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ПОДІЇ

3-5 ГРУДНЯ FRESH BUSINESS EXPO 2019

У вівторок 3 грудня Fresh Business 
Expo розпочала роботу вже увось-
ме. Організатори плідно працюва-
ли над удосконаленням виставки, 
збираючи професійну аудиторію та 
створюючи актуальну програму.

За три дні роботи виставки її 
відвідало 3476 осіб. Свою продук-
цію та послуги тут представили  
компанії з Австрії, Бельгії, Данії, 
Іспанії, Італії, Ізраїлю, Кенії, Лит-
ви, Нідерландів, Німеччини, Поль-
щі, США, Франції, Чехії, Швеції, 
України. 

Традиційно у рамках виставки 
було проведено щорічну конфе-
ренцію «Овочі та фрукти Украї-
ни-2019. Експортний прорив» та 

міжнародний торговий форум, 
організатором яких став проект 
«АПК-Інформ: овочі та фрукти».

Вдруге було проведено семінар-
ську програму, присвячену теплич-
ним технологіям. Створення такої 
тематичної семінарської програми 
пов’язано із додаванням теплично-
го сектору. Організатори вбачають 
значний попит на дану діяльність. 
Дев’яносто сім слухачів протягом 
двох днів відвідали семінари для 
ознайомлення iз новими техноло-
гіями, вдосконалення знань, пошу-
ку партнерів та клієнтів.

Нагадуємо, що Fresh Business 
Expo – провідна міжнародна подія 
B2B формату всієї галузі плодо-
овочівництва в Україні. Виставка 
присвячена технологіям вирощу-
вання, обробки, зберігання, пере-
робки та маркетингу такої продук-
ції, як овочі, фрукти  і  ягоди.

Щороку виставка підтверджує, 
що є чудовим додатковим марке-
тинговим інструментом для компа-

ній, що займаються встановленням 
та зміцненням такого необхідного 
бізнесу в Україні та країнах СНД. 
Fresh Business Expo привертає до 
себе все більше уваги виробників, 
трейдерів, імпортерів, експортерів, 
переробників, а також постачальни-
ків обладнання.

Організатори Fresh Business Expo 
хотіли б подякувати всім учасни-
кам та відвідувачам за успіх Fresh 
Business Expo 2019! Долучайтеся 
до Fresh Business Expo 2020 з 1 по 3 
грудня! Ви отримаєте багато вигід-
них знайомств та особливих мож-
ливостей! Будемо раді допомогти 
вам ставати кращими! 

Детальніша інформація на: 
www.freshbusiness-expo.com

ВIТАЛА СВО¯Х УЧАСНИКIВ  
ТА ВIДВIДУВАЧIВ 
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У грудні минулого року у сто-
лиці відбулася конференція, орга-
нізована компанією UPL Україна, 
де її фахівці розповіли присутнім 
про новітні розробки в галузі ви-
робництва засобів захисту рослин 
та стимуляторів росту, а також по-
відомили про плани і можливості 
компанії UPL на українському і 

світовому ринках.
Директор UPL Україна Олег 

Добровольський розпочав ви-
ступ зі статистичних даних. 

– Ринок  ЗЗР  Європи найбіль-
ший у світі, річний товарообіг до-
рівнює 15 мільярдам доларів, а це 
майже 25% всього світового спо-
живання засобів захисту рослин, 
мікродобрив та стимуляторів 
росту. Близько 24% ЗЗР (14 мі-
льярдів доларів США), вироблених 
у світі, споживає азійський ринок. 
Північна Америка використовує 
17 % ЗЗР. Трохи більше 10 мільяр-
дів доларів США витрачають на 
препарати у Бразилії, при тому, 
що інші країни Південної Америки 
закуповують ЗЗР на 7 мільярдів 
доларів США. Ринок ЗЗР у країнах 
Африки і Близького Сходу оціню-
ється в понад 3 мільярди доларів 
США, приблизно ж таку суму ви-
трачають на ЗЗР аграрії в Ав-
стралії та Індії. У цілому спосте-

рігається глобальна тенденція до 
зростання світового ринку ЗЗР, в 
основному за рахунок підвищення 
попиту на біопрепарати. Адже 
вже не існує таких хвороб і шкід-
ників, з якими людство не може 
впоратися за допомогою засобів 
захисту рослин, тож  галузь іде 
в бік виробництва більш ефек-
тивних і екологічно безпечних рі-
шень та здешевлення технологій. 
Скажімо, завдяки використанню 
мікродобрив, біостимуляторів, 
прилипачів та ад’ювантів, які під-
силюють імунітет і конкурентні 
можливості потрібних рослин. 

Якщо у 2017 році глобальний 
ринок ЗЗР оцінювався у 50,6 мі-
льярда доларів США, то прогно-
зується, що у 2026 році, якщо він 
зростатиме як зараз, на 3,7 % на 
рік, дорівнюватиме 68,8 мільярда  
доларів США.  

Результатом тенденції до 
зростання попиту на ЗЗР у сві-

ПОДІЇ 

OPEN AG ВIД UPL –  
ВИГРАª КОЖЕН

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Олег Добровольський, 
директор UPL Україна
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ті стала консолідація провідних 
компаній-виробників, у тому числі 
шляхом їх об’єднання чи поглинан-
ня. Не склала винятку і компанія 
UPL, яка у цьому році  завершила 
процес придбання компанії Аріс-
та Лайф Сайенс,  що майже вдвічі 
збільшило виробничі потужності, 
а відповідно і капіталізацію UPL, 
та суттєво розширило її марке-
тингові можливості, – зазначив 
Олег Добровольський. 

Він розповів, що після оста-
точного об’єднання UPL і Аріста 
Лайф Сайенс сума річних прода-
жів UPL сягнула 5 мільярдів дола-
рів США, а EBITA становить 20%. 
Адже злиття UPL і Аріста Лайф 
Сайенс створило передумови для 
активного росту компанії. UPL 
має сильні позиції в Індії – країні, 
звідки походить компанія, а також 
у США, Західній Європі і Австра-
лії. UPL займає провідні позиції у 
органічному землеробстві, спеціа-
лізується на виробництві не тіль-
ки ефективних діючих речовин, а 
і препаративних форм, які вико-
ристовують інші компанії-вироб-
ники ЗЗР. Натомість Аріста Лайф 
Сайенс вирізнялась сильними по-
зиціями у країнах Африки, Схід-
ної Європи, Південної Америки і 
Японії, мала сильні компетенції у 
маркетингу та в науковій роботі, 
компанія лідирувала у сегменті 
біостимуляторів і продуктів для 
біоконтролю, які вироблялися на 
13 підприємствах. А UPL мала 14 
заводів з формулювання та ви-
робництва і підготовки насіння 
бренду Адванта.  Таким чином, 
об’єднавшись, ці компанії при-
внесли все найкраще, що мали, 
і створили глобального гравця, 
який у рейтингу світових гігантів 
з виробництва ЗЗР закріпився на 
п’ятому місці.  

Нині компанія UPL презентує 
всім учасникам ринку ЗЗР власну 
стратегію співпраці і розвитку під 
назвою Open Ag – відкрите сіль-
ське господарство, яка передбачає 

кілька концептуальних елементів 
діяльності, щоб забезпечити роз-
виток і прибутки всім, хто вико-
ристовує продукцію компанії.

ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ: Відкри-
ті рішення. Ідея в тому, щоб за-
пропонувати сільгоспвиробни-
кам стабільні шляхи вирішення  
їх проблем, що охоплюватимуть 
весь процес виробництва рос-
линної продукції, від підготовки 
насіння до післязбиральної об-
робки та супутніх послуг.

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТ: Від-
критий доступ до інформації. 
Спільно з партнерами створити 
мережу, щоб мати доступ до всіх 
сільгоспвиробників в широкому 
географічному масштабі.

ТРЕТІЙ ЕЛЕМЕНТ: Відкри-
те виробництво. Забезпечити 
надійні поставки та конкурен-
тоспроможні пропозиції для 
покупців за рахунок власного 
виробництва та встановлення 
міцних партнерських відносин з  
іншими постачальниками.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕЛЕМЕНТ: Від-
криті інновації. Залучення ін-
новацій до повсякденної роботи 
задля швидкого відображення 
та вирішення проблем сільгосп-
виробників.

В UPL наголошують, що метою 
стратегії Open Ag є створення від-
критої мережі сільського госпо-

дарства, що стане джерелом ста-
більного зростання без обмежень 
і  кордонів,  проект  розрахований 
на довготривалий період. 

До речі, компанія UPL має ці-
каву історію і великий досвід 
успішної операційної діяльності. 
Нещодавно в компанії відзначи-
ли 50-річчя від дати заснування. 
А розпочалася діяльність UPL з 
виробництва червоного фосфору 
у Індії, яке організував професій-
ний інженер-хімік і, як виявилося, 
талановитий підприємець Радж-
нікант Шрофф. У справі йому до-
помогла дружина Сандра Шрофф, 
а згодом і сини Джай та Вікрам, 
які нині очолюють компанію. Ця 
родина лишається головним акці-
онером UPL, що спрощує процес 
вирішення багатьох стратегіч-
них питань. Також компанія бере 
участь у багатьох соціальних про-
ектах, особливо в тих регіонах, де 
розташовані її підприємства.   

Нині в UPL налагоджено всі 
етапи процесу виробництва за-
собів захисту рослин – від дослі-
джень і розробок, до просування 
цих продуктів на глобальному 
ринку. Диверсифікований порт-
фель компанії включає як ЗЗР, так 
і біостимулятори, і антистресові 
препарати для рослин, які виго-
товляються із залученням пре-
паративних форм, зареєстрова-
них компанією. Багато препаратів 
знаходяться в процесі реєстрації, 
зокрема і в Україні. На сьогодні 
продукція компанії присутня у 130 
країнах світу, кількість штатних 
працівників – 10300 осіб.

Керівник відділу продажів та 
маркетингу UPL Україна Дми-
тро Стратієвський повідомив, 
що нині в Україні зареєстровано 
77 препаратів виробництва UPL, а 
10 перебуває в процесі реєстрації. 
Компанія реалізує як готові до ви-
користання продукти, так і діючі 
речовини для формуляції.  Для за-
доволення потреб клієнтів в Укра-
їні діє 8 регіональних представ-

ПОДІЇ 

Дмитро Стратієвський, керівник 
відділу продажів та маркетингу  
UPL Україна
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ників компанії, які відповідають 
за вчасну доставку товару спожи-
вачам.   Пріоритетним напрям-
ком розвитку в UPL вважається 
сегмент біостимуляторів та інших 
препаратів на основі натуральної 
сировини. 

Як розповів фахівець, підпри-
ємство з виготовлення біостиму-
ляторів знаходиться у Франції на 
узбережжі Ла-Маншу, неподалік 
сировинної бази для виготовлення 
препаратів, мова про дикі форми во-
доростей, які вручну збирають міс-
цеві заготівельники. Також вручну 
їх сортують, адже не всі водорості 
придатні для виробництва екстра-
кту, який використовують для фор-
муляцї. Найбільш відомим із пре-
паратів, які виготовляють на основі 
цих водоростей, є регулятор росту 
Аппетайзер, який, підсилюючи імун-
ну систему рослин, сприяє захис-
ним механізмам таких культур, як 
пшениця і кукурудза. Окрім цього 
у портфоліо UPL Україна достатньо 
ефективних препаратів для овочів-
ників і садівників, при виготовленні 
яких потрібна природна сировина і 
мінерали. Мова про гербіциди Пан-
тера – для овочевих культур, Селект\
Шедов – застосовують на цибулі 
і моркві, Центуріон – на буряках, 
Юнімарк – на картоплі і томатах, а 
також фунгіциди Блу Бордо, Малвін, 
Мікротіол Спеціаль та Сілліт – для 
використання на виноградниках та в 
яблуневих садах. Для плодоовочевої 
галузі в UPL розроблені інсектициди 
Акрамайт, Вепо, Версар, Дантоп, Ді-
мілін, Імідаголд, Омайт та Ортус, а 
також низка регуляторів росту, грун-
тових кондиціонерів та ад’ювантів. 

– Міське населення зростає. Про-
гнозується, що до 2050 року 90% на-
селення світу проживатиме у мега-
полісах. Паралельно спостерігаємо 
зростання споживання продуктів 
харчування. Нині людство праг-
не споживати їжу кращої якості, 
тому жорсткішими стають стан-
дарти з боку регулюючих органів, 
активно розвивається тренд здо-

рового харчування. На тлі цього 
ресурсів меншає, в багатьох регіо-
нах світу зберігаються застарілі 
підходи у сільському господарстві. 
Напруги додає вплив кліматичних 
змін, через що людству потрібна 
нова модель стосунків у сільсько-
господарському секторі. Для того, 
щоб об’єднати різних гравців галузі 
і знайти нові шляхи реагування на 
виклики, і врешті решт забезпечи-
ти процвітання виробників сіль-
госппродукції  у всьому світі, UPL 
впроваджуватиме концепцію Open 
Ag, суть якої полягає в тому, щоб 
бути надійним і стабільним парт-
нером для виробника та створюва-
ти безпечні продукти для спожи-
вача. За рахунок цього у 2022 році в 
UPL розраховують охопити близь-
ко 10% глобального ринку ЗЗР та 
вийти на показник ефективності 
і прибутковості (EBITA) у 25%, – 
підсумував Олег Добровольський. 

Але процвітання сільського гос-
подарства неможливе без вирі-
шення ключового питання – у чиїх 
руках буде головний засіб вироб-
ництва – українські чорноземи? 
Тому друга частина конференції 
була присвячена обговоренню пи-
тань земельно-правових відносин, 
адже запровадження ринку землі в 
Україні є однією з найболючіших і 
найважливіших тем сьогодення.  

До участі у обговоренні були за-

прошені партнер юридичної ком-
панії ALEXANDROV&PARTNERS 
Олександр Ручко та співзаснов-
ник та керуючий партнер Baker 
Tilly в Україні Олександр Почкун. 
Юристи висловили свою позицію 
стосовно запровадження ринку 
української землі.  

На переконання Олександра 
Ручка, вже найближчим часом нас 
чекають кардинальні зміни правил 
гри на аграрному ринку. Бо, якщо 
знімуть заборону на продаж земель 
сільгосппризначення, у власників 
паїв з’явиться альтернатива, відпо-
відно ціна оренди ріллі поповзе вго-
ру, і аграріям доведеться витрачати 
більше коштів, щоб володіти голо-
вним засобом виробництва, навіть, 
якщо вони не витрачатимуться на 
його придбання. Тож агропідпри-
ємства, які нині балансують на межі 
банкрутства, очевидно, в нових умо-
вах, припинять свою діяльність, а їх 
місце займуть спритніші і сильніші. 

– Нині стандартний земельний 
масив в Україні виглядає як мікс 
земельних ділянок, частина яких 
знаходиться в оренді, частина в 
емфітевзисі, інша частина знахо-
диться в статусі відумерлої спад-
щини тощо. Тож невірною є думка, 
що після відкриття ринку землі в 
Україні з’явиться велика кількість 
ідеальних земельних масивів, які 
будуть цікаві покупцю. Очевидно, 

ПОДІЇ 

Олександр Ручко, партнер 
юридичної компанії 
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партнер Baker Tilly в Україні
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щоб купити земельну ділянку, по-
трібно буде аналізувати права 
суміжників і права інших осіб на 
конкретну земельну ділянку, та чи 
матиме потенційний покупець до-
ступу до цієї землі після її придбан-
ня, – каже Олександр Ручко.

Він зазначив, що часто стикаєть-
ся з практикою, коли власник паю 
вимагає в суді розірвання договору 
оренди, за яким він вже отримав пев-
ну частку ціни свого паю, яку йому 
за договором оренди було сплачено 
у вигляді орендної плати. Тож, оче-
видно, після зняття мораторію на 
продаж земельних ділянок сільгос-
ппризначення таких справ побіль-
шає, адже далеко не всі орендодав-
ці захочуть продавати свою землю 
орендареві, хоч і підписували відпо-
відні угоди. Тож не дивно, що нині 
найбільші хвилювання землекорис-
тувачів пов’язані саме із захистом їх 
переважного права стосовно купівлі 
орендованої ними землі. 

Не важко зрозуміти і фермерів, які 
виступають проти зняття мораторію 
на продаж землі, бо їм набагато ви-
гідніше орендувати годувальницю 
за порівняно невеликі кошти, ніж 
конкурувати за важливий ресурс із 
агрохолдингами, які лобіюють за-
провадження ринку землі сільгос-
ппризначення із вигідними їм по-

правками у законодавстві. Тож на 
думку фахових юристів, більшість 
аграріїв в основному налаштована на 
те, щоб викупати орендовані ними 
паї, особливо якщо ресурс зберігали 
в належному стані і не псували сто-
сунки із орендодавцями.

– Холдинги мають перевагу пе-
ред дрібнішими виробниками сіль-
госппродукції за рахунок економії 
масштабу. Тому, щоб успішно кон-
курувати з ними, фермерам варто 
об’єднуватися в кооперативи. Тоб-
то, якщо хочете отримати еконо-
мію масштабу, вмійте домовляти-
ся, – зазначив Олександр Почкун. 

Він наголосив, що мораторій 
на продаж земель сільгоспприз-
начення порушує конституційне 
право власників паїв вільно розпо-
ряджатися своїм майном. Вагомим 
аргументом «за» зняття морато-
рію юрист вважає те, що земля у 
власності підприємств підвищить 
їх капіталізацію. Стає тим акти-
вом, який заохочуватиме банки 
видавати кредити аграріям, що в 
свою чергу стимулюватиме роз-
виток всієї банківської системи. 
У глобальному масштабі запла-
новані урядом зміни у земельних 
відносинах спрощуватимуть сто-
сунки між учасниками ринку та 
процес обігу земель. 

Також не варто побоюватися, що 
всю українську землю швидко ску-
плять. Згідно даних соціологічних 
опитувань, якщо мораторій буде 
знято, більшість землевласників не 
поспішатиме з продажем, очікува-
тимуть кращої цінової пропозиції і 
збільшення ринкової вартості землі. 
Про це свідчить і досвід Російської 
Федерації, де ринок земель сільгос-
ппризначення діє, але у перший рік 
його функціонування було продано 
лише 5%  угідь.

Натомість, вирішуючи питання 
відкриття ринку землі, добре б було 
врахувати інтереси всіх його учасни-
ків, мова про державу, територіальні 
громади, аграріїв і пайовиків, і при 
розробці законопроекту запобігти 
можливим ризикам, зазначили фа-
хівці. Скажімо, не допустити купівлю 
землі іноземцями через підставних 
громадян України, розробити меха-
нізми, що запобігатимуть незакон-
ному тиску на власників паїв з метою 
їх примусу до продажу землі, відно-
вити діяльність Державного земель-
ного банку, щоб громадяни, які не 
мають зараз змоги придбати землю, 
все ж таки отримали можливість її 
купити у майбутньому. Також дореч-
ним було б вдосконалити законодав-
чі норми, які стосуються прав емфі-
тевзису, адже через недосконалість 
формулювань багато виробників не 
скористалися цією можливістю. 

Незабаром конференція набула 
форм жвавої дискусії, де її учасни-
ки полемізували, озвучували свої 
думки та міркування з приводу за-
конопроекту «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення», який був 
схвалений Верховною Радою Украї-
ни у першому читанні. Що не тільки 
свідчить про актуальність питання, 
а і про рівень готовності законо-
проекту, адже певна частина земле-
користувачів, які були присутні на 
заході, висловлювали побоювання, 
що їх інтереси не будуть враховані і 
відображені у документі.

ПОДІЇ 
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Зимовий фермерський семінар, 
який ТОВ «Бейо Україна» про-
водить щорічно, цього року від-
бувся у готельно-ресторанному 
комплексі «Червона Рута», що у 
селищі Козин Київської облас-
ті. Відвідало семінар близько 80 
гостей із різних регіонів України. 
Під час офіційної частини заходу 
виступив директор компанії ТОВ 
«Бейо Україна» Ігор Сольський. 
Він  привітав присутніх із почат-
ком нового сезону та розповів про 
нововведення у компанії, а також 

представив своїх колег. Також із 
презентаціями виступили регіо-
нальні менеджери компанії  Ігор 
Калашник, Володимир Дервальд, 
Ігор Браїло, Олександр Номерюк, 
Сергій Гордієнко та  Артем Дми-
тришен. Фахівці поділилися ці-
кавою інформацією з клієнтами. 
Кожен розповів конкретно про 
свій регіон та про вирощування 
певних культур у ньому. До при-
кладу, менеджер західного регіо-
ну Володимир Дервальд детально 
розповів гостям про асортимент 

білоголової капусти – ранню, піз-
ню та середню. А також предста-
вив клієнтам нові гібриди спаржі,  
які будуть доступні вже з січня 
цього року.

