (метеопункт «Новосілки» під Києвом, Інститут 
садівництва НААН )
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квітні, травні та першій половині 
червня 2014 р.) позитивно впли-
нули на цвітіння та формування 
зав’язі та високого врожаю. 

Умови  2015 року теж були екстре-
мальні, але по-іншому. Після сухої 
осені 2014 р. і малосніжної та без-
морозної зими кущі весною 2015 р. 
теж почали вегетацію ослабленими, 
а  вкрай не сприятливий  режим во-
логості (відсутність дощів з травня 
по 22 червня ) завадили повноцінно-
му  формуванню зав’язі та високого 
врожаю. Тому фактична врожай-
ність того року була в межах 50–60% 
від біологічно можливої, тобто ви-
явилася значно нижчою, ніж у доволі 
вологому ягідному сезоні 2014 р. По-
ряд із цим за таких умов мав місце і 
позитив – відсутність ураження лис-
тового апарату хворобами  (плямис-
тостями листя, а також сірою гнил-

лю ягід)  практично до завершення 
достигання.

Цвітіння  сортів починалося, 
як правило, у першій декаді  трав-
ня (табл. 3), що часто збігалося з 
останніми весняними заморозка-
ми  (до – 2–3º С) що, у свою чергу, 
спричиняло різного ступеня по-
шкодження перших квіток, тобто 
фактор ризику  в неконтрольова-
них умовах присутній постійно, 
особливо для ранніх сортів. 

Сама ж тривалість дозрівання від-
носно корелювала з кліматичними 
умовами, більш чітко – в надмірно 
дощову та помірно теплу весну 2014 
року, коли плоди достигали досить 
довго – до 8–12 днів. Їх збирання, 
як правило, проходило через  кожні 
два дні, а сама маса ягід була типо-
вою для сорту. Однак надмірні дощі 
сприяли різкому розвитку та нако-

пиченню бурої та білої плямистос-
тей листя і розвитку сірої плодової 
гнилі. Їх  шкідливість на ранніх сор-
тах була малопомітною, а найгірший 
вплив вони справляли на середньо-
стиглі сорти. З іншого боку, екстре-
мально сухі та спекотні умови травня 
і червня 2015 р. не тільки скоротили 
період достигання плодів, але й не 
дали можливості для набуття ними 
типової середньої маси, а то й спри-
чиняли запікання їх поверхні. 

Основна відмінність   середньо-
стиглих сортів  від ранніх – у піз-
ніших строках дозрівання. За уза-
гальненими даними  2014–2016 
років, особливо рекламовані як 
ранні американський Хонейо та 
італійська Алба починали достига-
ти на 3–4 дні пізніше за українські 
сорти Розана київська та Ольвія. На 
Київщині перші два виявилися на-
справді ранньо-середніми,  оскіль-
ки їх фенофази мали «відрив» від 
решти сортів у 5–6 днів.

У результаті вивчення   встановле-
но, що у вологому 2014 р. трійку кра-
щих за врожайністю склали Елеганс, 
Ельсанта,  ЕФ 03-7-20  (18,5; 16,7, 16,1 
т/га)  за майже однакових показників 
маси ягід, а відповідно і їх товарності  
(17,5; 14,8;  16,0 г.)  (табл. 4).

Надмірно часті дощі (через 1-2 
дні) у червні 2014 року, коли на ку-
щах ще були плоди, спричинили 
спалах бурої плямистості листя 
практично в усіх сортів. Очікува-
ною стала тенденція – чим сильніші 
та густіші рослини певного сорту, 
тим сильніще  їх ураження через 
неможливість провітрювання та 
просихання. Попри проведені об-
прискування фунгіцидами після 
збирання врожаю, відновлення та 
наростання молодого листя про-
ходило слабо. Це вкрай негативно 
вплинуло на літньо-осінній роз-
виток кущів (відсутність сильних 
і здорових листків) і спричинило   
слабу та пізню підготовку до зими. 
Хоч і безморозна, але безсніжна й 
суха зима 2014/2015 рр. теж не по-
кращила ситуацію. 

Сорт, елітна форма (ЕФ)

Кількість  
збирань ягід

Урожайність по роках,  т/га

середнє
ягідники, роки садіння

2005 2006 2007

2007 2008 2006 2007 2008 2008 2009

Фестивальна ромашка /ст./ 2 4 24,02 15,96 20,10 16,92 17,25 18,85

Геркулес 3 3 18,90 14,34 21,41 13,39 18,05 17,22

Ельсанта 2 3 15,90 18,30 11,67 12,72 19,20 15,56

ЕФ 98-3-129 3 4 19,87 11,1 16,83 11,20 18,15 15,43

Корона 2 3 - 10,8 14,81 16,04 18,01 14,92

Мармелада - 3 - - - 16,28 11,26 13,77

Табл. 2. Урожайність  сортів та елітних форм суниці в ІС НААН  (м. Київ)
у 2006–2009  рр.  (садіння зеленою розсадою у  першій декаді серпня)

Табл. 3. Основні фенофази середньостиглих сортів та елітних форм суниці 
садової в контрастні за умовами весняні періоди – надмірно вологому 
2014 та посушливому 2015 рр. (ягідник осінньої (2012 рік) посадки 
зеленою розсадою)

Сорт, ЕФ

Початок цвітіння,  
дні травня

Початок достигання, 
дні травня–червня

Тривалість  
дозрівання,  дні

2014 2015 серед. 2014 2015 серед. 2014 2015 серед.