Менеджер Ігор Браїло сконцен-
трував увагу клієнтів на інформа-
ції про сучасні технології обробки 
посівного матеріалу та органіч-
не насіння від компанії «Бейо», 
ознайомив слухачів із класифіка-
цією насіння, детально розказав 
про стандартне насіння (normal), 
прецизійне насіння (precision), 

ПОДІЇ 
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пророщене  насіння (primed), від-
сортоване насіння  (graded). Він та-
кож звернув увагу на інноваційну 
формулу обробки для підвищення 
якості насіння B-MOX.

Продовженням семінару ста-
ли виступи представників інших 
компаній. Так, представник ком-
панії  ТОВ «Толсма Україна» роз-
повів присутнім про збільшення 
прибутковості при переробці пло-
доовочевої продукції. А фахівець 
компанії ТОВ «Агролінії», яка вхо-
дить до групи компаній Grimme 
та Asa Lift,  детально та обширно 
поділилася інформацією про най-
кращу техніку для збирання ово-
чів. Менеджер ТОВ «Терра Тарса» 

виступив із презентацією на тему 
«Можливі проблеми вирощуван-
ня овочевих культур та шляхи  їх 
вирішення». Cпікер від компа-
нії ТОВ «Біо Центр» поділився з 
учасниками семінару практичним 
досвід використання біопрепара-
тів для захисту рослин від хвороб 
та шкідників. 

Після офіційної частини усі гос-
ті були запрошені на святковий 
бенкет.

ПОДІЇ 
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ОВОЧІВНИЦТВО

У сучасних умовах овочівництва 
крім традиційних овочевих культур 
деякі фермери починають вирощу-
вати незвичайні овочеві рослини. 
Одним із найбільш екзотичних ви-
дів, який поєднує у собі властивос-
ті огірка і дині, є огурдиня. Дана 
овочева культура стає популярною, 
і її все частіше можна зустріти на 
фермерських полях і на прилавках 
супермаркетів. До плюсів огурдині 
можна віднести високу врожайніс-
тю, достатню скоростиглість (від са-
діння до збирання плодів проходить 
1,5 – 2 місяці), холодостійкість (але 
не витримує заморозків) і стійкість 
до хвороб. 

Огурдиня за морфологією схо-

жа на огірок, має довге сланке сте-
бло, яке може досягати 5 м,  листки 
п’яти-семилопатеві, дрібнозубчас-
ті, вкриті ворсистими волосками.  
Плоди поліморфні, можуть бути 
еліпсоїдними, овальними або куляс-
тими. Колір плоду буває білим, жов-
тим або зі смужками. М’якоть спіло-
го плоду біла, оранжева, жовта. Вага 
плоду від 1–2,5 кг.

Батьківщина огурдині Середня 
Азія. Цей гібрид отримано у ре-
зультаті схрещування огірка і ран-
ньостиглих сортів дині. Рослина 
належить до сімейства Гарбузових. 
У недозрілому стані овоч має аро-
мат і смак свіжого огірка, а після 
повного дозрівання жовтіє і стає 

соковитим, як диня масою 1–2 кг. 
Тому селекціонерам вдалося ство-
рити не тільки новий і екзотич-
ний овоч, але і продукт із добрими 
смаковими якостями. Огурдиня 
характеризується високою харчо-
вою цінністю, має багатий хімічний 
склад: вітаміни А, С, Е, РР, групи В; 
мінерали: магній, натрій, кальцій, 
калій, залізо. З неї готують смачне 
варення, джеми, солодкі цукати, 
повидла і компоти.

Вирощувати огурдиню можна 
розсадним або безрозсадним спосо-
бами. Перший спосіб вирощування 
обирають, якщо у зоні вирощування 
у травні є загроза заморозків, а та-
кож для отримання більш ранньої 

Є.О. ДУХІН  
кандидат с.-г. наук

Н.Г. ДУХІНА 
кандидат с.-г. наук

ОГУРДИНЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ  
ДЛЯ ФЕРМЕРIВ РОДИЧ ГАРБУЗОВИЙ
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продукції.  Оптимальним терміном 
для сівби насіння на розсаду є друга 
половина квітня. У цьому випадку 
саджанці встигнуть сформуватися 
і добре зміцніти для висаджування 
у відкритий ґрунт. Другий спосіб 
обирають для зони з помірним клі-
матом, для цього насіння висівають 
у третій декаді травня. 

Для вирощування огурдині най-
кращими ґрунтами є піщані й су-
піщані, легкі суглинкові та супі-
щані чорноземи. Головна умова 
– легкість проникнення кореневої 
системи рослин. Для оптимального 
використання сонячної та теплової 
енергії посіви найкраще розміщува-
ти на південних, південно-західних 
пологих схилах. Найкращими по-
передниками для огурдині є зернові 
або багаторічні трави, а також коре-
неплідні культури та цибуля. Огур-
диня схильна до ураження різними 
захворюваннями, властивими групі 
баштанних культур. Тому сівба її  у 
тому ж місці повинна проводити-
ся не раніше, як через 7–8 років. 
Органічні та мінеральні добрива 
необхідно вносити з розрахунку 
вмісту поживних речовин на посів-
ній ділянці. Орієнтовані дози до-
брив N60P90K60 та 20т/га гною або 
перегною. Сіють рослини за схе-
мою 70×70 або 30×140 на глибину 
1,5–2 см. Перші сходи з’являються 
через тиждень. На першому етапі 
розвитку в огурдині дуже повільно 
формується коренева система, яка 
розташовується у поверхневому 
шарі ґрунту. Рослина дуже багато 
споживає вологи і страждає від не-
стачі води, тому поливи необхідно 
проводити часто, але невеликими 
порціями. Добрий ефект дає муль-
чування міжрядь, а також закладан-
ня системи крапельного зрошен-
ня. На початку дозрівання перших 
плодів інтенсивність поливу змен-
шують, окільки надлишок вологи 
призводить до зниження цукрис-
тості плодів. Під час поливу прово-
дять фертигацію (внесення добрив 
із поливною водою), підживлення 

проводять у три етапи: після появи 
3–4 справжніх листків або після ви-
саджування розсади дають більше 
фосфорних добрив, для формуван-
ня потужної кореневої системи; у 
період інтенсивного росту дають 
повне мінеральне добриво N18P18K18, 
під час плодоношення збільшують 
кількість калію N10P10K40.

Для отримання більшої кількос-
ті плодів рослину слід правильно 
сформувати: головне стебло при-
щипують над п’ятим листом, а бічні 
пагони – за сьомим – восьмим. Є й 

інші рекомендації з прищипуван-
ня, а саме: після появи 3-х або 4-х 
плодів. Прищипування основного 
стебла стимулює утворення бічних 
пагонів, які дають додаткові зав’язі. 

Вирощувати огурдиню, як і огірки, 
можна як на відкритій ділянці, так і 
на шпалері. Для шпалери викорис-
товують дерев’яні стовпчики довжи-
ною 2 м й у поперечному розрізі 5×5 
см. Для більш тривалого викорис-
тання шпалерних стовпчиків їх об-
роблюють антисептиком. Стовпчики 
розташовують на відстані 4 м один 
від одного та натягують  між ними 
шпалерну сітку висотою 1,7 м. Слід 
пам’ятати, що зрілі плоди легко від-
окремлюються від стебла, тобто при 
вирощуванні на шпалері вони часто 
будуть падати з висоти і пошкоджу-
ватися та втрачати товарний вигляд. 
Також рослина дуже погано перено-
сить спеку, оптимальна температура 
для росту та розвитку 25–30ºС, 

Особливістю огурдині є те, що 
збирати урожай можна на почат-
ку її дозрівання, а також коли плід 
повністю дозріє. Перше збирання 
можна починати через 50–55 діб 
після сходів. Овочі на кущі утворю-
ються безперервно до самої осені, 
тому можна збирати огурдиню про-
тягом усього літа. Її плоди порівня-
но добре зберігаються (до 50 днів), 
якщо їм забезпечити температуру 
зберігання у холодильній камері 
близької до 0ºС. 
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НОВI ГIБРИДИ МОРКВИ

  Напівранній гібрид з періодом вегетації 115 -120 днів

  Коренеплоди сортотипу Шантане довжиною 15-17 см

  Гладенькі дуже вирівняні коренеплоди, неперевершений насичений колір, одно-
рідна внутрішня структура 

  Гібрид стійкий до стрілкування та розтріскуваня

  Підходить для механізованого збору врожаю

  Придатність для вирощування на важких грунтах

  Новий високопродуктив-
ний гібрид моркви типу 
Шантане

  Період вегетації від висіву 
125-130 днів

  Вирізняється своєю одно-
рідністю та стійкістю в 
поєднанні з відмінним 
смаком та привабливим 
зовнішнім видом

  Призначення – для вико-
ристання в свіжому вигля-
ді, а при пізніх посівах-для 
зберігання

  Коренеплід трикутний, 
довжиною 13-15 см

  Поверхня гладка, без зеле-
ної верхівки

  Рослини швидко розви-
ваються навіть за важких 
умов

  Висока стійкість  
до цвітушності

ХАРІЗМА F1

АКАТ F1

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР MORAVOSEED

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР 
MORAVOSEED
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НОРВЕЙ F1 КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР BEJO

НАТУНА F1 КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР BEJO

Гібрид моркви 
Нантського 
сортотипу з 
вегетаційним 
періодом 118-
120 днів. Маса 
коренеплоду сягає 
близько 150-220 
грам. Коренеплоди 
гладкі, циліндричної 
форми. Потужний 
листовий апарат. 
Гібрид придатний 
для зберігання.

КЕСЕНА F1 КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР BEJO

Морква сортотипу 
Шантане з вегетаційним 
періодом 105 днів. 
Гібрид підходить як 
для отримання ранньої 
продукції, так і для 
переробки та зберігання. 
Стійкий до розтріскування 
та цвітушності. Маса 
коренеплоду сягає 
близько 100-200 грам. 
Без позеленіння плеча. 
Плоди темно-оранжевого 
забарвлення.

Пізньостиглий гібрид 
моркви типу Нантес. 
Вегетаційний період триває 
приблизно 130 днів. Рослина 
добре розвинена, володіє 
сильним листовим апаратом. 
Коренеплоди циліндричної 
форми, з заокругленим 
кінцем, гарного оранжевого 
забарвлення, мають 
хороший смак, соковиті,  
на дотик - гладкі.  
Маса  коренеплоду сягає 
100-200 грам.
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БОТАНІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТА БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

Пастернак посівний (Pastinaca 
sativa L.) належить до родини Се-
лерових (Apiaceae Lindl.) порядку 
Зонтикоцвітних (Umbelliferae Bartl.) 
підродини  Apioideae Drude коліна 
Peucedaneae. У дикому виді зустрі-
чається  у багатьох країнах Європи 
і Азії, зокрема дуже поширений ди-
кий пастернак  в Україні. 

Згідно вченню М.І. Вавілова, пас-
тернак походить із Середземномор-
ського центру. За Л.В. Сазоновою, 
внутрішньовидова класифікація 

виду Pastinaca  sativa L. виглядає 
таким чином: 1 – група Дикорос-
лих різновидів (convar. silvestre 
(Garsault.) Sazon.); 2 – Посівний 
(convar. sativa), до складу якого 
входить Довгий (сортотипи Герн-
сейський, Кращий з усіх (var. sativa 
Alef.) і Круглий (var. brevis Alef.). 

У перший рік пастернак утворює 
коренеплоди і розетку листків, на 
другий – стебло, суцвіття і насін-
ня. Коренеплоди м’ясисті, білого 
або жовто-білого забарвлення, з 
гладенькою поверхнею і добре ви-
раженими вічками. Стебла, утво-
рені на другий рік життя, ребристі, 
голі або слабо опушені, з коротки-
ми зеленими волосками. Листки 

розсічені, роздільно-пірчасті, звер-
ху глянцеві, знизу матові, зібрані 
у  прямостійку,  напівпрямостій-
ку або розлогу розетку. Черешки 
листків округлі, гладкі, зелені, з ан-
тоціаном або без нього.

Квітки у пастернаку дрібні, 
з нижньою зав’яззю, пелюстки 
округлі, на верхівці загнуті, жов-
ті, мають 5 пелюсток, 5 тичинок, 2 
приймочки, вони зібрані у суцвіт-
тя складні зонтики,  плескаті або  
слабовипуклі, складаються з  3–20 
нерівномірних променів.  Плід – 
двонасінник (вислоплідник).  На-
сіння плескато-овальне,  з сильно 
розвиненими бічними реберцями, 
світло-буре або коричневе, маса 

ОВОЧ IЗ ДАВНЬОЮ IСТОРIªЮ 
ПАСТЕРНАК: Осінній відбір  доцільно 

проводити  одночасно з 
обрізуванням листків (черешки 
залишають довжиною 0,5-1 
см), транспортуванням з поля  і 
закладанням на постійне місце 
зберігання

ОВОЧІВНИЦТВО

О. ПОЗНЯК,
Дослідна станція 
«Маяк» ІОБ НААН,
Чернігівська область
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1000 насінин 2,2–5 г (в 1 г 250–350 
штук), зберігає посівні властивості 
до 3 років.

Рослина холодостійка, корене-
плоди за умов  достатнього сніго-
вого покриву або злегка підгор-
нутими добре зимують у ґрунті і 
тривалий час зберігають свої то-
варні якості. Морозостійкість по-
яснюється підвищеним вмістом 
сухих речовин, фосфору, калію, а 
також волокнистою будовою ко-
ренеплодів. Краще перезимовують 
сорти з довгими коренеплодами, 
оскільки у них корова частина тов-
стіша і верхівка коренеплоду загли-
блена у ґрунт на 4–5 см, а у сортів 
округлої форми – до 1–2 см. 

Насіння пастернаку починає 
проростати  за температури +5…6о 
С, сходи з’являються на 15–20 добу. 
Вони витримують заморозки до 
–3…5о С, а дорослі рослини – до 
–7…8о С.

Вегетаційний період від сходів 
до товарної стиглості коренеплодів 
становить 130–150 діб. Від посадки 
маточників до цвітіння насінників 
проходить  50–70 діб. Насіння до-
зріває на 120–130 добу  від висадки 
маточних коренеплодів.  

Пастернак – рослина світлолюб-
на. Найбільш вимогливий до світла 
у перший період росту і розвитку, 

тому запізнення із прориванням 
(формуванням густоти) різко зни-
жує його урожайність. Пастернак 
вибагливий також до вологості 
ґрунту, який  має бути рівномірно 
зволоженим протягом усього пері-
оду вегетації, але надлишок вологи 
і близьке залягання ґрунтових вод 
рослини переносять погано.

Пастернак – перехреснозапиль-
на рослина. Запилення здійсню-
ють комахи, частіше мухи, трипси. 
Культурні сорти  перезапилюють-
ся між собою і з дикими формами. 
У зв’язку з цим насінники різних 
сортів необхідно розміщувати на 
відстані 2 км на відкритій місце-
вості і 600 м – на захищеній, тобто 
дотримуватись просторової ізо-
ляції. Гібриди культурних сортів 
із  диким пастернаком зацвітають  
у перший рік життя і не утворю-
ють коренеплодів, тому рослини 
останнього необхідно видаляти у 
радіусі не менше 300 м від насін-
ницьких посівів. З іншими пред-
ставниками  родини – морквою, 
петрушкою, селерою, кмином 
тощо – пастернак не перезапилю-
ється.

  
ЦІННІСТЬ ПАСТЕРНАКУ

Пастернак як овочева (головно) і 
кормова рослина нині в Україні роз-
повсюджений і використовується 
порівняно широко, принаймні ще 
років 30 тому про рослину дехто й 
не чув. Запорукою цього позитивно-
го факту є визнана у колі науковців і 
практиків тенденція: за останнє де-
сятиріччя українці прагнуть спожи-
вати не тільки достатню кількість 
традиційної їжі, а й приналежної 
до національних кухонь інших кра-
їн, з «новітніми» компонентами, а 
самі страви мають були корисними, 
вишуканими, з оригінальним сма-
ком і ароматом. Цим, безперечно, 
модерним змінам щодо харчуван-
ня сприяє досить інтенсивна інте-
грація  громадян  України у світове 
співтовариство, а також значна на-

Суцвіття пастернаку,  
фаза зав’язування насіння

Коренеплоди пастернаку різної 
форми: ті, що сильно галузяться, 
підлягають вибраковуванню; 
занадто довгі – малотехнологічні, 
не придатні для механізованих 
технологій вирощування

Фаза цвітіння – початок 
формування насіння

ОВОЧІВНИЦТВО
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сиченість інформаційного просто-
ру, зокрема ЗМІ, матеріалами на 
кулінарну тематику. Відтак значно 
розширився асортимент овочів або 
рослин, що можуть бути використа-
ні як овочеві, які вирощуються укра-
їнцями на власних присадибних/
дачних ділянках, і у промислових 
(переважно у невеликих фермер-
ських господарствах, що займають-
ся овочівництвом) масштабах. Та 
й цього замало, коли йдеться про 
пастернак, адже у давнину, зокрема 
у Київській Русі, він був одним із 
основних продуктів харчування то-
гочасного люду.

 Рослина належить до групи пря-
них овочевих рослин із високим 

вмістом  сухих речовин. Ароматич-
ність пастернаку надають ефірні 
олії, що містяться  у  листках, коре-
неплодах і насінні. До складу ефір-
ної олії входить октилбутиловий 
спирт масляної кислоти, який обу-
мовлює його своєрідний запах.  У 
коренеплодах містяться мінеральні 
солі (особливо високий вміст ка-
лію), вітаміни: С, В1, В2, В6, РР, ка-
ротин; цукри, крохмаль, біологічно 
активні речовини, ферменти, білки, 
пектин, клітковина. У насінні ви-
явлені фурокумарини, флавоноїдні 
глікозиди і кумарини. За вмістом 
легкозасвоюваних вуглеводів пас-
тернак займає  одне з перших місць 
серед коренеплідних овочевих рос-

лин.
Коренеплоди пастернаку ви-

користовуються в кулінарії і кон-
сервній промисловості, листки – у 
дерматології для приготування 
відварів, насіння – у фармакології. 
Коренеплоди мають приємний  го-
струвато-солодкий  смак і  тонкий 
аромат, що нагадує  змішаний букет 
овочів родини Селерові – моркви,  
петрушки,  кмину, анісу, фенхелю. 
Використовують пастернак  як при-
праву в складі «білого коріння» у су-
пах і соусах, з нього готують смачні  
і поживні  самостійні другі страви 
у вареному, тушкованому, смаже-
ному, запеченому вигляді. Можна 
використовувати в сирому вигляді 

Загущені посіви пастернаку потребують проріджування: після першого  
рослини  залишають на відстані 4-5 см, після другого – 8-10 см.

Рослина на початку формування 
коренеплоду

Маточні коренеплоди висаджують з міжряддям 70 см, до змикання 
рядків проводять ретельний догляд на насінницьких ділянках

Рослин з ознаками захворювань 
видаляють при сорто- і 
фітопрочистках
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самостійно або додавати в салати.
Широко визнані лікувально-ді-

єтичні властивості пастернаку. Вста-
новлено, що при його споживанні  
покращується травлення, зміцню-
ються стінки капілярних судин, 
спостерігаються болезаспокійлива 
і відхаркувальна дія. Рослина також 
має тонізуючі властивості. У на-
родній медицині застосовується  як 
сечогінний та збуджуючий статеву 
діяльність засіб, а також для підви-
щення апетиту, проти кашлю, для 
пом’якшення і видалення мокротин-
ня. В сучасній медицині  пастернак 
застосовують для лікування і профі-
лактики серцево-судинних захворю-
вань, вітиліго.  

Пастернак також цінна кормо-
ва рослина для тварин і птиці. При 
його згодовуванні  значно  підвищу-
ється якість молока і м’яса. Рослина 
– хороший медонос.

               
ОСОБЛИВОСТІ 
ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИРОЩУВАННЯ

Високі врожаї пастернак забезпе-
чує на пухких ґрунтах  із глибоким 
орним шаром, збагаченим пожив-
ними речовинами. Кращими ґрун-
тами  для його вирощування є  легкі 
суглинки, супіски, осушені болота. 
Непридатними вважаються ґрунти 
з високою кислотністю (рН нижче 

5,6). На ґрунтах із невеликим родю-
чим шаром коренеплоди сильно га-
лузяться, а на важких ґрунтах фор-
муються низької товарності і якості.

Хорошими попередниками для 
пастернаку є культури, під які вно-
сились органічні добрива – карто-
пля, капуста, огірки. При безпо-
середньому  внесенні органічних 
добрив під пастернак спостерігаєть-
ся погіршення якості коренеплодів.

Мінеральні добрива розрахо-
вують і вносять з урахуванням  за-
безпечення ділянки елементами 
живлення. Під пастернак рекомен-
дується співвідношення  основних 
елементів NРК на дерново-підзо-
листих ґрунтах як 1:1:1,5 або 1:1:1,3; 

Міжряддя підтримують у 
пухкому, чистому від бур’янів 
стані упродовж усього періоду 
вегетації

Схема сівби з міжряддям 70 см дозволяє проводити розпушування 
міжрядь упродовж більш тривалого періоду

Пастернак – перехреснозапильна 
рослина. Запилення здійснюють 
комахи, частіше мухи, трипси

При вирощуванні насіння пастернаку безпересадочним способом, тобто 
без викопування і зберігання маточників (в такому випадку висівають 
насіння оригінальне або високих репродукцій, а одержане насіння 
використовують для товарних посівів і далі не репродукують), рано 
навесні слід провести розпушування міжрядь, підживлення, прополку 
бур’янів у рядку, або внести гербіцид
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на чорноземах і лісостепових – як 
1:1,3:1,3 або 1:1,5:1,5. Так, на дерно-
во-підзолистих ґрунтах Полісся ре-
комендується вносити під оранку  
фосфорні (80 кг/га по д. р.) і калійні 
(100 кг/га по д. р.) добрива, навес-
ні перед культивацією – азотні за  
нормою 80 кг/га  по д. р.; одночас-
но з посівом – 10 кг/га по д. р. фос-
форні добрива. Добрива необхідно 
вносити рівномірно  і ретельно за-
робляти  у ґрунт при основному і 
міжрядному обробітках.  

Через те, що насіння пастерна-
ку проростає повільно (на 15–20 

добу) для прискорення з’явлення 
сходів його намочують на два–три 
дні, 1–2 рази промивають у теплій 
воді і підсушують. Сівбу проводять 
рано навесні або пізно восени (під-
зимній посів) із таким розрахун-
ком, щоб насіння не проросло до 
настання морозів. Якщо посів про-
водять навесні, виключають посів 
у надто  вологий, холодний ґрунт, 
оскільки насіння може загнисти, не 
утворивши проростків. Водночас 
затягування з сівбою також неба-
жане, бо можна втратити весняну 
вологу; орієнтиром оптимально 

раннього строку є посів  ранніх 
ярих зернових культур.

Пастернак, як і всі коренеплідні 
овочеві рослини, вимогливий до об-
робітку ґрунту.  Система обробітку 
ґрунту  сприяє його розпушуванню, 
збільшенню доступності рослинам 
запасів поживних речовин, води, 
повітря. У розпушеному ґрунті  
створюється сприятливий темпера-
турний режим, більш активно  про-
ходять мікробіологічні процеси, до-
бре розвивається коренева система.

Система обробітку ґрунту скла-
дається  із основного, передпо-

Початок цвітіння. До початку цвітіння проводять сортове обстеження 
насінників.

Насінники пастернаку «як стіна», рослини сягають 2 метрів

Культурні сорти  
перезапилюються між собою 
і з дикими формами

Дотримання агротехнології 
– запорука високого урожаю 
насіння 
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сівного та міжрядних обробітків. 
Основний обробіток проводять 
відразу після збирання попередни-
ка: проводять лущення на глибину 
6–10 см для провокування пророс-
тання бур'янів, а через два – три 
тижні (залежно від погодних умов) 
– зяблеву оранку на  глибину орно-
го шару.  

Передпосівний обробіток ґрунту  
розпочинають із ранньовесняного  
боронування з наступною куль-
тивацією. Мінеральні добрива під 
пастернак вносять згідно карто-
грами полів з урахуванням виносу 
поживних речовин із урожаєм та  
запланованої урожайності.

Безпосередньо перед сівбою про-
водиться обробіток ґрунту комплек-
сними агрегатами (РВК-3 або іншими, 
більш сучасними, що наявні в госпо-
дарстві). Висівають насіння на товар-
ні цілі з міжряддям 45 см (або 70 см, 
що надалі дозволить проводити роз-
пушування міжрядь упродовж більш 
тривалого періоду).  Насіння висіва-
ється на глибину 2–3 см (на легких 
ґрунтах – до 5 см). Норма висіву на-
сіння становить 5–7 кг/га. Після сівби 
ділянку прикотковують, особливо за 
нестачі вологи. Через 4–5 днів після 
сівби для знищення бур'янів застосо-
вують гербіцид гезагард з нормою ви-
трати препарату  3–5 кг/га. 

Догляд за посівами пастернаку 
включає прополювання бур’янів 

у рядках, розпушування міжрядь, 
формування густоти, підживлен-
ня. Посіви проріджують двічі: пер-
ший раз, коли у рослин з’явиться 
два–три справжні листки, другий 
– при появі 5–6 листків. Перше 
проріджування можна проводити, 
особливо при сильному загущенні 
і на великих площах, механізова-
но – шляхом боронування легкими 
боронами упоперек рядків, встано-
вивши борони «зуб у зуб».  Після 
першого проріджування  рослини  
залишають на відстані 4–5 см, після 
другого – 8–10 см. При проведенні 

прополювання/проривання вручну 
руки захищають рукавицями, до-
гляд за рослинами проводять вран-
ці або ввечері, у похмуру погоду, бо 
контакт із рослинами, особливо у 
спекотну сонячну погоду, викликає 
подразнення і значні опіки шкіри. 
Захищеними від контакту з рос-
линами мають бути й інші частини 
тіла людей, що задіяні на прополю-
ванні.

За необхідності один–два рази 
посіви пастернаку підживлюють. 
Якщо одночасно з сівбою не вно-
сились фосфорні добрива і росли-

Зав’язування насіння

Квітки у пастернаку дрібні, з нижньою зав’яззю, пелюстки округлі, на 
верхівці загнуті, жовті, мають 5 пелюсток, 5 тичинок, 2 приймочки, 
вони зібрані в суцвіття складні зонтики, які плескаті або  слабо випуклі, 
складаються з  3-20 нерівномірних променів.

У період цвітіння насінники пастернаку приваблюють безліч корисних 
комах (на фото – золотоочка)



січень 202024

ОВОЧІВНИЦТВО

ни виявляють ознаки голодування, 
то після проривання забезпечують 
перше підживлення, вносячи ¼ всі-
єї дози азотних і по 1/6 фосфорних і 
калійних добрив. Друге підживлен-
ня (1/3 калійних і 1/6  фосфорних 
добрив) вносять через 20–30 днів   
на початку росту коренеплодів. 

Збирання коренеплодів пастер-
наку проводять пізно восени, до 
настання морозів, або рано на-
весні.  На ДС «Маяк» ІОБ НААН 
збирання коренеплодів розпо-
чинають наприкінці першої – на 
початку другої декади жовтня.  

Якщо рослини  залишають у полі 
на зиму, то раніше рекомендува-
ли коренеплоди для запобігання 
промерзання підгортати. Проте 
досвід вирощування пастернаку в 
нашій установі довів, що рослини 
добре перезимовують у грунті без 
проведення будь-яких додаткових 
заходів. Навесні коренеплоди, що 
перезимували, збирають до по-
чатку відростання листків, інакше 
вони швидко утворюють квітко-
носи, і якість продукції значно по-
гіршується. Перед збиранням ко-
ренеплоди підорюють плугами без 

полиць, скобами, бурякокопача-
ми, збирають бурякозбиральними 
комбайнами тощо. Коренеплоди 
підсушують, відрізають листки від 
головок, не пошкоджуючи їх. На 
довготривале зберігання  заклада-
ють тільки непошкоджені корене-
плоди. Вони досить добре збері-
гаються  у сховищах або підвалах 
запіскованими або у поліетилено-
вих мішках, також традиційно – 
насипом у контейнерах  за темпе-
ратури 1–3о С (оптимальна 0о С). 
До слова, такі умови зберігання 
коренеплодів пастернаку, зокре-
ма низька температура у сховищі, 
впливають, за нашими спостере-
женнями, на те, що восени важко 
збувати коренеплоди споживачам 
дрібним оптом (як, для прикладу, 
моркву, столовий буряк): аби не 
втрачати продукцію через надмір-
не в’янення, люди купують коре-
неплоди у невеликій кількості, по 
мірі споживання. Цю тенденцію 
слід урахувати тим виробникам, 
хто вперше планує вирощувати 
пастернак на товарні цілі: потріб-
но мати сховище з регульованим 
режимом, як температурним, так 
і вологості.  Урожайність корене-
плодів досить велика, за дотри-
мання усіх вимог агротехнології  
догляду за рослинами вона сягає 
40–60 т/га.

Збирання насінників розпочинають, коли центральні зонтики стануть 
коричневими. Перестигле насіння осипається

Фаза стеблування рослин, що 
перезимували у грунті

Насіння центральних зонтиків  достигає на 5-7 днів раніше, ніж насіннини  
на бокових гілках насінника. В зв’язку з цим насінники збирають по мірі 
дозрівання, за 2-3 прийоми. У загущених посівах насіння достигає більш 
рівномірно, дружно, тому можливе пряме комбайнування
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СЕЛЕКЦІЙНІ РОЗРОБКИ –  
ВІТЧИЗНЯНИМ ВИРОБНИКАМ

СОРТ СТИМУЛ 
Сорт Стимул вирізняється високою загальною та то-
варною урожайністю коренеплодів – відповідно 66,5 
т/га та 63,5 т/га при товарності 95%. Середня маса 
одного товарного коренеплоду у сорту Стимул 472 
г. Період від масових сходів до товарної стиглості 
155 діб. Результати біохімічного аналізу коренеплодів: 
вміст сухої речовини 24,27%, загального цукру 6,90%, 
аскорбінової кислоти  10,38 мг%; сорт вирізняється 
низьким рівнем накопичення нітратів у коренеплодах. 
Коренеплід середньої довжини – 25 см, діаметром у 
найширшій частині до 8 см (індекс форми 3,06–3,12). 
За формою коренеплід обернено трикутний.  Фор-
ма голівки коренеплоду злегка увігнута. Забарвлення 
шкірки коренеплоду біле, коричневі смуги на корене-
плоді відсутні.  Кількість продихів на коренеплоді – 

середня. Забарвлення  кори коренеплоду – біле, стрижневого кореня – кремово-біле. 
М’якуш коренеплоду щільний, ніжний, соковитий.  Бічне розгалуження коренеплоду 
відсутнє.  Рослина за габітусом у період повного літнього розвитку піднесена, серед-
ньої висоти (близько 60 см), за шириною розетки – середня. Кількість листків у роз-
етці середня – 10 штук.  Листкова пластинка за розміром велика: довжиною 40–45 см, 
шириною близько 25 см. За характером краю листкова пластинка глибоко розрізана. 
Інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна. Черешок листка довгий – 25 см. 

СОРТ ПУЛЬС 
Сорт Пульс вирізняється високою урожайністю коре-
неплодів: загальна урожайність становила 63,9 т/га, то-
варна – 59,2 т/га при товарності 92,7%. Перевага сорту 
полягає у морфолого-біометричних характеристиках 
коренеплоду: він без бічних коренів, з гладенькою по-
верхнею, за формою – широкообернено-трикутний.  
Таким чином, сорт придатний до механізованого зби-
рання, на легких ґрунтах при достатньому зволоженні 
коренеплоди висмикуються з ґрунту без підкопування. 
Положення листя напівпряме. Забарвлення листків 
світло-зелене, глянсуватість слаба, пухирчастість слаб-
ка. Ширина розетки середня – 3 см. Довжина лист-
кової пластинки 38–40 см, ширина 28–30 см, відстань 
від найширшого місця листка до його верхівки 28 см. 
Розчленування листка слабке, розділення листкової 
пластинки помірне. Черешок довжиною 36 см, інтен-
сивність антоціанового забарвлення черешка слабка. 
Коренеплід довжиною 23,1 см, діаметром 9,2 см (індекс форми 2,51); відстань від 
найширшої точки коренеплоду до розетки мала. Глибина заглиблення розетки  се-
редня. Коренеплід широкообернено-трикутної форми. Забарвлення шкірки корене-
плоду біле, поверхня коренеплоду гладенька, забарвлення м’якоті біле.

Сорти пастернаку посівного селекції ДС «Маяк» ІОБ НААН рекомендуються для 
вирощування в усіх зонах України у відкритому ґрунті. Сфери впровадження: приват-
ний сектор, господарства різних форм власності і господарювання, що займаються 
вирощуванням і збутом овочевої продукції, консервні переробні підприємства.

ОСОБЛИВОСТІ 
НАСІННИЦТВА

Маточники пастернаку вирощу-
ються таким способом, як і коре-
неплоди на товарні цілі. Для попе-
редження захворювань насінників 
маточники перед посадкою знеза-
ражують. Не допускається їх підсу-
шування і підв’ялювання. 

Відбір маточників проводиться 
двічі: перед закладкою на збері-
гання (осінній відбір) і перед виса-
джуванням маточників (весняний 
відбір). Осінній відбір  доцільно 
проводити  одночасно з обрізуван-
ням листків (черешки залишають 
довжиною 0,5–1 см), транспорту-
ванням з поля  і закладанням на 
постійне місце зберігання. Мета 
– уникнення повторних операцій 
і погіршення якості коренеплодів, 
зменшення їх травмування, ре-
тельне проведення оцінки сорту за 
ознаками листків і черешка.  Також 
одночасно з обрізуванням листків  
вибраковують небажані домішки за 
формою, забарвленням, недогони, 
виродливі, тріснуті, уражені хворо-
бами та пошкоджені шкідниками. 
На насіннєві цілі беруть тільки здо-
рові коренеплоди, найбільш типові 
і характерні  для сорту за формою і 
забарвленням. 

Кінцевий відбір маточників (вес-
няний) проводиться навесні без-
посередньо перед висаджуванням 
коренеплодів. Маточники після 
зберігання перевіряють на враже-
ність коренеплодів і вибраковують 
усі з помітними ознаками захворю-
вань (кожен вид хвороб відмічають 
окремо), пошкоджені гризунами, з 
пошкодженою головкою, точкою 
росту. За результатами обох видів 
відборів складають відповідні акти 
за встановленою формою. 

Висаджують маточники у ран-
ньовесняні строки. Підготовка 
ґрунту – аналогічна вирощуванню 
рослин І року життя.  Схема посад-
ки 70х25–30 см.  З таким же між-
ряддям висівають насіння, якщо 
планують вирощувати насіння пас-

У коренеплодів сорту 
Стимул гладенька 
поверхня, без бічних 
коренів

Коренеплід сорту 
Пульс без бічних 
коренів, з гладенькою 
поверхнею, за формою 
– широкообернено-
трикутний



тернаку безпересадочним спосо-
бом, тобто без викопування і збері-
гання маточників (у такому випадку 
висівають насіння оригінальне або 
високих репродукцій, а одержане 
насіння використовують для то-
варних посівів і далі не репродуку-
ють).  Посадку проводять вручну у 
заздалегідь нарізані борозни або 
посадочними машинами. Висадже-
ні маточники щільно обжимають 
ґрунтом, головка має бути злегка 
присипана землею, щоб запобігти її 
висиханню і пошкодженню прями-
ми сонячними променями.  

Догляд за насінниками включає 
прикотковування після посадки, 
«відкривання» головок коренепло-
дів, що не відросли, прополюван-
ня, розпушування міжрядь, захис-
ні заходи від шкідників і хвороб. 
Обов’язковим  прийомом є підгор-
тання рослин перед їх змиканням 
(до цвітіння), що сприятиме стій-
кості насінників до вітровалу.

Підживлюють насіннєві рослини 
два рази: перше підживлення про-
водять після відростання маточни-
ків азотними добривами, друге – у 
фазу бутонізації (до змикання рос-

лин) відповідно фосфорно-
калійними.

Значно знижують урожайність 
насіння пастернаку, як і маточників, 
та мають значний негативний вплив 
під час зберігання останніх хвороби 
і шкідники. До найбільш поширених 
належать: хвороби – септоріоз, цер-
коспороз,  чорна плямистість, біла 
та сіра гнилі (склеротинія і ботритіс) 
коренеплодів, мокра бактеріальна 
гниль; шкідники – кминна міль, по-
лосатий щитник, попелиці. Заходи 
боротьби: дотримання сівозмін, 
збирання рослинних решток попе-
редника, ізоляція посівів пастерна-
ку першого та другого року життя, 
знезараження посівного і посадко-
вого матеріалу, дотримання режиму 

зберігання маточників, своє-
часне роздільне зби-

рання коренеплодів, недопущення 
їх підмерзання і травмування, чітке 
і своєчасне виконання заходів ви-
рощування і правил насінництва, 
знищення шкідників хімічним спо-
собом – препаратами, дозволеними 
до використання в Україні в опти-
мальні строки.

На насінницьких посівах і по-
садках обов’язковим  заходом є 
прочистки – видові, сортові, фі-
топатологічні. Сортові прочистки 
проводять як до апробації, так і 
після неї – на другому році життя. 
На маточниках прочистки прово-
дять по надземній частині рослин: 
видаляють нетипові для сорту рос-
лини – з потужною розеткою, з не-
характерними для сорту формою і 
забарвленням листкової пластинки 

Навесні коренеплоди, що перезимували, збирають до початку 
відростання листків, інакше вони швидко утворюють квітконоси і якість 
продукції значно погіршується

достигають насінники пастернаку
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і черешка, рослини, що передчасно 
утворили квітконос.  

На другому році життя до почат-
ку цвітіння видаляють насінники, 
що полягли, нетипово великі тощо. 
Перед збиранням насінників вида-
ляють  рослини пізньостиглі  і  ма-
ловрожайні.

Фітопатологічні прочистки про-
водять на всіх насінницьких посі-
вах і посадках (тобто на першому 
і другому роках життя) система-
тично в міру  виявлення рослин з 
ознаками захворювань. Прочистки 
відповідно інструкції оформляють 
актами.

Апробацію посівів пастернаку 
проводять перед збиранням у фазу 
повної технічної стиглості корене-
плодів. Під час апробації необхідно 
враховувати такі закономірності 
пастернаку: окремі ознаки сильно 
варіюють при вирощуванні  в різ-
них грунтово-кліматичних зонах; 
з поширенням з північних регіонів 
у південні збільшується загальна 
маса рослин, довжина і діаметр 
коренеплоду; на поливних землях 
варіювання збільшується; найбіль-
ше варіювання спостерігається у 
сортів із довгими коренеплодами. 
Результати аналізу проб  при апро-
бації заносять до «Блокнота апро-
батора», після чого  складається  і 
оформляється власне «Акт апроба-
ції» за встановленою формою.   

До початку цвітіння проводять 
сортове обстеження насінників. 
При цьому особливу увагу  приділя-
ють дотриманню  просторової ізо-
ляції: уточнюється в цьому і інших 
прилеглих господарствах  наявність 
насінників пастернаку інших сортів, 
інших репродукцій сорту, що підля-
гає обстеженню, дикого пастернаку, 
встановлюється фактична відстань 
до них, наявність природних пере-
шкод тощо.  За результатами обсте-
ження  оформляється акт за вста-
новленою формою.