Хонейо 7.05 12.05 9.05 1.06 6.06 3.06 10 7 8

Алба 11.05 15.05 13.05  1.06 4.06 3.06 12 8 10

Вайбрант 10.05 12.05 11.05 3.06 5.06 4.06 12 12 12

Фестивальна  
ромашка /ст./

8.05 15.05 12.05  3.06 6.06 4.06 8 6 7

03-7-20 10.05 16.05 13.05 3.06 8.06 5.06 10 8 9

Елеганс 12.05 17.05 14.05 3.06 7.05  5.06 13 10 11

Ельсанта /ст./ 10.05 18.05 14.05 6.06 8.06 7.06 10 10 10

03-7-55 10.05 16.05 13.05 6.06 9.06 8.06 8 8 8



Надзвичайно несприятливі умо-
ви пізньої весни 2015 року, а саме: 
відсутність дощів, надмірна спека та 
низька вологість повітря не давали 
можливості ягодам досягати типо-
вої маси та викликали «запікання» 
частини їх поверхні, а  врожайність 
була значно нижче, ніж у 2014 р. Од-
нак сорти Алба, Елеганс, Ельсанта 
і форми 03-7-20 і 04-3-52 проявили 
досить високу адаптивність – у них 
не сталося «провалу» ні врожайнос-
ті, ні товарності плодів  (табл. 4).

Умови осінньо–зимового періоду 
2015–2016 років були незвичними 
через дуже ранні осінні заморозки. 
По ще не загартованих і вегетуючих 
рослинах 10 жовтня 2015 р. вдарив 
мороз (–6-80 С). Це спричинило по-
шкодження сформованих генера-
тивних органів, а весною проявилось  
у надто помірному цвітінні. Високий  
режим вологості навесні 2016 року 
(надмірність дощів у квітні, травні аж 
по 12 червня )  сприяв повноцінному  
формуванню  вже тільки невеликої 
кількості  зав’язі. За підсумком впли-
ву всіх указаних чинників  фактична 
врожайність  була у межах 45–55 % 
від біологічно можливої. Середній  її 
рівень у 2016 р. був значно нижчим, 
ніж у  два попередні роки (близько 
9–10 т/га з найвищим показником  
16,2 т/га в елітної форми 03-7-55 се-
лекції Інституту садівництва), а у  
згадуваних сортів становив:   13,4 у  

Хонейо,   9,6  в  Алби,  9,4 в  04-3-27, 
7,5 в Ельсанти (ст.) і 5,5 т/га в  Еле-
ганс.

НАЙСТІЙКІШІ  ТА  
НАЙПРОДУКТИВНІШІ 
СОРТИ

Алба. Ранньосередній сорт, який 
показав високу (подібно до Ель-
санти) пристосованість до умов 
як Італії, Німеччини, Польщі, так і 
України. І, напевно, сьогодні мож-
на стверджувати, що невдовзі він 
«потіснить»  подібний до себе сорт 
Хонейо. В наших дослідах Алба 
проявив  стабільну врожайність на 
рівні вище середньої, а за  товарніс-
тю і транспортабельністю ягід він 
– один із кращих. Однак як на укра-
їнського споживача, який цінить де-
сертний смак, цей сорт характери-
зується винятковою вадою –  надто 
«простий» і прісний смак незвично 
( а то й надмірно) твердих плодів. 

Вайбрант. За кордоном уже до-
сить відомий, а для українського 
виробника  відносно новий англій-
ський сорт ранньосереднього і дово-
лі розтягнутого –  до 12 днів – строку 
дозрівання, хоча заявником рекла-
мувався як ранній. Вражає перш за 
все зовнішнім видом рослин: за фе-
нотипом куща є досить унікальним – 
має надзвичайно високі і товсті квіт-
коноси, що можуть доволі довго, аж 

Табл. 4. Продуктивність середньостиглих сортів та елітних форм суниці 
садової в контрастні за умовами вегетаційні періоди – надмірно вологому 
2014 та посушливому 2015 роках (ягідник осінньої (2012 р.) посадки 
зеленою розсадою)

Сорт, елітна форма

Врожай з 1 метра по-
гонного, кг

Врожайність з площі, 
т/га

Середня маса ягоди, г

2014 2015 серед. 2014 2015 серед. 2014 2015 серед.

Хонейо 0,91 1,02 0,96 11,3 12,7 12,0 15,1   9,9 12,5

Алба 0,98 1,08 1,03 12,3 13,5 12,9 17,1 12,6 14,9

Вайбрант 1,01 0,21 0,89 12,6  9,5 11,1 17,1   9,6 13,4

Фестивальна  
ромашка /ст./

1,09 0,79 0,94 13,6  9,9 11,8 12,1   9,4 10,8

03-7-20 1,30 1,10 1,20 16,1 13,7 14,9 16,0 11,4 13,7

Елеганс 1,48 1,28 1,38 18,5 16,0 17,3 16,5 13,4 15,0

Ельсанта /ст./ 1,33 1,13 1,23 16,7 14,2 15,5 14,8 11,8 13,3

03-7-55 1,12 0,98 1,05 14,0 12,2 13,1 16,2 12,6 14,4

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  
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Румба® (Rumba®)
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Роксана® (Roxana®)
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РЕМОНТАНТНІ СОРТИ СУНИЦІ:

Світ Енн® (Sweet Ann®) 

ТОВ «Адана 3» –  офіційний 
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® - захищено правом інтелектуальної 
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Мінімальне замовлення - 10 000 шт.

Ми співпрацюємо з:

EKLAND MARKETING  
COMPANY  

OF CALIFORNIA, INC

YALTIR 
AGRICULTURAL 

PRODUCTS , INC.
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до початку забарвлення,  «тримати» 
ягоду над листям. Плоди великі та 
високотоварні, ширококонічні, до-
сить привабливі, з поверхнево роз-
міщеними зернівками. Але м’якоть 
«не радує» – недостатньо щільна, як 
рекламувалось,  і головне, простого 
солодкувато-прісного смаку. Вро-
жайність висока, але нижча, ніж в  
Елеганс і Ельсанти (див. табл. 2). 