Насіння центральних зонтиків  
достигають на 5–7 днів раніше, ніж 
насіння  на бокових гілках насінни-
ка. У зв’язку з цим насінники збира-
ють у міру дозрівання, за 2–3 прийо-
ми. Збирання розпочинають, коли 
центральні зонтики стануть корич-
невими. Перестигле насіння осипа-
ється.  Після збирання центральних 
зонтиків  проводять збирання всіх 
насінників, коли на рослині бу-
ває  не менше половини зонтиків у 
біологічній стиглості. Зрізають на-
сінники вручну (серпами, косами), 
після висушування вони добре об-
молочуються. Як правило, не по-
вністю вимолочуються зонтики  ви-
щих (5– 6) порядків, на яких насіння 
зелене. Добиватися повного ви-
молочування в цих випадках немає 
сенсу: таке насіння погіршує якість 
основної маси. І знову ж таки слід 

пам’ятати: необхідно остерігатися 
контакту відкритих ділянок тіла з 
рослинами на всіх стадіях розвитку 
і етапах збирання, навіть пил під час 
обмолоту може викликати опіки і 
алергічні реакції. 

Очищення насіння пастернаку 
проводять на наявних насіннєочис-
них машинах (типу «Петкус»). Слід 
враховувати  значну парусність на-
сіння культури і при його очищен-
ні постійно стежити за швидкістю  
повітряного потоку в сортувальних 
машинах. З одного гектара насінни-
ків можна отримати 300–800 кг на-
сіння. 

Згідно ДСТУ 7160:2010, сортова 
чистота, або типовість для добазо-
вого насіння (ДН) пастернаку має 
становити не менше 98%, для базо-
вого (БН) – 97%, для сертифіковано-
го (СН1) – 95%. Вміст інших сортів 
та різних гібридів у загальній масі 
домішок не допускається. Вміст на-
сіння: фізична чистота, %, мінімум 
має бути: для ДН – 97%, для БН – 
95% і для СН1 – 92%; інших рослин, 
максимум: культурних – для ДН і 
БН – 0,1%, для СН1 – 0,2%;  бур’янів: 
для ДН – не допускається,  для  БН 
0,1% і для СН1 – 0,2%. Мінімальна 
схожість насіння для ДН  і БН по-
винна бути мінімум 65%, для СН – 
60%. Максимальна вологість насін-
ня за чинним стандартом для всіх 
категорій – не більше 10%.  Рослини першого року вегетації в період інтенсивного росту і розвитку

Насінницький посів
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ЗАХИСТ РОСЛИН

У сезоні 2020 року українські са-
доводи і виноградарі отримають 
новий інструмент для боротьби з 
бур’янами.  Представник нового хі-
мічного класу алкілазинів активний 
інгредієнт  індазіфлам у вигляді 500 
г/л концентрату суспензії під торгі-
вельною маркою Бекано® буде до-
ступним для купівлі і використання 
на зареєстрованих культурах для 
контролю однорічних злакових і 
дводольних.

Актуальність контролю бур’янів 
на багаторічних культурах дедалі 
зростає через підвищення загально-
го рівня агротехніки, зокрема, перехід 
на  слаборослі підщепи інтенсивного  
типу. Рослини на таких підщепах до-
зволяють отримати прогнозовано ви-
сокий урожай, але за умов відповідно-
го органічно-мінерального живлення 
і наявності необхідної вологи. Бур’яни 
ж складають  плодовим деревам неа-
бияку конкуренцію. Для інтенсивних 
господарств необхідність утримувати 
приштамбові смуги у чистому стані 
вже стала аксіомою.

У гербіцидному захисті багато-
річних культур можна окреслити дві 
методики – обробіток грунтовими 
препаратами до сходів бур’янів на 
початку сезону  і обробіток бур’янів 
по сходах.

У свою чергу препарати для об-
робки можуть бути селективними 
або тотальними, контактними або 
системними. До сьогодні для ран-
ньої обробки грунту приштамбових 
смуг в Україні використовувалися 
селективні препарати (які широко 
використовуються на деяких польо-
вих культурах), а проти вегетуючих 
бур’янів – неселективні, як системні, 

так і контактні. Кожен із препаратів 
мав як переваги, так  і вади.

  – Грунтовим системним препа-
ратом розпочинають захист рано, 
унеможливлюють появу сходів 
бур’янів принаймні перші тижні піс-
ля внесення.  Проте таким чином  не 
утримати пізні хвилі і не проконтр-
олювати багаторічники. Рішення – 
додаткова післясходова обробка.

– Післясходовий системний пре-
парат контролює і багаторічники, 
але при ранньому використанні не 
зачепить наступної  хвилі. Якщо 
ж чекати сходів основної маси 
бур’янів, вони встигнуть відтягнути 
на себе чималу кількість поживних 
речовин і вологи. Тобто  знову до-
водиться планувати принаймні дві, 
а іноді  і три обробки.

–  Післясходовий контактний пре-
парат має такі самі недоліки, і , крім 
того, він нездатний контролювати 
багаторічники. Щоправда,  у разі кон-
такту з культурою  він, на відміну від 
системних продуктів, не становить 
для неї небезпеки. Але, беручи до ува-
ги можливості сучасної  техніки, такі 
випадки трапляються вкрай рідко.

 Підсумуємо. Для надійного 
контролю бур’янів бажано прово-
дити далеко не одну обробку.

І дійсно, згідно даних компаній, 
які досліджують ринок пестици-
дів в Україні, коли умовний гектар 
саду обробляється гербіцидами, 
останні п’ять років  середня крат-
ність обробок  складає 1,6– 2,2. 

Чим же є Бекано®,  і як його 
найкращим чином інтегрувати 
у систему гербіцидного захисту?

Перш за все, це препарат, який 
діє досходово. Діюча речовина ін-

дазіфлам  –  надзвичайно потуж-
ний блокатор біосинтезу целюлози, 
з якої  побудовані клітинні стінки 
рослин. По-друге, Бекано® є препа-
ратом неселективної дії, тобто зу-
пиняє процес проростання насіння 
будь-якого виду. Також він  відріз-
няється наступними якостями:
•  порівняно довгим періодом 

напіврозпаду;
•  дуже низькими нормами ви-

трат;
•  безпечністю для корисної 

фауни.
Комбінація усіх  трьох особливос-

тей робить   Бекано® дійсно унікаль-
ним у порівнянні з конкурентними 
продуктами. Внесений на початку 
сезону до сходів бур’янів, він запо-
бігає появі нових сходів до кінця 
вегетації з відсутністю негативного 
впливу на зовнішнє середовище.

Треба зауважити: Бекано® не має 
листової активності і не діє на бага-
торічники. Тобто потребує партнера. 
Ідеальним додатковим елементом 
Бекано-системи є препарат Раун-
дап® Макс  551 РК. Ці препарати не 
втрачають  ефективності у баковій 
суміші , і за такого способу застосу-
вання можна обмежитись єдиною 
обробкою – коли багаторічники, а 
можливо і перша хвиля однорічних 
вже зійшли. Раундап® Макс надійно 
їх проконтролює, а Бекано® трима-
тиме рядок чистим від нових сходів. 
Така система виправдана, якщо в 
грунті достатньо вологи –  Бекано® є 
грунтовим гербіцидом, і вимоги для 
роботи у нього відповідні. 

Тому ще надійнішою є гербіцид-
на стратегія двох обробок. Перша 
проводиться рано навесні до сходів 

ГЕРБIЦИД КОМПАНI¯ БАЙªР, ЯКИЙ ОТРИМАВ  
ПРЕСТИЖНУ МIЖНАРОДНУ НАГОРОДУ,  
ВИХОДИТЬ НА УКРА¯НСЬКИЙ РИНОК
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першої хвилі, коли з вологою мен-
ше проблем,  а друга – згодом, по 
багаторічниках, які зійдуть пізніше.  
Такий підхід дозволить фермерам 
заощадити кошти за рахунок скоро-
чення кратності обробок і отримати 
чудовий результат. Норма витрати 
Бекано® становить 150–200мл/га 
– залежно від вмісту гумусу і ме-
ханічного складу грунту. Якщо ви-
користовується бакова суміш, до 
150 мл/га Бекано® додають 1,6 л/га 
Раундап® Макс. Звісно, розрахунок 
ведеться не на всю площу, а суто на 
площу приштамбових смуг.

Норма витрати робочого розчи-
ну не менше 100 л/га, рекоменду-
ється 200– 300л/га.

Оскільки норма витрати Бекано® 
дуже низька, якість покриття по-
верхні  грунту надзвичайно важлива. 
Неприпустимо, якщо вона засмічена 
рослинними рештками. Розпилювачі 
бажано використовувати плоско-
факельні (ті, що  дають порожнис-
тий конус розпилу, не забезпечать 
необхідну рівномірність покриття). 
Реєстрація в Україні дозволяє ви-
користовувати Бекано® у яблуневих 
садах не молодше 3-х  повних  років 
від пересадки, і на виноградниках – 
не молодше 5-ти.

Надзвичайні якості д.р. індазіф-
лам зробили препарати на його 
основі базою гербіцидного захисту 
багаторічних культур у цілому сві-
ті. Зерняткові, кісточкові, горіхові, 
олійні пальми, цитрусові, навіть 
банани і цукрова тростина – дале-
ко не повний перелік культур, на 
яких використовуються  препара-
ти індазіфламу  Alion®, Specticle®, 
Esplanade® і Bekano® –  зареєстро-
вані торговельні марки Байєр. 

Такий світовий успіх призвів до 
отримання  компанією Байєр 28 
жовтня 2013 р. престижної премії  
провідної агенції аграрних новин 
Agrowу у номінації  «Найкращий 
новий продукт для захисту рос-
лин». Відтепер до світового клубу 
користувачів Bekano® приєдналася 
Україна.

Плантація апельсинів , Бразилія, 2013 р Вигляд через 30 днів після останньої 
обробки чистим Гліфосатом 720 г д.р./гa

Індазіфлам + Гліфосат (1 обробка  75 + 720 г д.р/гa)

Гліфосат (4 послідовні обробки по 720 г д.р./гa)
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Хвороба уражує бульби, паро-
стки і стебла. На бульбах хвороба 
проявляється наприкінці вегета-
ції і у період зберігання картоплі 
у сприятливих для збудника хво-
роби умовах підвищеної вологості 
і відносно високої температури. 
Найчастіше захворювання зустрі-
чається на важких слабоаерованих 
ґрунтах із надлишковою вологістю. 

У період збирання картоплі на 
бульбах виявляються поверхне-
ві коричневі плями неправиль-
ної форми з чорною облямівкою. 
Уражена тканина під плямами 
пружна, гумоподібна, вона посту-

пово розм'якшується, але зберігає 
достатню еластичність. М'якоть 
уражених тканин чітко відмеж-
ована від здорової тканини. Якщо 
таку бульбу розрізати, то через 
15–20  хвилин інфікована тканина 
рожевіє, а потім стає сіро-бурою, 
через пару годин темніє і набуває 
чорного кольору. Однак у деяких 
випадках колір ураженої ткани-
ни може не змінюватися. При по-
дальшому зберіганні, залежно від 
умов середовища, уражені бульби 
можуть ослизнюватися або, на-
впаки, муміфікуватися. Плями з 
часом зливаються, при високій 

вологості покриваються білим або 
слабо-зеленим нальотом у вигляді 
дрібних, діаметром до 2–4 мм, по-
душечок – конідіальним спороно-
шенням гриба. 

Зі столонного боку ураженої 
бульби виділяється світло-корич-
нева рі-дина з неприємним специ-
фічним рибним запахом. Бульби 
стають водянис-тими, вони ослиз-
нюються, шкірка на них легко від-
шаровується, бульба повністю 
розкладається і перетворюється у 
кашоподібну масу. В умовах підви-
щеної вологості через сильне роз-
кладання уражених тканин гумо-

ПОРIВНЯНО НОВА ДЛЯ УКРА¯НИ ХВОРОБА
Вперше це захворювання на картоплі виявлено у Великобританії в 1948 році. Для України гумоподіб-

на гниль бульб на сьогодні переходить із потенційно небезпечних у розряд поширених і шкідливих хвороб 
картоплі. Розповсюдження хвороби в Україні в основному відбулося в результаті використання сортів 
картоплі, насіннєві бульби яких були завезені з Білорусі та Росії. Хвороба виявляється частіше за все на 
присадибних ділянках Полісся і Лісостепу і має суттєвий вплив на схожість насіннєвих бульб, формуван-
ня стеблостою, висоту і продуктивність рослин, тривалість зберігання бульб у сховищах. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

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

ГУМОПОДIБНА  
ГНИЛЬ КАРТОПЛI –
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подібну гниль часто відносять до 
мокрих бактеріальним гнилей. У 
сухих умовах середовища, навпа-
ки, ознаки захворювання набува-
ють схожості з сухою фузаріозною 
гниллю або задухою бульб. 

 На паростках картоплі до схо-
дів з'являються ділянки побурі-
лої тканини. Вона стає пухкою, 
мокрою, іноді на ній можна спо-
стерігати слабке спороношення 
гриба у вигляді білих подушечок зі 
слабо рожевуватим або зеленува-
тим відтінком. Такі паростки лег-
ко ламаються у місцях ураження 
або згнивають повністю. Інфекція 
проникає у меристематичні тка-
нини, і утворення нових паростків 
стає неможливим. Бульби не да-
ють сходів. За незначного уражен-
ня бульб з’являються сходи, але 
рослини пригнічені, вони, як пра-
вило, відстають у рості і розвитку, 
на нижній частині стебла утворю-
ються коричневі плями, іноді зі 
слабким спороношенням збудника 
хвороби. Уражена тканина у місцях 
плям стебла ослизнюється, стебла 
надломлюються і засихають. 

Збудником хвороби є гриб 
Geotrichum candidum Link ex Pres 
(син. Oospora lactis Sacc), який у 
циклі свого розвитку формує коні-
діальне і сумчасте спороношення, 
а також оідії і хламідоспори. Крім 
картоплі збудник хвороби ура-
жує плоди томата, перцю і дині. 
Поширюється гриб конідіями, 
сумкоспорами і хламідоспорами. 
Оптимальна температура для про-
ростання конідій гриба і розвитку 
грибниці – 250 °С. Але інтенсивне 
зараження бульб відбувається при 
більш високій температурі 29–
350 °С. Це пояснюється знижен-
ням захисних реакцій картоплі за 
підвищених температур. 

Конідії гриба здатні проростати 
і заражати бульби лише за віднос-
ної вологості повітря понад 95% і 
не раніше, ніж через 18–20  годин 
після їх утворення. За наявності 
краплинної вологи період часу, не-

обхідного для проростання, ско-
рочується до 10–12 годин.

Збудник хвороби проникає в 
бульби через розкриті сочевички, 
паростки, некрозні плями. Ура-
женість і розвиток хвороби поси-
люється за наявності механічних 
пошкоджень бульб, особливо у 
вигляді розрізів, тріщин, обдертої 
перидерми, а також за їх переохо-
лодження і ознак фізіологічної за-
духи.

При пересиченні ґрунту водою 
бульби картоплі починають за-
дихатися, у результаті чого від-
кривають сочевички, і це сприяє 
проникненню гриба всередину 
бульби. Зараження бульб і макси-
мальний розвиток хвороби відбу-
ваються в умовах вологості ґрунту 
95–100% від повної вологоємності. 
Оптимальні умови кислотності се-
редовища рН 5,0– 5,5.

Зараженню бульб у польових 
умовах сприяють тепла дощова 
погода у другій половині літа, ви-

сокі дози азотних добрив, виро-
щування картоплі на важких пе-
реущільнених і перезволожених 
ґрунтах.

Джерелом інфекції є заражені 
насіннєві бульби і рослинні залиш-
ки картоплі, перцю, томату, дині. 
Конідії гриба у міжвегетаційний 
період добре переносять вплив 
негативних температур і можуть 
зберігатися на бульбах картоплі і 
в ґрунті на рослинних рештках на 
глибині від 5  до 10  см протягом 
8  місяців. Набагато гірше зиму-
ють конідії патогена на глибині 
15–20 см.

При попаданні у сховище інфі-
кованих бульб і наявності спри-
ятливих для розвитку хвороби 
умов (висока вологість і відносно 
висока температура повітря) від-
бувається швидке перезараження 
значної маси бульб, які зберіга-
ються у картоплесховищах. Слід 
пам’ятати, що збудник гумоподіб-
ної гнилі досить вільно розвива-
ється у діапазоні температур від 
+10 °С до +350 °С, і його розвиток 
важко стримати, регулюючи тіль-

Зовнішні ознаки проявлення 
хвороби на бульбі картоплі

Формування G. candidum 
конідіального спороношення  
на ураженій бульбі

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ки температуру зберігання у схо-
вищах.

Гумоподібна гниль бульб кар-
топлі є дуже шкідливим захворю-
ванням. Наявність у садивному 
матеріалі заражених бульб призво-
дить до значного випадання сходів 
(іноді до 30–50%), зменшення висо-
ти і кількості стебел і є причиною 
зниження продуктивності рослин 
через загибель вічок загнивання 
й загибель паростків, стебел. До-
слідженнями білоруських учених 
доведено, що наявність у насіннє-
вому матеріалі бульб, заражених 
збудником гумової гнилі від 5 до 
15%, є причиною зниження врожаю 
залежно від сорту від 12,7 до 19,5%. 
Заражені бульби, як правило, за-
гнивають у ґрунті і не дають сходів.

При садінні здорових бульб в ін-
фікований ґрунт рослини різко за-
тримуються у рості і розвитку. Ви-
сота їх зменшується наполовину в 
порівнянні з контролем, істотно 
знижується кількість стебел.

Під час зберігання уражується в 
середньому 2–5% бульб, а в окре-
мі роки від 20 до 40%. За наявності 
симптомів гумової гнилі схожість 
бульб знижується на 45% і більше. 

Формування осередків загнивання 
бульб у результаті розвитку хворо-
би у сховищах обумовлює погір-
шення насіннєвих, товарних і про-
довольчих якостей бульб.

Захисні заходи. Захист карто-
плі від гумоподібної гнилі пови-
нен бути спрямованим перш за 
все на придушення або обмежен-
ня джерела інфекції. Для садіння 
необхідно використовувати тільки 
здоровий насіннєвий матеріал. За 
наявності уражених бульб доціль-
но провести його перебирання. 
Зазвичай його необхідно прово-
дити восени – перед закладанням 
бульб на зберігання і навесні – пе-
ред садінням картоплі. Своєчасна 
підготовка насіннєвого матеріалу 
до садіння є ефективним заходом 
обмеження джерела інфекції гумо-
подібної гнилі бульб картоплі. ЇЇ 
слід розпочинати за 20–25 днів до 
садіння бульб картоплі. Виконан-
ня цього заходу забезпечує мак-
симально швидкий ріст і розвиток 
рослин й істотно знижує шкідли-
вість хвороби. 

Насіннєві бульби картоплі 
спочатку слід витримувати про-

тягом 10–12  діб на розсіяному 
світлі за температури 15–220 °С, 
а потім температуру понижують 
до 7–80 °С. При цьому на добре 
освітлених здорових бульбах утво-
рюються міцні короткі, не більше 
0,5–1,0  см, паростки, що не зава-
жають механізованому садінню 
таких бульб. Світлове пророщу-
вання бульб перед садінням дає 
можливість підвищити стійкість 
рослин до гумоподібної гнилі, фі-
тофторозу та інших захворювань, 
виявити приховані форми уражен-
ня бульб і своєчасно їх видалити з 

насіннєвої партії. Наведені органі-
заційно-господарські заходи до-
зволять повніше використовувати 
агротехнічні та погодні умови і 
сприятимуть швидкому форму-
ванню коренів, прискорюватимуть 
розвиток сходів, збільшуватимуть 
число стебел і забезпечуватимуть 
отримання більш високого і якіс-
ного врожаю. 

Уражені післяжнивні рештки 
картоплі, як відомо, є також дже-
релом інфекції, тому треба дотри-
муватися сівозміни з поверненням 
картоплі на попереднє місце не 
раніше, ніж через 3–4  роки. Кра-

Потемніння ураженої тканини 
бульби на поперечному розрізі

Діагностичні ознаки хвороби на 
поперечному розрізі ураженої 
бульби

Загальний вигляд загниваючої  
темної  паренхіми ураженої бульби

ЗАХИСТ РОСЛИН
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щими попередниками картоплі є 
ріпак, люпин, багаторічні трави, 
які не пошкоджуються збудником 
гумової гнилі, а їх кореневі ви-
ділення істотно знижують запас 
ґрунтової інфекції патогена. 

Не рекомендується в сівозміні 
розміщувати картоплю після то-
матів, перцю і дині, які уражують-
ся збудником гумової гнилі і є до-
датковими джерелами інфекції. 

Збалансоване внесення орга-
нічних і мінеральних добрив. Слід 
пам'ятати, що внесення під карто-
плю підвищених доз мінеральних 
добрив, особливо азотних, під-
силює ураженість бульб гумовою 
гниллю. На заражених грунтах 
збудником гумової гнилі дози міне-
ральних добрив не повинні переви-
щувати NPK: 120:120:160 кг/га. 

Під картоплю слід відводити ді-
лянки з більш окультуреними лег-
кими супіщаними ґрунтами і лег-
кими суглинками, щоб виключити 
зараження бульб через сочевички 
внаслідок нестачі кисню і перезво-
ложення. У місцях, де виявлені осе-
редки захворювання, потрібно ви-
саджувати тільки здорові бульби. 

Для протруєння бульб картоплі 
проти гумоподібної гнилі, сухої фу-
заріозної гнилі, ризоктоніозу, ви-
дів парші, фомозу використовують 
один із рекомендованих протруй-
ників на основі діючих речовин: 
азоксистробіну + металаксилу-М, 
се; імазаліла сульфату, к.с. (Фунга-
зіл 100 SL, 0,15 л/т); іпродіону, к.с. 
(Ровраль Аквафло, 0,38–0,4  л/т); 
манкцебу, з.п. (Дітан М-45, 2,0–
2,5  кг/т); флудиоксонілу, тн (Мак-
сим 025 FS, 0,75 л/т); флуксапірок-
саду, к.с. (Серкадіс, 0,2–0,25 л/т). 

Проти комплексу хвороб, ґрун-
тових та наземних шкідників 
бульби картоплі обробляють ком-
бінованими інсектицидно-фун-
гіцидними препаратами на основі 
діючих речовин: дифеноконазолу 
+ флудіоксонілу + тіаметоксаму, 
тн (Селест Топ 312,5 FS, 0,5–0,7 л/т 
та аналоги); пенсикурону + іміда-

клоприду, т.к.с. (Престиж 290  FS, 
1,0  л/т та аналоги); пенфлуфену + 
клотіанідину, тн (Еместо Квантум, 
273,5  FS, 0,3–0,6  л/т при обробці 
бульб або 1,5–1,8 л/т при внесенні 
у борозни під час висаджування). 

З метою попередження пере-
дачі інфекції гумоподібної гнилі 
від бадилля на бульби у процесі 
збирання картоплі необхідно за-
стосовувати прийоми, що приско-
рюють процес їх дозрівання, це 
видалити бадилля за 10–14  днів 
до збирання врожаю. Цей спо-
сіб сприяє зміцненню покривних 
тканин бульби і, тим самим, вони 
менше травмуються під час зби-
рання, транспортування і сорту-
вання. 

На важких ґрунтах слід провес-
ти розпушування міжрядь після 
видалення бадилля, що дозволить 
запобігти удушенню бульб і зара-
женню їх гумовою гниллю. При 
збиранні врожаю не допускати ме-
ханічних пошкоджень бульб, які є 
воротами для проникнення інфек-
ції збудника хвороби. 

Перед закладанням на зберіган-
ня партії картоплі, зібраної з пере-
зволожених ділянок, її необхідно 
витримати у тимчасових буртах, а 
потім ретельно перебрати. 

У початковий період зберігання 
бульб необхідно створити умови 
(лікувальний період), які сприяють 
загоюванню ран від механічних по-
шкоджень і попереджають проник-
нення інфекції у бульби. Для цього 
протягом перших 20 днів після зби-
рання бульби слід витримувати за 
температури 18–90 °С і відносної 
вологості повітря 90–95%. 

Дотримуватися оптимального 
режиму зберігання бульб у карто-
плесховищах, у яких температура 
повинна бути в межах 1–30 °С, а 
вологість повітря 85–90%. За та-
ких умов розвиток хвороби буде 
мінімальним. Під час зберігання 
бульб уникати запотівання верх-
нього шару насипу картоплі, що 
сприяє масовому їх зараженню. 

Ефективним заходом проти гу-
мової гнилі є глибоке заорювання 
рослинних решток у ґрунт. 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Ученые из Skoltech обучи-
ли нейронные сети оценивать и 
прогнозировать характер роста 
растений с учетом основных вли-
яющих факторов и предлагать 
оптимальное соотношение меж-
ду потребностями в питательных 
веществах и другими определяю-
щими рост параметрами. 

В своем исследовании ученые 
Skoltech показали, как рекур-
рентную нейронную сеть (RNN) 
можно использовать в сочетании 
с алгоритмами компьютерного 
зрения для полного выполнения 
задачи прогнозирования роста 
растений, при этом следя за те-
кущим состоянием и основными 
параметрами системы выращи-
вания растений. 

Ученые сегментировали и 
определяли общую площадь ли-
ствы, используя алгоритмы ком-
пьютерного зрения, и предска-
зывали рост растений, используя 
RNN различных архитектур, ко-
торые эффективно справлялись с 
задачей. Они также предложили 
встроенную энергосберегающую 
систему для расчета и прогнози-
рования модели роста растений.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
БУДУЩЕГО: 
НЕЙРОННЫЕ 
СЕТИ НАУЧИЛИСЬ 
ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
РОСТ РАСТЕНИЙ

Fieldwork Robotics – дочер-
няя компания из Плимутского 
университета в Великобрита-
нии –  объявила об успешном 
завершении ранних полевых 
испытаний робота для сбора 
малины. В случае коммерциа-
лизации система может помочь 
восполнить нехватку людей, со-
бирающих ягоды.

Сбор малины считается осо-
бенно сложным из-за того, что 
эту ягоду легче повредить, чем 
другие фрукты, а в сочетании с 
неравномерным распределени-
ем малины на кустах роботи-
зированный сбор сделать еще 
сложнее. 

В созданном прототипе ро-
бот обнаруживает зрелый плод 
системой камер, затем его две 

собирающие руки доходят до 
куста, осторожно хватают, сры-
вают малину и бросают ее в 
коллектор, прежде чем перейти 
к следующей ягоде.

Одна из ферм уже подписа-
ла контракт на сборку робо-
тизированной системы, и эти 
начальные полевые испытания 
прошли в этом сезоне. Fieldwork 
Robotics теперь будет исполь-
зовать собранные данные для 
дальнейшего проектирования в 
преддверии коммерциализации 
технологии в 2020 году.

Однако если система сбо-
ра урожая роботов может со-
бирать малину, то она должна 
быть легко адаптирована для 
сбора других фруктов и ово-
щей.

РОБОТ ДЛЯ СБОРА МАЛИНЫ  
ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЕ  
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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Согласно данным Управления 
сельскохозяйственных исследо-
ваний и политики Чили, страна 
экспортирует около 2,6 миллиона 
тонн свежих фруктов в год. Этот 
экспорт приносит годовой доход 
около 4 миллиардов долларов. Од-
нако от 3 до 5% экспортируемых 
свежих фруктов не достигает свое-
го места назначения из-за действия 
фитопатогенных микробов, кото-
рые повреждают продукт.

Чтобы избежать потерь при экс-
порте, фруктовый сектор должен 
проводить качественную обра-
ботку после сбора урожая при от-
правке продукции в разные стра-
ны. Также экспортеры используют 
различные материалы, например, 

тисненую бумагу для противодей-
ствия последствиям после сбора 
урожая при отправке фруктов в 
длительное путешествие. 

Команда из лаборатории Gibmar 
Центра биотехнологии и фарма-
цевтического факультета Универ-
ситета Консепсьон разработала 
прототип органической бумаги, ко-
торая лучше сохранит фрукты, экс-
портируемые из Чили.

 «Целью этого проекта является 
проверка и производство биоак-
тивной бумаги на основе сосны и 
биоактивных экстрактов морских 
водорослей, которые уменьшат по-
тери плодов после сбора урожая,  
происходящие во время хранения 
и транспортировки», –  сказал док-

тор Кристиан Агурто из лаборато-
рии Gibmar.

К счастью, в стране достаточно 
сырья для производства этой био-
бумаги. Чили имеет два миллиона 
гектаров насаждений сосен и до-
бывает около 360000 тонн биоло-
гически активных экстрактов мор-
ских водорослей в год.

ЧИЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ БИОБУМАГУ,  
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ПОРЧУ ФРУКТОВ  
ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

АМЕРИКАНЦЫ ВЫВЕЛИ СОРТ ЯБЛОК, КОТОРЫЕ НЕ ПОРТЯТСЯ ОКОЛО ГОДА 

В США стартовали продажи но-
вого сорта яблок Cosmic Crisp. По 
словам производителя, они могут 
около 10–12 месяцев храниться в 
холодильнике и практически не 
портиться.

Сорт Cosmic Crisp был полу-
чен путем скрещивания сортов 
Honeycrisp и Enterprise. Первое та-
кое яблоко вырастили еще в 1997 
году ученые из Вашингтонского 
университета, однако чтобы до-

вести до совершенства селекцию, 
потребовалось еще 22 года.

Лицензию на выращивание 
Cosmic Crisp уже получили фер-
меры из Вашингтона. Они вы-
садили на угодьях штата 12 млн 
таких яблонь. Исследования и за-
пуск проекта обошлись в 10 млн 
долларов. 

«Это ультра-хрустящее яблоко, 
достаточно прочное, с хорошим 
балансом сладкого и кислого вку-
сов, к тому же очень сочное»,  –  
рассказала руководитель про-
граммы по выращиванию яблок 
в Вашингтонском Университете 
Кейт Эванс.

Мякоть плодов нового сорта 
медленно окрашивается в корич-
невый цвет, а сами они прекрасно 
хранятся в холодильнике до года.
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Організувати сушіння плодів у 
масштабах виробництва є в планах, 
а здебільшого у мріях багатьох укра-
їнських фермерів, які займаються 
вирощуванням овочевих і садових 
культур. Адже процес створення 
підприємства пов'язаний зі значни-
ми інвестиціями у обладнання, енер-
гоносії і не тільки. А ще випливає 
головна проблема – хто купуватиме 
готовий продукт? Відповідно, якими 
характеристикам він має бути наді-
лений, який зовнішній вигляд мати, 
яка упаковка потрібна, скільки ко-
штуватиме для кінцевого спожива-
ча у підсумку всіх витрат тощо. При 
тому, що попит на таку продукцію, 
очевидно через його ціну, в Україні 
досить обмежений. Тому лише оди-
ниці з широкого загалу вітчизняних 
аграріїв зважуються на облаштуван-
ня сушарок. І добре, якщо вже мають 
досвід сушіння тих чи інших плодів 

у невеликих масштабах або робили 
це в рамках власного хобі. Бо тех-
нологічно процес сушіння є набага-
то складнішим, ніж здається, існує 
багато різноманітних тонкощів цієї 
справи. 

Маючи власний досвід сушіння 
плодів шипшини, бузини і  глоду, за-
сновник та керівник компанії «До-
бротрав», що діє на Полтавщині,  
Євген Шумейко детально розпо-
відає, як розпочав справу і вивчав 
особливості обладнання для сушін-
ня цих плодів.

– Шипшину, бузину і глід мож-
на сушити прадавнім «дідівським» 
способом  – на сонці. Але це ризико-
вано в наших природно-кліматич-
них умовах. Адже плоди цих культур 
збирають восени, коли сонячного 
тепла стає у рази менше, тож чи 
вдасться забезпечити потрібну 
температуру просто неба, щоб си-
ровина не пліснявіла, і створити 
такі умови, щоб ультрафіолетове 
сонячне випромінювання не руйну-
вало вітамін С у плодах – хтозна. 
Тому ефективніше облаштовувати 
стелажі для сушіння на горищі, де 

СУШIННЯ ПЛОДIВ: З ЧОГО ПОЧИНАТИ?

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Євген Шумейко, керівник 
компанії «Добротрав»

ПЕРЕРОБКА



січень 2020 37

ПЕРЕРОБКА

є природна вентиляція і відповідна 
температура для сушіння тих чи 
інших плодів. Особливо якщо це сто-
сується сушіння яблук, слив, обліпи-
хи – у таких плодах високий вміст 
цукру, і якщо температура занизь-
ка, продукт починає швидко псува-
тися. Тобто на горищі легше ство-
рити спеціальні умови, аби волога з 
плоду виходила і не втрачалися ко-
рисні речовини. На етапі масшта-
бування бізнесу може стати у при-
годі лише професійне обладнання для 
сушіння. Мова про сушарки на елек-
триці, газі або твердому паливі. В 
Україні цей напрям господарської ді-
яльності лише на початкових ета-
пах розвитку, бо вимагає суттєвих 

інвестицій. Зазвичай вітчизняні 
переробники обирають обладнан-
ня, яке працює на твердому паливі, 
яке більш доступне і дешеве. Але 
твердопаливне обладнання вимагає 
більших затрат людської праці при 
обслуговуванні. Відчути економію 
можна лише за рахунок вартості 
теплоносія, якщо топити, скажімо, 
дешевими або й безкоштовними від-
ходами агровиробництва чи дере-
виною з лісу. Тобто, маючи котел зі 
спеціальним бункером та шнеком, 
можна топити і шкаралупою, і кіс-
точками абрикосів, і сміттям, що 
залишається від провіювання зерна. 
Мінусами твердопаливних котлів є 
те, що процес сушіння на твердому 
паливі важче автоматизувати та 
підтримувати стабільну темпера-
туру. А мінусами газових і електро-
сушарок є необхідність прокладення 
комунікацій і ціна енергоносія. При 
цьому електросушарки б’ють рекор-
ди за вартістю обладнання. Знаю 
людей, які купили електросушарки 
і тепер їх продають, – каже Євген 
Шумейко.

За словами аграрія, на Полтав-
щині фермерів, які займаються 
сушінням плодів, одиниці. І об-
ладнання для цього вони викорис-
товують в основному саморобне. 
Євген Шумейко розповів, що й сам 
вже три роки використовує сушар-
ку, зроблену місцевими «кулібіни-
ми», і йому досі доводиться удо-
сконалювати її. 

– У саморобних сушарках немож-
ливо прорахувати аеродинаміку 
процесу. Тобто таке обладнання 
збирається, починається робота, 
а паралельно розпочинається етап 
його доробки, який може трива-
ти роками, а то і весь час експлу-
атації саморобної сушарки. Там 
десь потужності вентилятора не 
вистачає, і треба давати вищу 
температуру, а десь взагалі утво-
рилася «сліпа зона», і не потрапляє 
тепле повітря, треба це виправля-
ти. Тобто виходить така історія, 
коли треба вручну налагоджувати 

Саморобна сушарка

Сонячна сушарка

Конденсаційна сушильна камера

Сушильна шафа для ягід і фруктів
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процес. Натомість, якщо придба-
ти обладнання на підприємстві, 
аеродинаміка вже налагоджена 
фахівцями виробника, хоча таке 
обладнання коштує дорожче, ніж 
зроблене аматорами. Також дуже 
важливе питання утеплення су-
шарки, що стає актуальним у зи-
мовий період, коли мінусова темпе-
ратура і вологе повітря негативно 
впливають на якість сушіння. Так, 
скажімо, якщо влітку потужності 
котла цілком вистачало для якісно-
го сушіння певного об’єму сировини, 
то взимку може виявитися, що не 
вистачає, – каже Євген Шумейко.

Він зазначив, що для сушіння 
плодів зазвичай використовують 
стелажні сушарки у вигляді шафи 
або невеличкого приміщення, зро-
бленого, скажімо, на базі металево-
го контейнеру для вантажних пере-
везень. Стелажі мають форму візка, 
на якому встановлені сітчасті піддо-
ни, де тонким шаром розташовують 
сировину для сушіння, щоб продук-
ція добре провітрювалася. 

Для кожного виду сировини 
розробляють окрему технологічну 
карту. Бо, скажімо, одним плодам 
потрібно забезпечити + 80 °C, а по-
тім +60 °C, а є такі плоди, що сушать 
лише при +50 – +60 °C. Також варто 
враховувати різний ступінь усуш-
ки сировини для різних цілей. Те-

плоносієм може бути повітря, воно 
овіває сировину, за рахунок цього 
волога випаровується, вологе по-
вітря виходить, а сухе за рахунок 
системи рекуперації витяжок його 
заміщає. Є варіанти, коли теплоно-
сієм слугує вода – нагрівається во-
дяний елемент, який віддає тепло у 
приміщення, де знаходяться стела-
жі із сировиною. А є інфрачервоні 
сушарки  – там напряму нагріваєть-
ся продукт. За рахунок вентиляції 
волога з сушарки видаляється. Пра-
вильна настройка системи вентиля-
ції дуже важлива. Можна набагато 
пришвидшити сушіння або зіпсува-
ти продукт, у випадку, якщо система 
вентиляції не буде справлятися з 
певним об’ємом вологого повітря. 
Або навпаки, забагато теплого по-
вітря спричинить невиправдані ви-
трати енергії. Від рівня збалансова-
ності вентиляції залежить якість і 
ціна кінцевого продукту. При виборі 
обладнання, також варто врахувати 
тип сушіння, який якнайкраще піді-
йде для тих чи інших цілей.

Як наголошує Євген Шумейко, 
щоб визначитися, як будувати ви-
робництво сушених плодів, на-
самперед варто напевно знати, хто 
купуватиме ту чи іншу  продукцію, 
які вимоги клієнт висуватиме до 
товару. Від цього залежатиме, яко-
го кольору має бути висушений 

продукт, якої форми, ваги, розмі-
ру, чи потрібна доробка. Скажімо, 
чи треба прибирати плодоніжку 
або насіння, чи потрібна нарізка 
на шматочки, якою має бути упа-
ковка тощо. Тобто треба визначи-
тися, як будеш продавати, а потім 
як сушитимеш. Заздалегідь варто 
визначитися з питаннями логісти-
ки та зберігання готової продукції 
і свіжих плодів, скажімо, у пікові 
періоди, коли закінчується збиран-
ня нового врожаю, і сировина для 
сушіння коштує найдешевше. Бо 
якщо цього вчасно не організувати, 
треба бути готовим до перебоїв із 
постачанням сировини і трудноща-
ми при експорті готового продукту. 

Олексій Руденко, засновник 
компанії «Еко Чіпси»

Сушені томати



січень 2020 39

Як зазначає засновник компа-
нії «Еко Чіпси» Олексій Руденко, 
маючи п’ять років досвіду виробни-
цтва овочевих і фруктових чипсів, 
йому доводилося не раз стикатися з 
проблемою, коли є замовлення з-за 
кордону на готовий продукт, але не 
вистачає заготовленої сировини і 
продукції у достатній кількості, щоб 
забезпечити попит клієнта. 

–  Поки не маю коштів для об-
лаштування сховища для плодів, а 
також для зростання промислових 
потужностей, щоб займатися екс-
портом. Тож потрібен інвестор або 
треба кооперуватися з іншими ви-
робниками овочевих і фруктових 
чипсів для забезпечення об’ємів про-
дажу. До речі, по деяких товарних 
позиціях також іноді не вистачає 
продукції для збуту на внутрішньо-
му ринку, – каже Олексій Руденко.

За його словами, сировиною за-
безпечують  українські  фермери, 
при цьому процес пошуку надійних 
постачальників триває й досі, а екзо-
ти для виготовлення чипсів закупа-
ють у дистриб’юторів та імпортерів, 
які налагодили якісне зберігання та 
доставку сировини.  

Як розповів підприємець, на сьо-
годні «Еко Чіпси» здатні виробити 
близько тонни товару на місяць, для 
цього знадобиться близько 10 тонн 
сировини. Такі сезонні плоди, як 

кабачок, томат, баклажан, абрикос, 
слива і персик українського вироб-
ництва на підприємстві «Еко Чіп-
си» намагаються в сезон збирання 
врожаю насушити про запас, а от із 
асортиментом буряка і моркви про-
блем протягом року не спостеріга-
ється, бо ці коренеплоди достатньо 
довго зберігаються, і націнка за їх 
збереження майже не впливає на 
собівартість чипсів. 