Геркулес.  Сорт типово середнього 
терміну достигання, на 3–4 дні раніше 
Присвяти і Зенги Зенгани. Кущі вище 
середньої сили росту, напіврозлогі, 
з високими  квітконосами. Рослини 
стійкі до хвороб кореневої системи, 
не  пошкоджуються  плямистостями 
листя, у  безсніжні  зими  доволі зи-
мостійкі, а в період спеки влітку  ви-
нятково посухостійкі. Ягоди великі 
(маса середньої – 12,8, більшої – 35 
г), ширококонічної та округлої форм, 
без шийки, яскраво-червоні. М’якоть 
яскраво-червона, щільна (як в Ель-
санти), соковита, відмінного солод-
кого смаку (майже без кислоти). Сорт 
винятково вдало поєднує рекордно 
високу врожайність, велику масу пло-
дів та їх десертний смак. В «Держ. ре-
єстрі…» з 2009 року, заявником і під-
тримувачем є ІС. 

Елеганс. Сама назва дуже влучно 
говорить про наявні переваги. Пер-
спективний англійський сорт серед-
нього строку дозрівання  (майже 
одночасно з Ельсантою, котру він, 
судячи з результатів аналізу поши-
рення в Європі та виходячи з на-
ших власних даних, незабаром «по-
тіснить»).  Елеганс вдало поєднує 

середньорослість рослин, стоячих, 
напіврозлогих, з квітконосами, роз-
міщеними значно нижче листя. Від-
значається високими врожайністю, 
товарністю і транспортабельніс-
тю ягід, придатних до зберігання. 
Плоди великі, високотоварні, до-
сить щільні, дещо простого смаку: 
особливою цукристістю не видріз-
няються.  Сорт чутливий до бо-
рошнистої роси, вибагливий до зво-
ложення грунту. 

Ельсанта. Добре відомий та ши-
роко розповсюджений у західноєвро-
пейських країнах сорт голландської 
селекції. За умов Київщини серед-
ньостиглий,  достигає одночасно з 
Короною, на 3–5 днів  раніше Зенги 
Зенгани  та на 2–3 дні пізніше  Фес-
тивальної ромашки. Ягоди великі (се-
редня маса 18, максимальна – 32–38 
г), вирівняної ширококонусо- чи 
серцеподібної форми, рівномірного  
червоного забарвлення, з блиском, 
транспортабельні, придатні для замо-
рожування, хоча при цьому зазнають 
істотних втрат сухих речовин, але до-
бре зберігають аскорбінову кислоту 
(59,4–52,8 мг). М’якоть доволі щіль-
на, оранжево-червона, задовільного  
смаку.  Завдяки високій товарності 
плодів при їх збиранні забезпечується 
висока ефективність праці. 

Недоліком сорту є висока чутли-
вість до хвороб: вертицильозу та ко-
реневої гнилі  (відзначено випади 30–
60% кущів саме внаслідок ураження 
першим із цих захворювань і фітофто-
рою). Зарубіжні фахівці вважають, що 
Ельсанту  краще вирощувати зі сві-

жовикопаної розсади, оскільки рос-
лини з «фріго»-розсади  чутливіші до 
заморозків. Окрім відкритого грунту 
за рубежем Ельсанта  стала першим і 
наймасовішим сортом короткого дня 
для високоприбуткового вирощуван-
ня у теплицях. Отже стверджувати, 
що Ельсанта найближчим часом зійде 
з ринку сортів суниці, підстав не має. 
Запропонована голландцями Соната  
поки що не підтверджує переваги над 
цим сортом.

З-поміж ЕФ власне селекції ІС 
кращою визнана  03-7-55 завдяки 
поєднанню високих зимостійкості, 
продуктивності рослин, товарності 
ягід при високих смакових якостях. 
Вона є реальним кандидатом у сор-
ти і заслуговує подання до реєстра-
ції та поширення в Україні.

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ 
ПІДСУМКИ ТА 
ВИСНОВКИ

Дослідження показали, що кра-
щими в умовах північної частини 
Лісостепу України за комплексом 
ознак у числі середньостиглих сор-
тів є  український Геркулес, англій-
ський Елеганс, голландська Ельсан-
та і ранньосередня італійська Алба. 
Елітна форма 03-7-55 (української 
селекції ) є реальним кандидатом у 
сорти і на подання до реєстрації та 
поширення  в Україні. У зв’язку з 
кардинальними змінами клімату у 
весняно-літній період навіть у Ки-
ївській області від колись помірно 
теплого і доволі вологого до контр-
астно-стресового (посуха-зливи) 
вирощування суниці дедалі більше 
слід проводити в достатньо  контр-
ольованих умовах, а саме: під ви-
сокими плівковими тунелями чи в 
теплицях та при постійному зро-
шенні, що вже стало загальноєвро-
пейською тенденцією.  Високовро-
жайний та високоадаптивний сорт 
Фестивальна ромашка  не рекомен-
дується для подальшого промисло-
вого виробництва через простий 
смак плодів і дрібноплідність.

ЯГОДИ

ХонейСорт 03-7-55 
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В умовах стрімкого знецінення 
національної валюти та на тлі подо-
рожчання іноземної виникає питан-
ня належного забезпечення інтересів 
виробників сільськогосподарської 
продукції для уникнення ситуацій 
масової відмови від ведення агро-
бізнесу. Наразі для більшості аграріїв 
умови кредитування (від 35% річних 
і більше) мають непосильний, навіть  
кабальний характер, змушуючи їх 
працювати у кращому випадку на со-
бівартість, якщо не на збиток. Крім 
того, ситуація ускладнюється й тим, 
що банки, як правило, вимагають 
забезпечення кредиту (заставу, по-
руку від іншої особи тощо). Усе це 
не сприяє розвитку кредитування на 

ринку агробізнесу, який вкрай зале-
жить від сезонних явищ, часто зму-
шений погоджуватися на невигідні 
для себе умови задля примарної надії 
на отримання прибутку та вчасного 
розрахунку з кредиторами.