Підприємство користується ві-
тчизняним сушильним обладнан-
ням конвективного типу. Бо темпе-
ратура сушіння задається невисока 
– близько +50–+55 °C, що, на думку 
Олексія Руденка, забезпечує мак-
симальне збереження корисних 
речовин у готовому продукті та як-
найкраще зберігає смакові якості 
плодів. Особливістю сушіння чипсів 
є товщина нарізки плодів. Ця опера-
ція здійснюється за певною техно-
логією і за допомогою спеціально-
го обладнання. Також на результат 
впливає вибір сорту, який якнайкра-
ще підходить для цієї справи.  

– Виробництвом чипсів почав 
займатися, коли вже мав досвід 
сушіння плодів, які збирав на своїй 
дачній ділянці. Багато експеримен-
тував і з сортами, і з технологі-
єю та обладнанням, і продовжую 
це робити. В результаті придбав 
сушильну шафу для плодоовочевої 

продукції, щоб можна було поступо-
во, в міру зростання об’ємів реалі-
зації, збільшувати кількість таких 
шаф, а, відтак потужності підпри-
ємства. Я та більшість моїх колег 
зупинили свій вибір на електричних 
агрегатах, бо підприємство знахо-
диться у Києві, а електрика є більш 
екологічним енергоносієм, ніж твер-
де паливо чи газ. Коли я починав 
цю справу, виробників фруктових 
чипсів було всього декілька в Укра-
їні, нині нас близько двох десятків. 
Тож раджу тим, хто зважиться 
інвестувати у сушіння плодів, не 
гаяти часу, поки ця ніша ще мало-
конкурентна, та об’єднуватися з 
такими виробниками, як «Еко Чіп-
си», для формування асортименту 
і великих товарних партій, – під-
сумував Олексій Руденко.

ПЕРЕРОБКА

«Еко Чіпси» Апельсин

«Еко Чіпси» Томат 
(зліва) та Яблуко
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Сорта яблони очень разно-
образны по химическому соста-
ву плодов. В яблоках содержится 
7–23% растворимых и 1,5–3% не-
растворимых сухих веществ, ко-
торые являются очень ценными 
для продуктов перерабатывающей 
отрасли. Органические кислоты 
определяют вкус и технологиче-
ские качества плодов. Наибольшее 
количество органических кислот 
находится в плодах мелкоплодных 
форм различных видов яблони.

Качественный и количествен-
ный состав биологически актив-
ных веществ  в плодах яблони, а 
также в плодах и ягодах других 
плодовых и ягодных культур – их 

СОРТА ЯБЛОНИ

В.В. Волошина, 
кандидат с-х наук, 
Опытная станция 
помологии им.  
Л.П. Симиренко 
ИС НААН 
Украины
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сортовой признак, который пере-
дается по наследству. Он может 
варьировать в зависимости от ме-
ста выращивания, климатических 
условий вегетационного сезона и 
применяемой технологии выра-
щивания.

Исследования показали, что 
плоды южных сортов яблони со-
держат витамина  С всего от 0,1 до 
10,0 мг; для сортов средней полосы 
характерно содержание витамина 
С от 5,0 до 15 мг и лишь отдельные 
сорта содержат его 15– 30 мг. Вы-
сокое содержание витамина  С от-
мечается в уральских и сибирских 
сортах (16– 46 мг), а в некоторых 
ранетках и полукультурках – от 25 
до 70 мг. 

Относительно недавно начали 
обращать внимание на витамин 
Р (точнее, группу Р-активных со-
единений). Они нормализуют де-
ятельность сердечно-сосудистой 
системы, предупреждают атеро-
склероз. О наличии этого вита-
мина в плодах можно судить по 
терпкому вкусу, напоминающему 
чайный привкус. Удовлетвори-
тельным считается содержание в 
плодах 40–50 мг Р-активных со-
единений, хорошим – 75– 100 мг, 
лечебным – 200–300 мг и очень 
высоким противогипертонически-
ми – 300–400 мг. По содержанию 
Р-активных веществ мелкоплод-
ные сорта почти в два раза превы-
шают все другие группы сортов и в 
среднем содержат 249 мг/100 г. 

Особую ценность представляют 
сорта, которые сочетают в себе од-
новременно высокое содержание 
витамина  С и Р.

В настоящее время население 
потребляет недостаточное коли-
чество витаминов и зольных эле-
ментов в суточных рационах. Так, 
дефицит витамина С наблюдался 
у 80–90% людей, которые обсле-
довались. Более 40% населения 
испытывают недостаток кальция, 
цинка – до 40%, фосфора – 10%, 
железа – 20%, селена – до 80%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

Как отмечает доктор сельско-
хозяйственных наук Татьяна 
Егоровна Кондратенко, вопрос 
о выделении сортов яблони для 
переработки в Украине долго не 
возникал, так как для консервной 
промышленности традиционно 
использовали плоды третьего то-
варного сорта. Нынешнее время 
характеризуется новыми взгля-
дами на рациональное и сбалан-
сированное питание, развитие 
перерабатывающей промышлен-
ности, достаточное производство 
плодового сырья и, прежде всего, 
яблок в "сырьевых" насаждениях. 
Поэтому технологическая оценка 
плодов является неотъемлемой 
частью сортоизучения, что позво-

ляет определить целенаправлен-
ное использование продукции.

Большой интерес имеют сорта 
разного срока созревания, как ран-
нелетнего, так и осенне-  и поздне-
зимнего периода. Использование 
же сортов иммунных или с высо-
кой устойчивостью к болезням, 
прежде всего к парше, уменьшает 
количество токсинов в плодах в 
связи с уменьшением количества 
химических обработок в саду, что 
особенно важно для сокового про-
изводства.

Пригодность сорта для соот-
ветствующего вида технической 
переработки, в частности яблони, 
определяется по следующим пока-
зателям:
•  для производства соков – высо-

кое содержание биологически 
активных веществ (витамин  С, 
Р-активные вещества) – 20 мг/100 
г аскорбиновой кислоты и 150 
мг/100 г Р-активных соединений; 
сахара – 9 % и выше; высокий са-
харно-кислотный индекс (СКИ) 
– 10–25; сухих и растворимых ве-
ществ – не менее 10– 14 с неболь-
шим количеством дубильных; 
максимальное содержание пекти-
новых веществ; высокий процент 
выхода сока – не ниже 60%;

Пепинка золотистая

Вильямс Прайд

ПЕРЕРОБКА
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•  для консервирования – высо-
кое содержание биологически 
активных веществ (витамин  С, 
Р-активные вещества), высо-
кий сахарно-кислотный индекс 
(СКИ), плотная структура кожи-
цы, гладкая светлая кожица (для 
компота), для других видов кон-
сервов таких ограничений нет;

•  для виноделия – высокое со-
держание сахаров, азотистых 
веществ, умеренное количество 
кислоты и дубильных веществ, 
высокий процент выхода сока  – 
не ниже 60%. Вина из яблок осен-
него и зимнего сроков созрева-
ния приятнее и вкуснее, лучше 
хранятся, более ярких оттенков, 
чем из яблок летнего срока со-
зревания.

Для получения соков с прият-
ным вкусом важно, чтобы коли-
чество сахара и кислоты в плодах 
была оптимальной. Так, яблочные 
соки с кислотностью выше 1% и 
ниже 0,4% нежелательны. Высокая 
кислотность делает их резкими, а 
низкая – неполноценными по вку-
су. Содержание сахаров в плодах 
должно быть не менее 8%.

Ощущение сладкого и кислого 
вкуса зависит от соотношения са-
харов и кислот в плодах и ягодах. 
Это соотношение выражают в от-
носительных единицах, получен-
ных при делении процента мас-
совой части сахаров на процент 
кислот. Разница сладкого вкуса 
плодов может характеризоваться 
такими величинами отношения 
сахаров к кислотам:
•  25–30 – кислотность не чувству-

ется (груша, сладкие сорта яблок)
•  10– 5 – слабокислый вкус (яблоки)
•  5–1 0 – кислый вкус (вишня, чер-

ная смородина).
Для переработки на соки наи-

более пригодны сорта, в которых 
умеренная кислотность и повы-
шенная сахаристость, а соотноше-
ние сахара и кислоты не менее 15.

Соки, в которых сахарно-кислот-
ный индекс ниже 15, слишком кис-

лые, а те, в которых он больше 45, 
чрезмерно сладкие, и это необхо-
димо учитывать при изготовлении 
соков. Из плодов сортов, у кото-
рых соотношение сахара к кислоте 
15–35, можно изготавливать соки с 
каждого сорта отдельно.

Учитывая существующий со-
ртимент яблони в Опытной стан-

ции помологии от летних до зим-
них сортов, необходимо учитывать 
их сахаристость и кислотность 
для объективного подбора сортов 
или гибридных форм технической 
переработки.

Плоды мелкоплодных форм раз-
личных видов яблони (кребы, ки-
тайки, ранетки) отличаются высо-
ким содержанием кислот, сахаров, 
полифенолов. С подавляющего 
числа мелкоплодных сортов яблони 
получают соки с высокой кислот-
ностью и большим содержанием 
дубильных веществ. Поэтому их до-
вольно часто используют для купа-
жирования (смешивания) с бедны-
ми по химическому составу соками 
из летних и осенних сортов крупно-
плодотворных сортов яблони.

Наиболее пригодны для изго-
товления компотов плоды яблок с 
плотной мякотью, которая не раз-Мир

Флорина
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варивается при консервировании, 
а также такие сорта, которые не 
меняют свой цвет на желтый или 
красный при стерилизации.

При производстве компота из 
яблок не рекомендуют использо-
вать сахар-рафинад, концентра-
ция компотов зависит от кислот-
ности плодов. Для более кислых 
плодов сироп должен быть с боль-
шей концентрацией сахара.

Для изготовления варенья ис-
пользуют в основном осенние 
сорта яблок. При высокой кон-
центрации сахарозы в варенье 
возможна ее кристаллизация, осо-
бенно при понижении температу-
ры.

При производстве повидла из 
плодово-ягодных культур наибо-
лее распространено яблочное по-
видло.

СОБСТВЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью наших исследований 
было: выделить из существующе-
го сортимента яблони сорта тех-
нического направления исполь-
зования. Основные направления 
изучения сортимента яблок было 
сведено к изучению пригодности 
сортов для изготовления соков, 
поскольку сок – основной продукт 

переработки яблок в большинстве 
стран, в том числе и в нашей.

Исследования проводились на 
основе коллекционных насажде-
ний яблони, которые насчитыва-
ют более 1280 образцов, а также 
опытных насаждений. Объектами 
исследований были 57 образцов 
яблони разного срока созревания, 
а именно:
ЛЕТНИЕ: Папировка (к), Алка, Бо-
ровинка, Весна, Вильямс Прайд, До-
нешта, Женева Еарли, Катя, Мелба, 
Мюрей, Налив белый, Оригиналь-
ное, Редфри, Ренетное млиевское, 
Ромус-1, Старк Ерлиест;
ОСЕННИЕ: Слава победителям 
(к), Власта, ВМ 41497, Деличия, 

Млиевчанка осенняя, Пепинка зо-
лотистая;
ЗИМНИЕ: Айдаред (к), Ровесник 
Гагарина, Белорусское сладкое, 
Благодать, Бреберн, Внучка, Гала 
Маст, Гетманское, Глостер, Голден 
Делишес Рейндерс, Городищен-
ское, Даринка, Джонаголд, Джона-
велд, Имрус, Любава, Мавка, Мир, 
Млиевское десертное, Пинова, 
Пламенное, Ренет млиевский, Ре-
нет Симиренко, Росавка, Сапфир, 
Светанок Млиева, Симиренковец, 
Флорина, Чемпион, Ювилейное 
МИС, Red cort.

Также для изучения были взяты 
по пять элитных гибридных форм 
и декоративных образцов яблони.

ПламенноеГолден Делишес Рейндерс
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Начало вегетации (средние дан-
ные за 2010–2012 гг.) у яблони, по 
нашим наблюдениям, приходи-
лось на первую декаду апреля. По 
годам даты начала распускания 
почек отмечено в период с 3 по 10 
апреля.

Цветение, по годам исследова-
ния, зависело от метеорологиче-
ских условий года и протекало с 
третьей декады апреля по первую 
декаду мая. Разница между нача-
лом цветения исследуемых сортов 
в зависимости от года составляла 
4–9 дней.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СОРТА

Для переработки на соки при-
годны сорта, в которых умеренная 
кислотность и повышенная саха-
ристость, а соотношение сахара и 
кислоты не менее 15.

По сахарно-кислотному индек-
су выделились сорта – Вильямс 
Прайд (30,3), Алка (30,0), Мюрей 
(28,0), Белорусское сладкое (27,1), 
Редфри (25,4), Весна (24,0), Ро-
мус-1 (23,9), Катя (21,9).

Дегустационная оценка яблоч-
ных сортовых соков показала, что 

лучшими вкусовыми свойствами 
отличились соки из плодов сортов: 
9,8 балла – Слава победителям, 
Пепинка золотистая, Мир, Эл. ги-
бридная форма №1 (Дебют), Эл. 
гибридная форма №2 (Лыбидь); 9,7 
балла – Гетманское, Эл. гибридная 
форма №3; 9,6 балла – Айдаред и 
Флорина. У остальных исследуе-
мых сортов дегустационные оцен-
ки варьировали от 8,0 до 9,2 балла. 
У всех вышеперечисленных со-

ртов и Элитных гибридных форм 
выход сока был не ниже 60%.

Установлено, что лучшими со-
ртами яблок для производства со-
ков являются: Слава победителям, 
Пепинка золотистая, Мир, Эл. ги-
бридная форма №1 (Дебют), Эл. 
гибридная форма №2 (Лыбидь), 
Гетманское, Эл. гибридная форма 
№3, Айдаред, Флорина, Гала Маст, 
Джонавелд, Деличия, Пламен-
ное, Росавка, Ювилейное МИС, 
Вильямс Прайд, Глостер, Бело-
русское сладкое, Голден Делишес 
Рейндерс, Катя.

Для производства компотов 
рекомендуются яблоки летних и 
осенних сортов с небольшой кис-
лотностью (около 0,4%) с прочной 
мякотью, чтобы не разваривалась 
при стерилизации.

Среди исследуемых сортов луч-
шими для производства компотов 
являются: Редфри, Катя, Весна, 
Мюрей, Слава победителям, Пе-
пинка золотистая, Ромус-1. Плоды 
этих сортов отличались прочной 
мякотью, а также кислотностью 
около 0,4%.

Для производства высокока-
чественного пюре используют 
яблоки с нежной мякотью, хорошо 
выраженным ароматом, содержа-
нием в %: сухих растворимых ве-
ществ – не менее 12,8, пектиновых 
веществ – 0,8, титруемых кислот – 
0,5–1. Сахарно-кислотный индекс 
должен составлять 10–20. В гото-
вом пюре должно быть не менее 
11% сухих растворимых веществ.

Учитывая биохимический ана-
лиз яблок, для изготовления вы-
сококачественного пюре лучшими 
являются сорта: Ренет Симиренко, 
Симиренковец, Айдаред, Сапфир, 
Внучка, Мавка, Гала Маст, Имрус, 
Светанок Млиева, Млиевское де-
сертное, Ренет млиевский.

Повидло высокого качества по-
лучают из свежего пюре, но это 
возможно в летний и осенний пе-
риоды – во время уборки урожая. 
В основном же повидло варят в 

Ренет Симиренко

Ювилейное МИС
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зимний период из пюре, заготов-
ленного способом сульфитации. 
В готовом повидле нормируется 
содержание сухих растворимых 
веществ (не менее 66%), сахара (не 
менее 60%), общая кислотность 
(0,2–1%). Содержание антисепти-
ков допускается: сернистой кис-
лоты не более 0,01%, бензойной – 
0,07%, сорбиновой – 0,05%.

Для производства повидла наи-
более пригодны сорта: Папировка, 
Оригинальное, Боровинка, Мли-
евчанка осенняя, Ренет Симирен-
ко, Айдаред, Сапфир, Власта, Red 

cort, Имрус, Голден Делишес Рейн-
дерс.

Из яблочного сока изготавли-
вают очень популярный во мно-
гих европейских странах слабо-
алкогольный напиток, который 
называется сидром (от лат. Sidera 
– солнечный). Его получают путем 
брожения свежего сока или смеси 
его с концентрированным и с до-
бавкой сахара, воды или без них.

Сидр имеет более чем тысяче-
летнюю историю. Период средне-
вековья характеризуется как пе-
риод первых исследований его 

производства: в разных странах 
Европы проводились изучения 
и отбор сортов яблони и груши, 
пригодных для сидра, разработка 
рецептуры использования сырья, 
усовершенствование технологии. 
Уже в то время были установлены 
основные физико-химические и 
органолептические показатели со-
ртов яблок и груш, пригодных для 
производства вышеназванного 
напитка. Эти показатели исполь-
зуются во всем мире и до нынеш-
него времени, а специальные сорта 
яблони, отобранные с их помощью, 
получили название «сидровых».

С конца ХІХ ст. в Европы на-
чался новый этап развития произ-
водства сидра, который характе-
ризировался также проведением 
почвенных исследований. Так, в 
Англии были узаконены требова-
ния к сортам, которые использу-
ются для производства сидра, и 
разработана специальная техно-
логическая классификация. В ХХ 
ст. она была распространена среди 
производителей сидра в разных 
странах и на сегодняшний день 
считается международной.

Для производства высокока-
чественного яблочного сидра оп-
тимальной пропорцией является: 
20% – сладкие; 20% – горько-слад-
кие; 20% – горько-кислые; 20% – 
кислые; 20% – горькие сорта. Что 
касается горьких сортов: для про-
изводства качественного сидра 
нужно использовать плоды мелко-
плодных форм различных видов 
яблони (кребы, китайки, ранетки), 
которые отличаются значитель-
но более высоким содержанием 
танина, чем обычные сортовые 
яблоки. Рекомендуемые сорта для 
производства сидра: Антонов-
ка обыкновенная, Антоновка ка-
мяничка, Аскольда, Боровинка, 
Грушовка Московская, Донешта, 
Эдера, Присцылла, Ренет Баумана, 
Спартан, Теремок, Уманское зим-
нее, Флорина, Штрейфлинг (осен-
ний). 

Гала Маст
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Не так давно на прилавках ма-
газинов стали появляться кар-
тонные пакеты с надписью «сок 
прямого отжима», которые сразу 
же начали пользоваться популяр-
ностью у любителей натуральных 
продуктов. Но мало кто из по-
купателей знает, какой долгий и 
сложный путь проделывает пакет 
сока до того момента, как он по-
падает на наш стол. Начинается он 
в садах, где выращивают яблоки. 
Садовые угодья имеют не так уж 
и много компаний. Ведь выращи-
вание яблок – гораздо более слож-
ный и трудоемкий процесс, чем  
покупка китайского концентрата.

Обо всех сложностях и нюансах 
производства натуральных соков 

знают непосредственно произ-
водители продукта. Фермерское 
хозяйство «Промінь», которое 
расположено вблизи села Ветери-
нарное Харьковской области, одно 
из таких.

СТАНОВЛЕНИЕ САДА

История предприятия началась 
еще в 1995 году. Его основал Вла-
димир Небоженко. На 45 га фер-
мер занялся выращиванием по-
левых культур. А идея закладки 
интенсивного яблочного сада по-
явилась в 2006 году. Об этом нам 
рассказал заместитель директора 
ФХ «Промінь» Анатолий Небо-
женко, который,  можно сказать, 

ЯБЛОЧНЫЙ СОК:
ОТ САДА ДО ПАКЕТА

Анатолий Небоженко - 
заместитель директора  
ФХ «Промінь» 

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»
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рос вместе со становлением фер-
мерского хозяйства и знает все 
нюансы выращивания сада и про-
изводства вкуснейших соков.