За умов, коли банківську систе-
му України лихоманить, виходом із 
ситуації може стати такий механізм 
кредитування агробізнесу, за якого 
аграрії будуть убезпечені від ризику 
зростання відсоткових ставок, ко-
ливання курсу іноземних валют, що 
так часто люблять передбачати бан-
ки у договорах кредиту. Подібним 
виходом із ситуації може слугувати 
застосування на практиці механізму 
аграрних розписок.

ЩО ТАКЕ АГРАРНА 
РОЗПИСКА, ЯК МОЖНА 
ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ, 
ЯКІ ПЛЮСИ ТА МІНУСИ 
АГРАРНИХ РОЗПИСОК  
В УКРАЇНІ?

Зупинимося на найбільш розпо-
всюджених питаннях.

Відповідно до приписів ст. 1 За-
кону, аграрна розписка – товаророз-
порядчий документ, що фіксує без-
умовне зобов’язання боржника, яке 
забезпечується заставою, здійснити 
поставку сільськогосподарської 
продукції або сплатити грошові ко-
шти на визначених у ньому умовах.

Інструмент, який дозволяє фер-
мерам, використовуючи під заста-
ву майбутній урожай, залучати до-
даткові ресурси для підприємства:

Закон виділяє 2 види аграрних 
розписок – товарну та фінансову. 
Під товарною аграрною розпискою 
Закон розуміє таку аграрну роз-

Дмитро МОРГУН, 
адвокат Центру 
правових та 
політичних  
технологій 
ІН'ЮРПОЛ

АГРАРНI РОЗПИСКИ  
ПIД МIКРОСКОПОМ
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писку, яка встановлює безумовне 
зобов’язання боржника за нею здій-
снити поставку узгодженої сіль-
ськогосподарської продукції, якість, 
кількість, місце та строк поставки 
якої визначені аграрною розпискою 
(ст. 3 Закону).

У свою чергу, фінансовою аграр-
ною розпискою визнається така 
аграрна розписка, що встановлює 
безумовне зобов’язання боржни-
ка сплатити грошову суму, розмір 
якої визначається за погодженою 
боржником і кредитором фор-
мулою з урахуванням цін на сіль-
ськогосподарську продукцію у ви-
значеній кількості та якості (ст. 5 
Закону).

ХТО МОЖЕ БУТИ 
КРЕДИТОРОМ 
ЗА АГРАРНОЮ 
РОЗПИСКОЮ?

Відповідно до Закону, «механіз-
мом кредитування» за допомогою 
аграрних розписок можуть скорис-
татися лише ті аграрії, яким на пра-
ві власності або на відповідному 
речовому праві належить земельна 
ділянка с/г призначення.

За останній рік найбільше фінан-
сування фермерам за проектом на-
дали:
• компанії-постачальники матері-
ально-технічних ресурсів (51%);
• компанії-дистриб’ютори (20%);
• банки (18%);
• трейдери і переробники  (9%).
 
ЧИ ПОТРЕБУЄ 
АГРАРНА РОЗПИСКА 
НОТАРІАЛЬНОГО 
РЕЄСТРУВАННЯ?

Усі розписки реєструються в за-
гальнодоступному централізовано-
му реєстрі, що дозволяє кредито-
рам бачити, як фермер виконує свої 
зобов’язання і скільки розписок має 
на цей час.

Аграрна розписка (незалежно від 
того, товарна вона чи фінансова) 
підлягає обов’язковому нотаріаль-
ному посвідченню та не може бути 
знерухомлена, тобто переведена у 
бездокументарну форму. З одно-
го боку, нотаріальна форма аграр-
ної розписки зміцнює впевненість 
учасників операції у її законності, 
непорушності, дійсності, а з іншо-
го –  веде до подорожчання такого 
механізму, адже аграрій або креди-
тор (залежно від того, як останні 
домовляться) повинні будуть за-
платити 1% податку від вартості цієї 
розписки. За нинішніх умов навіть 
1% інколи може стати перепоною 
для укладання правочину та, від-
повідно, зменшити привабливість 
використання аграрної розписки 
агровиробниками. Проте таку «тур-
боту» законодавця можна зрозу-
міти, враховуючи новизну способу 
використання невідомого раніше 
цінного паперу.

Треба зауважити, якщо агрови-
робник вирощує декілька видів сіль-

ськогосподарської продукції, то на 
кожен з цих видів він зобов’язаний 
видати окрему аграрну розписку 
(ст. 9 Закону). Зрозуміло, що таке 
«розпорошування сил» навряд чи 
видається за доцільне, оскільки 
сприяє подорожчанню механізму 
кредитування, вимагаючи додат-
кових  витрат на нотаріальні по-
слуги.

СКІЛЬКИ СТОРІН 
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У 
КРЕДИТУВАННІ?

В цілому механізм кредитуван-
ня за аграрною розпискою вклю-
чає мінімум двох суб’єктів, однак, 
як правило, їх може бути й три.

Так, сторонами правовідносин 
можуть бути безпосередньо агра-
рії, дистриб’ютори та трейдери. 
Як правило, дистриб’ютори на-
дають аграріям товари, необхідні 
для вирощування продукції (на-
сіння, добрива, засоби боротьби 
зі шкідниками тощо). Звичайно, 
дистриб’ютору, якому первісно ви-
дається аграрна розписка (у разі 
видачі саме товарної аграрної роз-
писки), не потрібна с/г продукція. 
Для нього цінність мають кошти, 
які він бажає отримати за той то-
вар, що був наданий аграрію. У 
цьому разі дистриб’ютор може, ке-
руючись приписами ст. 11 Закону, 
відступити своє право третій особі. 
Такою особою стає трейдер, який 
восени або в інший час після зби-
рання  врожаю звернеться до агра-
рія з вимогою поставити товар.

Подібна схема взаємовідно-
син надає аграрію суттєву пере-
вагу над кредитором у тому, що 
зобов’язання з поставки товару або 
сплати коштів у будь-якому разі 
прив’язано до збирання врожаю. 
А у разі неврожаю дата виконання 
зобов’язань за погодженням з кре-
дитором може бути перенесена на 
наступний маркетинговий рік.

Резюмуючи зауважимо, що 
аграрні розписки можуть стати 

Поняття «аграрна розписка» вперше 
з’явилася в українському законодавстві 
саме у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про аграрні розписки» (далі 
– Закон) від 06.11.2012 р., який набув 
чинності 19.03.2013 р. Саме цим за-
коном для аграріїв було запроваджено 
новий механізм залучення коштів для 
ведення агробізнесу – аграрні роз-
писки. 2018 рік став першим роком 
роботи аграрних розписок, які дали 
можливість 669 фермерам отримати 
фінансування під заставу майбутньо-
го врожаю на всій території України. 
Згідно з даними держпідприємства, за 
п'ять місяців 2019 року було оформле-
но 991 аграрну розписку, за допомо-
гою яких фермери залучили понад 6,5 
млрд грн, більша частина з яких була 
витрачена на проведення весняно-по-
льових робіт. Для порівняння: анало-
гічний показник 2018 року був майже 
втричі нижче – 2,2 млрд грн, зазначили 
в «Аграрних реєстрах».

ДОВІДКА:
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для українського агробізнесу саме 
тим інструментом, який допоможе 
подолати системну кризу у сфері 
виробництва та збуту с/г продук-
ції, відкриє нові можливості для 
розвитку галузі.

ЯКОЮ МОЖЕ БУТИ 
ЗАСТАВА АГРАРНИХ 
РОЗПИСОК, І НА ЩО 
ТРЕБА ЗВЕРНУТИ УВАГУ, 
СКЛАДАЮЧИ ЇХ?

Суттєвою характеристикою 
аграрних розписок є застава май-
бутнього врожаю.

Тобто зобов’язання за аграрною 
розпискою, будь то сплата коштів 
чи поставка товару, забезпечуєть-
ся заставою врожаю, що вирощу-
ється чи буде у майбутньому виро-
щуватися виробником.

Цікавим є той факт, що на прак-
тиці досить часто кредитори про-
сять надати в заставу врожай, що 
вирощується на полях, на яких 
кількість орендованих боржником 
земельних ділянок складає 60-70%  
залежно від конкретних вимог 
кредитора.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону, 
аграрні розписки можуть вида-
ватися особами, які мають пра-
во власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призна-
чення або право користування 
такою земельною ділянкою на за-
конних підставах для здійснення 
виробництва сільськогосподар-
ської продукції.

Згідно з листом Міністерства 
юстиції України від 10.04.2015 р. 
N 13-32/143, нотаріус при посвід-
ченні аграрної розписки перевіряє 
наявність в осіб, що виступають 
боржниками за аграрними розпис-
ками, права власності на земельну 
ділянку сільськогосподарського 
призначення або права користу-
вання такою земельною ділянкою 
для здійснення виробництва сіль-
ськогосподарської продукції.

Отже на відміну від договорів за-
стави майбутнього врожаю, за яки-
ми нотаріуси досить часто просили 
підтвердження здійснення посівів, 
інформацію про середню врожай-
ність культури у регіоні і ін. додат-
кові документи, при посвідченні 
аграрної розписки нотаріус лише 
перевіряє право власності та/або 
право користування (в т.ч. оренди, 
суборенди, емфітевзису) боржника. 
Зазначимо, що надання оригіналів 
чи копій самих договорів оренди не 
вимагається, нотаріус самостійно 
перевіряє реєстрацію прав на зазна-
чені боржником земельні ділянки в 
державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно.

Таким чином можемо поради-
ти сільгоспвиробникам здійснити 
реєстрацію прав на оренду земель-
них ділянок в зазначеному реєстрі, 
якщо договори оренди землі були 
зареєстровані до 2013 р. Також 
це дасть можливість моніторингу 
загальної кількості орендованої 
землі на предмет її захоплення 
при рейдерських атаках і унемож-
ливить проведення подвійної реє-
страції прав на орендовані земель-
ні ділянки.

Однак звертаємо увагу на те, 
що згідно положень ст. 2 Закону, 
перехід права власності чи пра-
ва користування земельною ді-
лянкою не зупиняє дію вказаної в 
аграрній розписці застави майбут-
нього врожаю та не припиняє прав 
боржника і кредитора за аграр-
ною розпискою на користування 
земельною ділянкою до збирання  
відповідного врожаю, але не до-
вше, ніж до закінчення поточного 
маркетингового року.

Саме через зазначене положен-
ня ми радимо при купівлі під-
приємств, які володіють правами 
оренди земельних ділянок, окрім 
іншого перевіряти, чи не вида-
ні даною компанією аграрні роз-
писки. У протилежному випадку 
може виявитися, що права оренди 
отримані, але право збирання вро-

жаю на них належить кредитору за 
аграрною розпискою.

Більше того, відсутність необ-
хідності підтвердження здійснен-
ня посівів майбутнього врожаю 
дає можливість заставляти за 
аграрними розписками і врожай 
майбутніх років, що не заборонено 
Законом.

Звертаємо увагу, що згідно ст. 9 
Закону, аграрна розписка повинна 
видаватися окремо на кожен вид 
заставленої сільськогосподарської 
продукції, тобто на кожну культу-
ру окремо.