«На территории нашего пред-
приятия находилось 13 га, абсо-
лютно не пригодные для выращи-
вания полевых культур. Раньше 
в этой местности размещалось 
звероводческое хозяйство, где раз-
водили норку и чернобурку. После 
развала советской фермы тут 
остался только строительный 
мусор и металлолом. Так, как вы-
ращивать на этой почве ассорти-
мент культур, которым занима-
лось хозяйство, было невозможно, 
возникла идея посадить на этой 
территории яблоневый сад», вспо-
минает Анатолий Небоженко. 

На протяжении года сотрудни-
ки хозяйства готовили эту землю 
под посадку, в 2007 году были за-
ложены 13 га яблоневого сада. 
Первыми сортами были Голден, 
Айдаред, Чемпион, Лигол. На-
чало было положено, дальше сад 
только расширялся, освобождали 
какие-то непахотные площади. В 
итоге в распоряжении фермерско-
го хозяйства оказалось 40 гекта-
ров, пригодных для садоводства. 
Ассортимент сортов также расши-
рился, добавились Гала, Ельстар, 

Джонаголд. Однако и это еще не 
все, в этом году ФХ «Промінь» 
планируют досадить еще 3 га сада.

ГЛАВНОЕ –  
ОБЕСПЕЧИТЬ 
КАЧЕСТВО ЯБЛОКА В 
САДУ

При закладке интенсивного 
успешного сада необходимо при-
обрести хороший посадочный ма-
териал, обеспечить территорию 

сада поливом и применять исклю-
чительно качественные средства 
защиты.

Например, в этом году было 
сложно вырастить товарное каче-
ственное яблоко. «Весна, начало 
лета погодные условия были бла-
гоприятны для развития парши. 
Приходилось даже во время дождя 
обрабатывать сад. Вносили пре-
параты до тех пор, пока дождь 
не закончится, чтобы сдержать 
паршу. Мы не экономили на сред-
ствах защиты, что помогло полу-
чить качественный продукт»,  – 
делится фермер. 

Однако получить такой урожай, 
как в прошлом году, в хозяйстве не 
удалось. Общий сбор практически 
в 2 раза меньше прошлогоднего. 
В 2018 году сад был перегружен 
яблоками, предприятие получило 
75 тонн с га, в этом году – 40 тонн.

ТЕХНИКА  
И ИННОВАЦИИ

Чтобы сохранить урожай яблок, 
хозяйство обеспечило себя тремя 
холодильными камерами. Одна – 
на 350 тонн, вторая – на 750 тонн. 
А в 2016 году построили хранили-
ще с регулируемой газовой сре-
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дой, которое может сохранять 
1200 тонн продукции.

«Мы выбрали системы хране-
ния от «МАС Системз», – делит-
ся Анатолий Небоженко. –  Эта 
компания поставила нам то, что 
было нужно, в том числе компрес-
соры «Битцер». Такая техноло-
гия позволяет хранить яблоки на 
протяжении года, соответствен-
но,  повысить добавленную стои-
мость продукта».

Также в ФХ «Промінь» работает 
итальянская сортировочная ли-
ния производительностью около 4 
тонн в час. Данная техника само-
стоятельно способна сортировать 
яблоки по цвету и размеру, моет 
их, сушит и немного полирует по 
заданным параметрам.

В хозяйстве налажена своя ло-
гистика, на балансе имеются спе-
циальные холодильные машины 
от 3 до 20 тонн. Доставку 90% 
собственной продукции фермеры 
осуществляют  самостоятельно.

ПРОИЗВОДСТВО 
СОКОВ

В результате переборки яблок на 
свежий рынок в зимний период в 
фермерском хозяйстве появилась 
некондиционная часть плодов. 
Яблоки не подходили по размеру, 
цвету, каким-то внешним дефек-
там, не соответствовали первому 
сорту. Так как в Харьковской об-
ласти зимой не работает ни одно 
перерабатывающее предприятие, 
фермеры столкнулись с пробле-
мой, что какой-то процент пере-
борки шел в отходы. Казалось 
бы, пару тонн некондиционной 
продукции – это немного. Однако 
возникла идея наладить собствен-
ную переработку яблок и полу-
чить новый товар.

Сказано – сделано. Хозяйство 
запустило свою линию переработ-
ки яблок на соки. Сейчас в ассор-
тименте компании представлено 
7 вкусов: яблочный, яблочно-тык-

венный, яблочно-морковный, яб-
лочно-свекольный, яблочно-гру-
шевый, яблочно-смородиновый и 
яблочно-виноградный. 

«Мы производим сок прямого 
отжима. Технология простая: вы-
давили сок, нагрели до темпера-
туры 80 градусов и разлили. Одна 
загрузка на перерабатывающей 
линии рассчитана на две тонны 
яблок. Минимальная программа 

работы – 1,5 часа (плюс время на 
высыпание жмыха, засыпание мез-
ги, мытье). В качестве тары мы 
предпочитаем упаковку bag-in-box, 
что позволяет сформировать до-
ступную цену для потребителя», 
– говорит заместитель директора. 

К производству соков не до-
пускаются фрукты плохого каче-
ства. Яблоко должно быть твер-
дое, в нем должна сохраняться 
плотность. Если яблоко не имеет 
плотности, из него сок прямого 
отжима очень сложно выдавить. 
Для этого необходимо применять 

другую технологию с добавлени-
ем химических веществ. А в ФХ 
«Промінь»  делают соки исклю-
чительно натуральные. В основ-
ном используются фрукты, выра-
щенные в собственном хозяйстве. 
Если не хватает, сырье докупается 
у коллег. 

На производстве соков пред-
приятие не собирается останав-
ливаться. Есть много идей, начи-
ная от производства яблочного 
уксуса заканчивая кальвадосом. 
Вариантов много, но это все тре-
бует определенных инвестиций. 
Поэтому  есть к чему стремиться и 
каких высот достигать. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АРОНИИ
- Аронию черноплодную также называют черноплодной рябиной. Приме-

чательно, что хоть и похожи ягоды у этих растений, но родственниками они 
не являются. Считается, что это растение было культивировано человеком.

- Засуха аронии  нипочем, так как ее горизонтальные корни находятся на 
глубине 20–50 см, а вертикальные  уходят на 2 м в глубину, что позволяет рас-
тению использовать почвенную влагу и с верхних, и с нижних слоев. 

- Созревают ягоды в конце августа–сентябре. При этом не опадают до ноября. Но тянуть со сбором урожая нельзя: 
птицы могут буквально за три дня подчистить весь ваш урожай. 

- Из сушеных ягод можно приготовить восхитительный чай. Варенье из черноплодной рябины густое, очень вкусное, 
красивого темно-рубинового цвета. А густые наливочки и настоечки оценит по достоинству даже искушенный дегустатор.

Родина аронии черноплодной 
(черноплодной рябины) – Северная Аме-
рика. Там, на болотах, по берегам озёр и 
ручьёв на обширных территориях восто-
ка Северной Америки, встречается невы-
сокий кустарник, образующий поросли с 
мелкими, почти чёрными плодами – арония 
черноплодная. 

Наверное, только специалист сумел бы найти 
сходство между этим кустарником и тем популяр-
ным растением, которое вот уже полвека выращивают в 
наших садах и в обиходе называют «черноплодкой». В США и 
Канаде встречается до 20 видов аронии. С некоторыми, ведущими 
себя слишком «активно», там обращаются как с сорняком. Но когда эта 
культура попала в Европу (а это было триста лет назад!), стала гордостью 
ботанических садов. 

Прошёл ещё век, и арония добралась до Украины. У нас её тоже очень 
долго воспринимали исключительно как декоративную культуру. Но спо-
собность аронии переживать суровые зимы, её устойчивость и неприхот-
ливость в своё время заинтересовали наших садоводов, которые обратили 
внимание на это растение, ведь оно приносит сочные плоды. И сейчас аро-
ния черноплодная растёт практически повсеместно.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ЧEРНЫЕ  ЖЕМЧУЖИНЫ

2

1
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Кроме большого количества раз-
личных способов использования ягод 
аронии, она содержит в своем соста-
ве большое количество полезных ве-
ществ. В Европе уже был осуществлен 
ряд клинических испытаний, которые 
доказали пользу плодов аронии для 
здоровья. Большое количество клиник 
и научно-исследовательских центров 
США в наши дни занимаются про-
ведением собственных клинических 
исследований относительно влияния 

ягод черноплодной рябины на здоро-
вье человека.

Многие люди утверждают, что по-
сле употребления ягод аронии у них 
снизился уровень холестерина при-
мерно на 30 единиц. Выявлено поло-
жительное влияние ягод при воспа-
лениях и болях в суставах у людей с 
артритом. И это далеко не весь пере-
чень проблем и заболеваний, на ко-
торые арония имеет положительное 
влияние.

АРОНИЯ В УКРАИНЕ 
Арония порождает на украинском 

рынке высокий интерес. Пока что в 
стране культивируют только один от-
ечественный сорт этой ягоды и несколь-
ко импортных. Аронию фермеры пре-
имущественно используют в качестве 
дополнительной культуры.

По оценкам экспертов, черноплод-
ная рябина является от-
личным вариантом для 

бизнеса, так как она не-
прихотлива и в отличие от 

других видов ягодных куль-
тур, таких как малина или 
клубника, долго не пор-
тится при хранении.

Обычно под эту куль-
туру отводят от несколь-

ких соток земли до 1–2 га. 
На 1 га необходимо около 

5–6 тысяч саженцев. Вполне реально со-
брать урожай ягод 20–30 т/га, при этом 
ягоды аронии обычно крупные и имеют 
товарный вид.

Сушеной аронией обычно интере-
суются фармацевтические компании и 
магазины здорового питания. Кроме 
полезных свойств ягод черноплодной 
рябины, это растение также использу-
ют для озеленения дворов, так как оно 
практически не повреждается вредите-
лями и болезнями, и кусты имеют эсте-
тичный вид в любое время года.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА 

6

4

ЧEРНЫЕ  ЖЕМЧУЖИНЫ

5

3

1. Канада
2. США
3. Европа
4. Азия
5. Африка
6. Сибирь

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
АРОНИИ:
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Українські сільгоспвиробники 
вже почали переорієнтовуватися й 
успішно вирощувати та вдало екс-
портувати окрім традиційних сіль-
ськогосподарських культур ті, на 
які раніше навіть не звертали ува-
ги: горіхи, терен, бузину та чорно-
плідну горобину. Щодо останньої, 
то плоди чорноплідної горобини, 
або ж аронії, вважаються справж-
ньою вітамінною коморою. І це не 
дивно. Адже за вмістом  вітаміну С 
вони перевершують навіть лимони. 
До речі, вже науково доведено, що 
в останніх цей вітамін присутній 
лише до 3-х місяців після їх зри-
вання, а в ягодах аронії – постійно. 
У так званому «вітамінному зма-

ганні» з чорноплідною горобиною 
можуть зрівнятися хіба що ягоди 
смородини чорної. Що ж ми знаємо 
про чорноплідну горобину?

Аронія (Aronia) – виходець зі 
східної частини Північної Амери-
ки, а в нашій місцевості введення 
її в культуру пов’язано з ім’ям Іва-
на Мічуріна, який привернув увагу 
до цієї рослини та рекомендував 
її для плодівництва. Рід Aronia 
об’єднує близько 15 видів і декіль-
ка гібридних форм, належить до 
родини розоцвітих RosaceaeJuss. 
На території України здебільшого 
трапляються три види – сливовис-
та, арбутасолиста і чорноплідна. А 
культивують у нас тільки один вид 

– аронію чорноплідну (горобину 
чорноплідну). Це – багаторічний 
листопадний кущ з багатьма гілка-
ми різного віку, заввишки 2–2,5 м. 
Спочатку він росте компактним, 
а з віком стає досить розлогим 
(складається з 8–15 основних гі-
лок) кущем. Продуктивний період 
рослини становить 20–30 років. 
Цвіте аронія у другій половині 
травня – на початку червня і цві-
тіння, залежно від погодних умов, 
триває 12–16 днів. Квітки вона має 
двостатеві, зібрані у щитковидні 
суцвіття, дрібні, білі. Ця рослина 
– добрий медонос і є постачальни-
ком раннього цілющого меду з різ-
ким запахом, який нагадує запах 
рідкого мигдалю, що зумовлено 
ароматичною речовиною триме-
тиламіном. До речі, з одного гек-
тара насадження бджоли збирають 
50–60 кг меду. Цікаво й те, що піз-
нє цвітіння цієї рослини виключає 

АРОНIЯ: 
ВИРОЩУВАТИ ДЛЯ ЕКСПОРТУ
ТА ЗДОРОВ’Я

ЯГОДИ

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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можливість пошкодження квіток 
весняними заморозками, що за-
безпечує щорічне і рясне її плодо-
ношення. А плодоносити аронія 
починає здебільшого на четверто-
му році життя. Плоди її достигають 
у кінці серпня – на початку верес-
ня і можуть зберігатися у свіжому 
вигляді протягом досить тривало-
го часу. Шкірка у ягід щільна, що 
сприяє гарній цілісності. Середній 
урожай ягід становить 0,6–1,5кг 
з одного куща, а максимальний 
(починаючи з п’ятого –  шостого 
року) – 10кг. Плоди на смак кис-
лувато-солодкі, з в’яжучим терп-
куватим присмаком, і навіть коли 
вони зрілі, то міцно тримаються на 
гілках і не обсипаються.

Аронія також є природним дже-
релом Р-активних речовин, має 
високий вміст аптоціанових піг-
ментів. Вміст аскорбінової кисло-
ти в її плодах варіюється у межах 
8–55 мг на 100 г, бета-каротину – 
1,1– 2,5 мг на 100 г. Також у ягодах 
міститься досить багато цукру і 
сорбіту. У зрілих плодах перева-
жає фруктоза, у меншій кількос-
ті міститься глюкоза і сахароза. 
Вміст пектинових речовин у пло-
дах аронії 1,5–1,7 %. Плоди також 
містять: молібден  0,38–1,88, мар-
ганець 3,56–9,64, мідь  0,81– 2,97, 
бор 0,15–0,71 мг на 1 кг сирої 
маси. Відзначено також наявність 
кобальту, заліза, цинку. А ще вче-
ні твердять про здатність плодів 
чорної горобини накопичувати у 
м’якоті значну кількість йоду (6–
10 мкг на 100 г свіжих плодів). За 
вмістом йоду, до речі, плоди аро-
нії наближаються до субтропічної 
рослини фейхоа.

Крім вищезгаданих біологічно 
активних речовин, у плодах цієї 
рослини містяться вітаміни В2 (до 
0,165 мг на 100 г плодів) і Е (0,8–2,2 
мг), нікотинова (0,46–0,64 мг на 
100 г маси плодів) та фолієва (1,5 
мг у 100 г плодів) кислоти.

Встановлена також наявність 
фосфоліпідів – лецитину і кефалі-

ну. Треба зауважити, що біологіч-
но активні речовини плодів аронії 
зосереджені в основному в шкірці, 
тому при переробці й це необхід-
но врахувати. Для тих же, хто за-
планує вирощування чорноплідної 
горобини, слід врахувати, що це 
– світлолюбна культура, і її плоди 
в основному розміщуються на до-
бре освітлених периферійних гіл-
ках. Рослина вимоглива не лише до 
вологості ґрунту, але і повітря. Ви-
сокі температури літнього періоду, 
особливо якщо посушливий пері-
од збігається з фазою інтенсивно-
го росту і дозрівання плодів, може 
негативно позначитися на урожай-
ності. Окрім того, плоди стають 
менш соковитими, дрібнішають та 
набувають гіркого й терпкого сма-
ку. Але й надмірної вологості ця 
рослина також не любить. Що сто-
сується ґрунтів, то до них культура 
невибаглива, а на вологих і добре 
удобрених росте надмірно – «жи-
рує», що негативно позначається 
на врожайності та зимостійкості. 
Хоча низькі температури зимово-
го періоду не є великою перешко-
дою для перезимівлі кущиків, не 
пошкоджуються вони і весняними 
заморозками, від яких дуже часто 
страждають інші плодово-ягідні 
культури.

Для тих, хто вирішить посадити 

аронієвий сад, фахівці радять звер-
нути увагу на деякі особливості 
вирощування, але наголошують, 
що найкраще горобинові рослини 
ростуть на супіщаних і легких су-
глинкових ґрунтах. Коренева сис-
тема кущиків розташовується на 
відстані 50 см від поверхні ґрунту, 
тому близьке розташування ґрун-
тових вод не створить їй проблем. 
На одному місці рослина може 
рости 16 і більше років, але це ви-
магає систематичної підготовки 
ґрунту.

Для цього перед посадкою про-
тягом року ділянку утримують під 
«чорним паром» або ж вирощують 
на ній просапні культури. За рік до 
висаджування на ділянці можна 
висіяти сидерати – це покращить 
родючість ґрунту. Добрими по-
передниками послужать багато-
річні трави і сидеральні культури: 
конюшина, люпин, люцерна, та-
кож можна й там садити, де зем-
ля добре удоювалася під кормові 
коренеплоди, картоплю. Перед 
висаджувальними роботами на 
ділянці треба знищити багаторіч-
ні бур’яни, особливо пирій. Роз-
міщення рослин на площі перед-
бачає максимальне використання 
природних умов, а садити можна 
за схемами 3х3 і 3х4 м. Однак слід 
врахувати й те, що при такому ви-

ЯГОДИ



січень 202054

ЯГОДИ

рощуванні природні ресурси рос-
линами засвоюються до п’яти-
семи років після висаджування, 
з’являється багато бур’янів, збіль-
шується обсяг обробітку, витрати 
праці та засобів. Тому садівники з 
досвідом застосовують ущільнені 
схеми розміщення – 2x1,5 м. За та-
кого ущільнення рослини раніше 
вступають у товарне плодоношен-
ня. Для прикладу: на третій рік піс-
ля садіння урожай при схемі 3x3 м 
становить 30 ц/га, при схемі 3x1,5 
м – 55 ц/га, а при схемі 2x1,5 м – 
100 ц/га і більше. Кущі висаджу-
ють в ями 60x60x40 см і вносять до 
кожної 8–10 кг перегною та суміш 
мінеральних добрив: 200–300 г су-
перфосфату і 30–50 г калійної солі. 
Саджанці у дворічному віці виса-
джують на постійне місце навесні 
або ж восени. На легких ґрунтах 
це роблять на глибину 6–8 см, а на 
більш щільних – на 2–3 см глиб-
ше, ніж вони росли у розсаднику. 
Потім їх поливають, а лунки муль-
чують гноєм, торфом або ж сухою 
землею. Справа в тому, що при 
щільному стоянні рослин у ряду 
ріст пагонів припиняється значно 
раніше і при цьому добре визрі-
ває деревина. Та й у другій поло-
вині літа рослини не витрачають 
поживні речовини на ріст – вони 

«йдуть» на закладку квіткових 
бруньок і на підготовку до зими. 
А взимку на таких посадках краще 
накопичується сніг, забезпечуючи 
захист від несприятливих умов. У 
перші роки після висадки рослини 
займають невелику площу і не ви-
магають багато живлення, але по-
тім вони починають пригнічувати 
одна одну. Оскільки коренева сис-
тема в аронії поверхнева, верхній 
шар у безпосередній близькості 
від куща розпушують на глибину 
не більше 10 см. Не треба забувати 
й про систематичне обрізування, 

адже на врожайність аронії не-
абияк впливає ступінь освітленос-
ті всередині крони. Обрізування 
проводиться навесні для створен-
ня куща з 30–40 (50–60) різнові-
кових гілочок. Обрізані кущі до-
бре розвиваються, мають велике 
листя, товарного вигляду плоди та 
зовсім не велику зону без плодів. 
Після збирання урожаю кущі, у 
яких припиняється поступальний 
ріст гілок, у яких загущена крона 
і спостерігається відсутність уро-
жаю, зрізують до рівня поверхні 
ґрунту. У період інтенсивного рос-
ту плодів аронії та їх дозрівання у 
посушливі періоди необхідний ре-
гулярний полив, який має забезпе-
чити зволоження ґрунту не менше, 
ніж на 50 см. Вкотре нагадаю, що 
після кожного поливу пристовбур-
ні кола треба замульчувати.