Також згідно ст. 7 Закону, роз-
мір застави повинен бути не мен-
шим за розмір зобов'язання за 
аграрною розпискою. І тут вини-
кають певні питання. Так, напри-
клад, оцінку вартості заставлено-
го майбутнього врожаю сторони 
узгоджують між собою, виходячи 
із врожайності та вартості това-
ру, наприклад, на дату укладення 
розписки. Однак щодо розміру 
зобов’язання, то воно повинно від-
повідати договору поставки. При 
цьому за сьогоднішньої ситуації на 
ринку у самих договорах поставки 
розмір зобов’язань зазначається 
у гривневому еквіваленті певної 
суми в іноземній валюті. Зважаю-
чи на цей факт, було б логічним і в 
аграрній розписці зазначати такий 
самий еквівалент. Однак на даний 
момент IFC не рекомендує ви-
користання прив’язки до валюти 
в аграрних розписках у зв’язку із 
можливим негативним сприйнят-
тям даного факту органами ДФС.

Звертаємо увагу на той факт, 
що оговорена в договорі вартість 
товару у товарній аграрній роз-
писці жодним чином не є ціною, за 
якою виробник повинен поставити 
сільськогосподарську продукцію 
кредитору, та встановлюється ви-
ключно з метою визначення обсягу 
заставленого майбутнього врожаю, 
якщо тільки така сама вартість не 
визначена в договорі поставки да-
ної продукції між сторонами.

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Більше того, при визначенні роз-
міру зобов’язання у фінансовій 
аграрній розписці кредитор бере 
його до уваги з урахуванням ПДВ, 
однак при визначенні вартості за-
ставленого майбутнього врожаю 
вартість ПДВ до уваги не береться. 
Пояснюється це тим, що відповід-
но до п. 187.1 ст. 187 Податкового 
кодексу України, датою виникнення 
податкових зобов'язань із поста-
чання товарів вважається дата, яка 
припадає на податковий період, про-
тягом якого відбувається будь-яка з 
подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від 
покупця на банківський рахунок 
платника податку як оплата това-
рів, що підлягають постачанню;

б) дата відвантаження товарів.
Таким чином, при поставці това-

рів кредитором боржнику у першого 
виникають податкові зобов’язання з 
ПДВ. У випадку ж, якщо кредитор у 
примусовому порядку отримає пра-
во власності на заставлений вро-
жай, йому доведеться його продати, 
і знову в нього виникнуть податкові 
зобов’язання з ПДВ. Отже, навіть 
якщо кредитор заявляє, що бере за-
ставу з коефіцієнтом 1 до розміру 
боргу, то, виходячи з розміру чинної 
ставки ПДВ, кількість заставленого 
майбутнього товару все одно пови-
нна відповідати коефіцієнту 1,2.

Також ст. 7 Закону передбачає 
такі особливості аграрної розпис-
ки у порівнянні з договором заста-
ви майбутнього врожаю:
•  після збирання врожаю пред-

метом застави стає зібрана сіль-
ськогосподарська продукція;

•  у випадку недостатності врожаю 
на зазначених земельних ділянках 
предметом застави стає будь-який 
урожай, що в наступному сезоні 
буде вирощуватися на них же;

•  у випадку порушення умов роз-
писки боржником кредитор має 
право звернути стягнення на то-
вар, у тому числі прийняти його у 
власність, самостійно доростити 
та/або зібрати врожай.

Також зазначена стаття Закону пе-
редбачає можливість страхування 
заставленого врожаю. Однак звер-
таємо увагу, що страхування є пра-
вом, а не обов’язком виробника, і 
питання його застосування вирі-
шується за погодженням сторін.

Ще одним правом, яким наділяють 
аграрні розписки кредитора, є право, 
передбачене ст. 8 Закону на моніто-
ринг урожаю та зібраної продукції. 
Більше того, сторонами може бути 
узгоджена техкарта, тобто техноло-
гія виробництва, за порушення якої 
у кредитора також виникає право 
доростити майбутній урожай. Зви-
чайно, у процесі визначення відпо-
відності дій виробника узгодженим 
технологічним процесам можуть ви-
никати суперечки. З цією метою ст. 8 
Закону в якості арбітра передбачає 
організацію, спеціально уповноваже-
ну центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну аграрну політику 
для вирішення таких спорів.

Саме через права кредитора на 
самостійне дорощування, збиран-
ня врожаю та інші гарантії його 
інтересів, аби не стати об’єктом 
рейдерських посягань, ми радимо 
виробникам скрупульозно підхо-
дити до вибору кредитора та вида-
вати аграрні розписки виключно 
довіреним компаніям зі стійкою 
позитивною репутацією.

ЩО ТАКЕ ПРИМУСОВЕ 
ВИКОНАННЯ?

Якщо боржник не виконує 
аграрну розписку в строк, креди-
тор може ініціювати процедуру 
примусового виконання, щоб за-
безпечити захист своїх прав.

Примусове стягнення можливе 
лише за рахунок предмету застави 
за розпискою і лише після завер-
шення терміну на її виконання.

Процедуру вперше застосова-
но на початку  2019 р.: 4 компанії-
кредитори ініціювали примусове 
стягнення.

Після набуття чинності Зако-
ну України «Про валюту і валютні 
операції» в лютому 2019 році укра-
їнські фермери зможуть працю-
вати з аграрними розписками, де 
кредитором є нерезидент.

Залучення фінансування в агро-
сектор не лише з України, але й з 
міжнародних ринків, дозволить по-
кращити кредитні умови та сприя-
ти розвитку фінансового ринку. 
За допомогою аграрних розписок 
навіть невеликі агровиробничі під-
приємства зможуть отримати до-
ступ до дешевших ресурсів, який 
наразі мають лише агрохолдинги. 
Так невеликі фермери зможуть 
більше інвестувати у розвиток сво-
го бізнесу, збільшувати продуктив-
ність та врожайність. На рівні рин-
ку це забезпечить довгостроковий 
сталий розвиток аграрної галузі.

Для цього можна укладати між-
народні аграрні розписки.

ХТО МОЖЕ СТАТИ 
КРЕДИТОРОМ ЗА 
МІЖНАРОДНОЮ 
АГРАРНОЮ 
РОЗПИСКОЮ?

Перелік потенційних кредиторів 
великий – це трейдери, постачаль-
ники обладнання, різних матеріа-
лів, торговельні мережі, банки, пе-
реробні підприємства, міжнародні 
інвестори. Простіше кажучи, всі ті, 
хто надає ресурси у кредит. Багато 
компаній цікавляться українським 
аграрним ринком, вивчають мож-
ливості роботи на ньому. 

ЧИ БУДУТЬ 
МІЖНАРОДНІ АГРАРНІ 
РОЗПИСКИ НАЛЕЖНИМ 
ЧИНОМ ЗАТРЕБУВАНІ 
ЗАРУБІЖНИМИ 
КРЕДИТОРАМИ?

Сільське господарство України 
– це галузь, яка динамічно та ста-
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більно розвивається. Відсоток не-
повернення кредитів у ній досить 
низький. Окрім того, доходність 
інвестицій в Україні вища, ніж у 
країнах Європи зі зрілими ринка-
ми капіталу, тому для інвесторів 
наш ринок буде привабливішим. 
Зарубіжні інвестори – це люди з 
бізнесу, які оцінюють ці фактори 
і за належної комунікації будуть 
зацікавлені у нових ринках та но-
вих можливостях, які відкривають 
розписки.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ 
ПОЗИЧАЛЬНИКИ 
ПОВИННІ БУДУТЬ 
ПІДГОТУВАТИ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ 
АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ? 

Чи треба їх перекладати іно-
земною мовою, наприклад, ан-
глійською? Агровиробнику, який 
звертатиметься до нотаріуса для 
видачі міжнародної фінансової 
аграрної розписки, треба буде під-
готувати такі самі документи, як і 
для оформлення аграрної розпис-
ки внутрішнього користування. 
На розсуд сторін можна буде узго-
дити та зробити переклад аграрної 
розписки. Посвідчена вона буде 
українською мовою, як це робить-
ся зараз. Але якщо кредитор-нере-
зидент захоче прочитати її своєю 
мовою, документ буде перекладе-
ний та нотаріально посвідчений 
згідно із загальним правилом но-
таріального провадження.

СКІЛЬКИ ЧАСУ 
ЗНАДОБИТЬСЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ 
АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ? 

Видача аграрної розписки на 
кредитора-нерезидента не по-

винна забрати більше часу, ніж 
на кредитора-резидента. Додат-
кового часу може потребувати 
лише переклад аграрної роз-
писки іноземною мовою. Тому 
сторонам рекомендується по-
передньо готувати його – ще до 
моменту звернення до нотаріуса. 
До речі, посвідчувати міжнарод-
ні аграрні розписки будуть укра-
їнські нотаріуси. Для цього їм не 
потрібно жодної додаткової сер-
тифікації чи ліцензування. Між-
народні аграрні розписки мають 
реєструватися в Реєстрі аграрних 
розписок. Він ведеться україн-
ською мовою, але не виключено, 
що з часом Реєстр подаватиме 
інформацію про видані розписки 
українською та англійською мо-
вами.

ЯК ВСТАНОВИТИ 
КОНТАКТИ МІЖ 
ПОТЕНЦІЙНИМИ 
ПАРТНЕРАМИ ЗА 
МІЖНАРОДНОЮ 
АГРАРНОЮ 
РОЗПИСКОЮ? ДЕ 
ВОНИ МОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ 
ІНФОРМАЦІЮ ОДИН 
ПРО ОДНОГО?

Є партнери, які вже спробу-
вали працювати з інструментом 
всередині країни. У них є пред-
ставництва за кордоном, які, ско-
ріш за все, першими протестують 
міжнародні аграрні розписки. На 
початку роботи з інструментом 
розписок були пілотні облас-
ті, де відпрацювали концепцію, 
набули досвіду та підтвердили 
ідею практикою. З міжнародни-
ми аграрними розписками буде 
щось подібне в тому плані, що 
знадобиться деякий час для шир-
шого використання інструменту 
на ринку.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
ЩОДО АГРАРНОЇ 
РОЗПИСКИ

Скільки часу потрібно для 
оформлення аграрної розписки, 
який пакет документів?

Оформлення аграрної розписки 
(далі – АР) займає від кількох днів 
до двох тижнів. Для оформлення 
АР необхідні:
• документи, які посвідчують по-
вноваження обох сторін, як при 
оформленні будь-якого договору,
• правовстановлюючі документи 
на землю (свідоцтво про право 
власності, договір оренди тощо).

Права на земельну ділянку по-
винні бути належним чином за-
реєстровані відповідно до Закону 
України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень».

Проект АР сторони узгоджують 
заздалегідь, відповідно, кредитор 
може запитати додаткові докумен-
ти від позичальника, які підтвер-
джують його платоспроможність. 
Це згідно з домовленістю сторін.

Де можна зареєструвати 
аграрну розписку?

АР підлягає нотаріальному по-
свідченню та реєстрації в Реєстрі 
аграрних розписок. Застава за АР 
реєструється в Реєстрі обтяжень 
рухомого майна. Для вчинення 
цих дій можна звернутися до будь-
якого нотаріуса, який набув ста-
тусу реєстратора Реєстру аграр-
них розписок. АР можна  укласти 
будь-де, а нотаріально посвідчити 
– у будь-якого нотаріуса, який на-
був статусу реєстратора Реєстру 
аграрних розписок. Головне, щоб 
місцезнаходження земельної ді-
лянки, під яку видається АР, було 
в межах областей, у яких працює 
Реєстр аграрних розписок. Тому 
рекомендуємо реєструвати АР за 
місцезнаходженням земельної ді-
лянки. Якщо предметом застави 
за АР є нерухомість, то відповідно 
до Закону України «Про заставу» 
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нотаріальне посвідчення АР про-
вадиться за місцезнаходженням 
(місцем реєстрації) цієї нерухо-
мості або за місцезнаходженням 
(місцем реєстрації) однієї із сторін 
договору.

Чи передається земельна ді-
лянка в заставу за аграрною роз-
пискою?

Ні. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про аграрні розписки», забез-
печенням за АР виступає застава 
майбутнього врожаю. Якщо дого-
вір оренди землі не зареєстрова-
ний державним реєстратором, чи 
може бути видана агарна розпис-
ка? Ні, АР може бути видана тіль-
ки за умови державної реєстрації 
права оренди земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка являє 
собою паї багатьох орендодав-
ців, чи потрібно всі договори 
оренди і кадастрові номери на-
давати нотаріусу?

Так, потрібно нотаріусу нада-
вати документи по всіх ділянках, 
врожай із яких буде виступати за-
ставою за АР.

Під яку частину земельної ді-
лянки можна видавати аграрну 
розписку?

Розписку можна видавати під 
земельну ділянку, яка має када-
стровий номер і належним чином 
зареєстрована. АР можна видава-
ти під всю земельну ділянку або 
її частину за домовленістю сто-
рін. Однак, відповідно до Закону 
України «Про аграрні розписки», 
розмір застави, тобто майбутній 
урожай, повинен бути не меншим 
за розмір зобов’язання за АР.

На який строк видається 
аграрна розписка, чи є обмежен-
ня?

Обмежень щодо строку дії АР 
законодавством не передбачено. 
Строк дії АР визначається за до-
мовленістю сторін. Оскільки, як 
правило, АР видається для по-
повнення обігових коштів, – це 
короткострокове кредитування. 
Відповідно, строк дії АР, зазвичай, 

обмежується маркетинговим пе-
ріодом вирощування певної про-
дукції.

Чи може аграрна розписка ви-
даватися на декілька років, на-
приклад, для закупівлі техніки?

Закон не передбачає обмеження 
щодо строку дії АР. Тому АР може 
видаватися на декілька років, але 
повинна бути забезпечена майбут-
нім врожаєм, не меншим, ніж роз-
мір зобов’язання за АР.

Який розмір застави за аграр-
ною розпискою?

Законодавством конкретний 
розмір застави за АР не регламен-
тований. Однак, відповідно до За-
кону України «Про аграрні розпис-
ки», розмір застави повинен бути 
не меншим за розмір зобов’язання 
за АР. Також сторони за домовле-
ністю можуть визначити додатко-
ву заставу. У Законі вказано, що 
після збирання предметом застави 
стає зерно.

З якого моменту аграрна роз-
писка стає обов’язковою для 
боржника?

АР стає юридичним докумен-
том, а отже, обов’язковою до ви-
конання, коли вона містить підпис 
принаймні боржника та зареєстро-
вана у Реєстрі аграрних розписок. 
У такому разі, якщо кредитор має 
примірник такої АР, виданої на 
його користь, він має право вима-
гати її виконання.

На який момент визначається 
кількість продукції/сума коштів, 
що підлягає сплаті за товарною/
фінансовою аграрною розпис-
кою?

За товарною АР кількість про-
дукції, що підлягає поставці, ви-
значається на момент укладення 
АР. За фінансовою АР формула 
розрахунку коштів, що підлягає 
сплаті, також визначається на дату 
укладення АР. Але залежно від 
того, які змінні сторони закладуть 
у формулу (біржові котирування, 
курс валют), сума, що підлягає 
сплаті за АР на день виконання, 

може відрізнятися від суми, роз-
рахованої на момент укладання. 
Це буде залежати від величини 
ціни на відповідну с/г продукцію 
на дату виконання або, якщо сто-
рони включили до АР, від валют-
ного курсу.

Чи обов’язкове страхування 
за аграрною розпискою?

Ні, страхування добровільне. 
На практиці страхування може 
бути умовою кредитора (напри-
клад, банку) для надання кредиту. 
Розподіл витрат на страхування 
також визначається за домовле-
ністю сторін.

Чи може кредитор прив’я-
зуватись до валюти, оцінюючи 
вартість сільськогосподарської 
продукції?

Зобов’язання за АР виражене в 
національній валюті. Однак кре-
дитор може прив’язувати суму 
коштів, яка підлягає поверненню 
агровиробником за фінансовою 
АР, до курсу гривні до іноземної 
валюти.

Чому боржнику за аграрною 
розпискою не видається оригі-
нал на нотаріальному бланку?

Згідно із Законом «Про аграрні 
розписки» один оригінал АР ви-
дається кредитору, інший залиша-
ється у нотаріуса. Боржник може 
отримати нотаріально засвідчену 
копію АР.

Чи є визначені страхові ком-
панії, що страхуватимуть за-
ставу за аграрними розписками 
(майбутній урожай)?

Страхування застави за АР є 
добровільним, тому визначених 
страхових компаній немає. Сторо-
ни можуть обрати будь-яку стра-
хову компанію, яка має ліцензію 
на страхування сільськогосподар-
ської продукції.

Хто обирає страхову компа-
нію?

У разі, якщо сторони вирішили 
страхувати предмет застави за АР, 
страхова компанія обирається за 
погодженням між ними.

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ



Вивчення природи – безперервний процес  bejo.ua  +38 044 501 09 99

З НОВИМ 2020 РОКОМ  
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

  У НОВОРІЧНІ СВЯТА 
АКЦІЙНА ЦІНА  

НА ЦИБУЛЮ МАНАС F1