Що стосується удобрювання, 
то для щорічного і рясного плодо-
ношення культури необхідно вно-
сити органічні добрива через рік 
з розрахунку 30–40 т/га. Тут слід 
зазначити, що з мінеральних до-
брив аронія чорноплідна особливо 
чутлива до азоту. Пояснюється це 
занадто раннім початком вегетації 
рослин. Оскільки фосфор і калій є 
важкорозчинними, то вносити їх 
доцільніше під зиму.



січень 2020 55

ЯГОДИ

На 1га площі через рік вносять 
3 ц суперфосфату і 1,5 ц калійних 
добрив. Хоча дехто рекомендує 
у вже плодоносних насадженнях 
вносити раз у 2–3 роки під обро-
біток ґрунту восени на 1 га такі 
добрива: 20–30 т гною, 2– 3 ц 
азотних, по 1,5 ц фосфорних і ка-
лійних добрив. Як я вже раніше 
згадував, аронія починає плодо-
носити на третій–четвертий рік 
після висаджування. Врожаї вона 
дає щорічно, але рівень урожай-
ності варіюється. Плоди достига-
ють майже одночасно, зазвичай 
– у кінці серпня або ж на початку 
вересня. Збирають їх у щитках, 
акуратно зрізуючи інструментом 
щитовидні супліддя, не відрива-
ючи ягід. Саме таким чином вони 
будуть довше зберігатися: їх мож-
на нанизувати на дріт і розвішува-
ти у темному прохолодному місці. 
Для переробки і нетривалого збе-
рігання (3–4 доби) можна рвати 
лише одні ягоди, які, до речі, добре 
зберігаються у сушеному і заморо-
женому вигляді.

Пам’ятайте, що при тривалому 
зберіганні і проморожуванні вони 
стають солодшими, а терпкість 
їх значно зменшується. З плодів 
можна готувати компоти, киселі та 
інші страви, але варто зауважити, 
що вони впливають на артеріаль-
ний тиск людини, знижуючи його.

А ще аронію використовують 
для виготовлення натурального 
харчового барвника у кондитер-
ській промисловості, варення, 
сухофруктів, натуральних соків, 
лікарських препаратів тощо. Тож 
вирощуймо чорноплідну горобину 
– вона того варта!

РОЗМНОЖЕННЯ  
АРОНІЇ

Якщо ви вирішили посадити  
плантацію аронії, то сорти вибира-
ти раджу у місцевому розпліднику, 
коли такий, звичайно, є. Найвіро-
гідніше, там  запропонують саме 

ті рослинки, які будуть найбільш 
пристосовані до умов вашої кліма-
тичної зони. А якщо такого немає? 
Тоді займіться вирощуванням са-
мостійно.

Перш за все, аронію, як і біль-
шість чагарників, раджу саджати 
пізно восени або ранньою весною, 
коли в ґрунті достатньо вологи 
для живлення кореневої системи. 
Перед висаджуванням горобино-
вої плантації треба внести 50–60 
тонн перегною на 1 гектар пло-
щі, попередньо  зоравши ґрунт на 
глибину 40–50 см. А способів для 

розмноження чорноплідної го-
робини немало. Розмножують її 
насінням, горизонтальними від-
садками, кореневими паростка-
ми, діленням куща, щепленням 
як здерев’янілими, так і зеленими 
живцями.

НАСІННЄВЕ 
РОЗМНОЖЕННЯ

Стиглі ягоди аронії обережно 
розчавлюють. Мезгу з насінням 
після віджимання соку поміща-
ють в ємність і заливають водою. 
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Наступного дня її перетирають, 
відокремлюючи насіння у воді 
(воно осідає на дно ємності). По-
тім насіння сушать на повітрі за 
температури 18°С, розфасовують 
у спеціальні ємності для зберіган-
ня. Це насіння висівають восени 
або після відповідної підготовки 
навесні. Слід зазначити, що при 
весняному висіванні насіння аро-
нії чорноплідної вимагає тривалої 
(до 150 днів) стратифікації. Почи-
нають її з першої половини грудня, 

а до цього насіння зберігають у по-
лотняних мішках за температури 
не вище 5°С і відносної вологості 
50–70%. Спочатку насіння замочу-
ють у воді, 7–10 днів витримують 
при температурі 12–14°, кладуть 
на лід або у підвал при темпера-
турі не вище 3°С і витримують 10 
днів, потім знову 10 днів витриму-
ють при температурі 12–14°С. Цю 
температуру підтримують 1,5–2 
місяці, після чого знову укладають 
на лід або переносять у холодний 

підвал. За 3–4 дні до висівання на-
сіння переносять у тепле примі-
щення, але треба його перевіряти 
і слідкувати, щоб не пересушити. 
При весняному висіванні пророс-
лим або «наклюнутим» насінням 
сходи з’являються на 6–8-й день.

Для отримання високоякісних 
стандартних сіянців насіння аро-
нії чорноплідної висівають у до-
бре оброблений грунт на гряди під 
маркер або стрічковим способом. 
Підосінні посіви обробляють по 
чистому пару. За 3–4 тижні до ви-
сівання пар переорюють із наступ-
ним боронуванням та ретельною 
вибіркою бур’янів. При стрічково-
му висіванні кожна стрічка скла-
дається із 4 рядків, відстань між 
якими 10–15 см, а відстань між 
стрічками 60–70 см. Це дає мож-
ливість механізувати не тільки 
ручну роботу, але й подальший до-
гляд за посівами та викопування 
сіянців. При стрічковому висіван-
ні ділянка повинна бути вирівня-
ною, оскільки у різного роду запа-
динах застоюється вода, що може 
призвести до вимокання росли-
нок. Необхідно також стежити за 
прямолінійністю стрічок. На 1 по-
гонний метр висівають 0,4–0,5 г 
насіння. При такій нормі відстань 
між насінням буде приблизно 0,5 
см. Зазначимо, що при загущено-
му висіванні сіянці розвивають-
ся слабо й витягуються. Глибина 
загортання насіння, залежно від 
ґрунту, повинна бути 1,0–1,5 см. 
Глибше закладення, особливо на 
важких ґрунтах, знижує схожість 
насіння. Після висівання рядки 
на грядках або рядки у стрічках 
мульчують перегнійною землею та 
прикочують легким катком. Якщо 
все зробите правильно, то вже у 
перші сонячні дні травня повинні 
з’явитися рясні сходи.

Догляд за новими сходами аро-
нії полягає насамперед у своєчас-
ному прополюванні, розпушуванні 
і регулярному поливі. Якщо посіви 
здалися загущеними, їх проріджу-
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ють у стадії появи другого справжнього 
листочка. Зазвичай видаляють ослаблені 
рослини, а решту залишають на відстані 
2–3 см. Висмикнуті сіянці можна пікіру-
вати у ємності чи парнички для дорощу-
вання.

Висота однорічних сіянців при відпо-
відній агротехніці вирощування досягає 
40см, а на бідних неудобрених грунтах 
– заледве 10 см. Для посилення росту 
рослин у першій половині літа їх піджив-
люють розчином мінеральних добрив у 
концентрації N2P20K2 у вигляді позако-
реневих підживлень або поливів. Восени 
ж сіянці викопують і сортують. Екземп-
ляри висотою більше 15 см висаджують 
для подальшого дорощування у шкілках. 
Спосіб висадки – рядовий, відстань між 
рядами – 70–75, між рослинками в ряду 
– 20 см (щоб забезпечити обробку між-
рядь). 

У великих розплідниках висаджуван-
ня можна проводити у борозни, нарізані 
плугом (їх глибина  15–20 см). Рослини 
висаджують «по шнуру», чим дотриму-
ються прямолінійності рядів. Навесні 
ж, як тільки просохне земля, проводять 
культивацію міжрядь. При своєчасному і 
ретельному догляді (прополювання, роз-
пушування і підживлення) вже до осені 
саджанці досягають стандартних розмі-
рів і є придатними для висаджування на 
постійне місце.

РОЗМНОЖЕННЯ 
КОРЕНЕВИМИ ПАРОСТКАМИ

Цей метод прийнятний при наявності 
добре розвинених маточних рослин, на-
щадки яких мають самостійну корене-
ву систему. Зазвичай весняні паростки 
восени вже досягають 25–35 см, а ті, що 
з’явилися в другій половині літа, бувають 
слабше розвинуті, і їх слід дорощувати 
у розсаднику. Прикореневі ж пагони та 
паростки мають свою кореневу систе-
му, і їх без проблем можна відокремити 
від материнського куща восени або на-
весні. Прикореневі пагони краще укорі-
нюються, якщо кущі обгорнути землею. 
Плодоношення розмножених таким чи-
ном кущиків настає вже на другий рік. 
Для якнайшвидшого отримання нових 
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рослин можна використовувати 
також розмноження відводками. 
Для цього ранньою весною бічні 
гілки добре розвинених кущів при-
гинають до землі, пришпилюють 
дерев’яною скобою, поливають 
і присипають землею. Протягом 
літа їх тримають у вологому стані 
і до осені відводки утворюють до-
бре розвинену кореневу систему, 
після чого їх відділяють від мате-
ринської рослини.

До речі: (блок) Сортів чорно-
плідної горобини існує багато. Усі 
вони надзвичайно схожі зовні й 
відрізняються лише смаковими 
якостями, термінами плодоно-
шення та деякими іншими влас-
тивостями. Селекціонери Данії 

створили сорт Арон, Фінляндії 
– Ахонена, Діамант, Хакки, Ві-
кінг, Белдер, Кархумякі, поляки 
вивели Кутно,  Дабровіце, Егерт, 
Нова вагу, багато сортів мають і 
змішане походження: Неро, Чор-
ноока, Рубіна, Еректил, Грандіфо-
лія, Алтайська великоплідна, Зе-
ріна, Макрофілла, Отем Мейджік, 
Пуміла, Рубіна, Естландія та інші. 
Але селекційна робота не 
стоїть на місці і кож-
ного сезону ринок по-

повнюється пропозиціями нових 
сортів. 

ЗЕЛЕНЕ ЖИВЦЮВАННЯ 
У  ПАРНИКАХ

При живцюванні горобини чор-
ноплідної здерев’янілими живця-
ми у відкритому грунті приживлю-
ваність зазвичай низька (8–30%), і 
використовувати цей метод для 
виробничих цілей не рекоменду-
ють. Значно кращі результати ви-
ходять при розмноженні аронії 
укороченими (4–5 см завдовжки) 
живцями у пікирувальних ємнос-
тях у закритому грунті. Укоріню-
ваність черенків, заготовлених у 
кінці травня або у перших числах 
червня, сягає 96–98%. Але, як по-
казали дослідження, розмножен-
ня живцями прийнятне лише для 
окремих форм. Пагоноутворююча 
здатність рослин, вирощених із 
живців (і їх урожайність), нижча, 
ніж у рослин насіннєвого похо-
дження.

У садівничій практиці дуже 
часто аронію прищеплюють ще й 
на горобину звичайну. Вирощена 
на такому штамбі, чорноплідна 
відрізняється високим урожаєм 
і досить приваблива щодо деко-
ративності. Для щеплення також 
використовують груші-дички або 
глід.

Не забувайте, що для досягнен-
ня гарного плодоношення чорно-
плідної горобини її плантації по-
требують регулярного (кожні три 
роки) удобрювання 
перегноєм. 
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Проблематика выращивания 
земляники нейтрального дня в 
2019 году – этот вопрос обсуж-
дали во время семинара в рамках 
ежегодного события для специ-
алистов плодоовощной отрасли 
Fresh Business Expo. 

Аналитики уже подвели итоги 
«клубничного» сезона, фермеры 
подсчитали затраты и прибыль 
и поделились своими мыслями о 
весьма непростом для ягодников 
годе.

Главными особенностями этого 
года стала задержка старта сезона 
практически на 2 недели. Причина 
– обильные осадки во второй по-
ловине весны по всей территории 
Украины. А в западных областях 
ночные заморозки, дожди и грады 
уничтожили часть урожая. Однако 
несмотря на погодные катаклиз-
мы, фермеры справились со слож-
ностями и получили неплохой ре-
зультат на выходе. Своим опытом 
поделился агроном-технолог Евге-
ний Лайтер. Он назвал основные 
проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться их хозяйству в этом 
году, и пути их решения.

«Главными проблемами были  
высокие и  низкие температуры, 
большое количество осадков, засу-
ха, заморозки, град и нестабиль-
ность в плодоношении. Чтобы 
фермерам уберечь растения и по-
лучить максимальный урожай (а 
в некоторых случаях хоть какой-
то  урожай), необходимо было 
поработать над защитными 
укрытиями от резких колебаний 
температур и града, затенять 
ягоду от жгучего солнца, иметь 
повышенный запас водных ресур-
сов и наладить работу системы 
орошения в периоды засухи. Не 
обошлось без применения анти-
стрессантов во время заморозков 
и нестабильного плодоношения. 
Приходилось спасать ягоду от 
вредителей и болезней», –вспоми-
нает Евгений.

Основными болезнями земля-
ники садовой в этом сезоне стали 
мучнистая роса, антракноз, серая 
гниль и фитофтороз.

В начале сезона затяжной пе-
риод дождей поспособствовал 
развитию на клубничных планта-
циях болезней мучнистой росы 

и антракноза. Однако фермеры с 
этим успешно справились благо-
даря двухразовому опрыскиванию 
насаждений средствами защиты. В 
июне наблюдались проявления се-
рой гнили и мучнистой росы. Уча-
сток, пораженный фитофторозом, 
понес 30% потери товарной ягоды 
в первой волне.

«На протяжении сезона мы ис-
пользовали биопрепараты, им-
муностимуляторы, препараты, 
которые разлагаются или имеют 
контактное действие, – расска-
зывает агроном. – В июле  было 
проведено несколько профилак-
тических лечебных опрыскиваний 
растений. В этот период осадков 
не наблюдалось, но мы сработали 
на предотвращение болезней и 
возможных вредителей. В сентя-
бре, перед подготовкой к зиме, мы 
также провели профилактиче-
ские опрыскивания. Были внесены 
контактные препараты, кото-
рые позволили покрыть листовую 
поверхность растений».

Вредители также внесли свою 
лепту в выращивание земляники 
садовой. Самым проблемным в 

ПРОШЛОГОДНИЕ 
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Дарина ДЫШКАНТ, 
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этом сезоне оказался трипс. Раз-
гар его вредоносности припал на 
жаркий июнь. В этот период на-
блюдалась огромная популяция 
вредителя, с которой невозможно 
было справиться на протяжении 
1,5 месяца. 

Также пришлось бороться с 
такими вредителями как лигус, 
клещ, грызуны, кравчик- головач. 
Большое внимание необходимо 
было уделить личинкам майского 
жука. Для этого вредителя в 2019 
сезоне создались комфортные 
условия в питании и миграции.  
Сложностью было то, что майский 
жук обладает очень развитым обо-
нянием и в случае внесения ин-
сектицидов может мигрировать в 
зоны с низкой концентрацией СЗР 
или перестает питаться опрыскан-
ными растениями.

«Грунтовые условия в нашем 
хозяйстве, на которых выра-
щивается клубника, –  это три 
участка, расположенные  в райо-
не 10 километров друг от друга, 
которые имеют разный грунт: 
чернозем легкий, песчаный грунт 
и чернозем легкий с высокой вла-
гоемкостью (плохой дренажно-
стью)», –  рассказывает Евгений 
Лайтер.

Самым проблемным участком 
для выращивания земляники са-
довой оказался чернозем легкий 
с высокой влагоемкостью. Един-
ственным преимуществом этого 
грунта стала возможность более 
редкого полива. Среди недостат-
ков – частое намокание корневой 
системы, невозможность быстро-
го использования техники после 

дождей, проблемный сбор продук-
ции, вымокание участков в «блюд-
цах», высокий уровень засоренно-
сти, плохая аэрация почвы. 

Основной проблемой на этом 
участке в 2019 году стало пораже-
ние фитофторой и  высокий уро-
вень поражения ягоды серой гни-
лью. Основная масса продукции 
не отвечала товарным качествам 
(ягода была нетранспортабельна), 
60% растений из-за стрессовых 
условий сформировали плохую 
закладку на 2-ю волну плодоно-
шения.

Растения, которые располага-
лись на участке чернозема легко-
го, показали себя более успешно. 
Среди преимуществ – быстрое ве-
сеннее развитие, быстрое исполь-
зование техники после дождей, 
высокая эффективность фертига-
ции, высокий уровень товарной 
ягоды, низкий уровень сорняков, 
невысокий болезнетворный фон. 
Единственный недостаток участка 
– необходимы частые поливы.

Проблемой 2019 стало пораже-
ние личинкой майского жука, как 
показал опыт, данный грунт явля-
ется оптимальным для вредителя.

Лучше всего клубника садовая 
чувствовала себя на песчаном 
грунте. В этом году данный уча-
сток стал лидером среди осталь-
ных, средний показатель урожай-
ности был на уровне 19 тонн/га.

Несмотря на все клубничные 
«баталии» этого года, фермеры 
прошли испытание погодными ус-
ловиями, справились с болезнями, 
побороли вредителей и показали 
неплохой результат за сезон. 

Ценовые показатели на протяжении сезона 2019
май-июнь 20 июня - 20 июля июль-август сентябрь

1 СОРТ

 38-52 грн/кг 45-75 грн/кг 38-50 грн/кг 42-60 грн/кг

2 СОРТ-MIX

32-40 грн/кг 38-42 грн/кг 32-40 грн/кг 35-45 грн/кг

3 СОРТ

22-30 грн/кг 30-35 грн/кг 28-35 грн/кг 28-35 грн/кг

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

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

 www.adana3.com.ua

ТОВ «Адана 3»
Ліцензований виробник 

саджанців суниці  
та ягід в Україні.

Пропонуємо  
сертифіковані саджанці  

ЛІТНІ СОРТИ СУНИЦІ :

Світ Чарлі®  (Sweet Charlie®)

Алба® (Alba®) 

Румба® (Rumba®)

Азія® (Asia®)

Роксана® (Roxana®)

Флоренс® (Florence®)

Мальвіна® (Malwina®)

РЕМОНТАНТНІ СОРТИ СУНИЦІ:

Світ Енн® (Sweet Ann®) 

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

® - захищено правом інтелектуальної 
власності. Саджанці постачаються офіційно 

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

Ми співпрацюємо з:

EKLAND MARKETING  
COMPANY  

OF CALIFORNIA, INC

YALTIR 
AGRICULTURAL 

PRODUCTS , INC.
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Зарубежные рынки не ждут 
украинских предпринимателей с 
распростертыми объятиями. Там 
высокая конкуренция и скептиче-
ское отношение к иностранным 
производителям. Но если про-
дукция востребована, высокого 
качества и с адекватной ценой, на-
ладить ее экспорт вполне реально. 

Украинские товары пользуются 
спросом во многих странах. Осо-
бенно популярна у иностранцев 
украинская ягода. Стоит заметить, 
что ягоды на сегодняшний день 
являются горячей темой не только 
в плодоовощном бизнесе Украины, 
но и во всем мире. Высокий спрос 
на качественный украинский про-
дукт позволяет поставщикам ра-
ботать с рекордной рентабельно-
стью. Отечественные поставщики 
ягод все активнее осваивают евро-
пейский рынок и не только. 

Собственным опытом экспор-
та ягод «за бугор» поделился ди-
ректор ООО «Українська ягода» 
Тарас Баштанник, который про-
шел путь продаж ягоды от местных 
розничных сетей, наладил сбыт в 
страны ЕС, Персидского залива 
и Юго-Восточной Азии. Эксперт 
презентовал сравнительную харак-
теристику рынков ягод ЕС и стран 
Персидского залива /Юго-Восточ-
ной Азии, сделал обзор рынков, 
продуктов и конкурентов. 

ЕС VS АЗИЯ

Первое, на что стоит обратить 
внимание – культура потребления 
ягод. В Европе прекрасно принима-
ют продукцию в любом виде, и све-
жие, и переработанные ягоды. На 
других рынках – преимущественно 
только свежие ягоды. Азиаты пред-

почитают свежую черешню, голу-
бику, землянику садовую, малину, 
ежевику, красную смородину. За-
мороженная ягода практически не 
пользуется спросом.

«Что касается конкуренции, то 
рынок Европейского союза практи-
чески сформировался, –  говорит 
Тарас Баштанник. –  Однако себе-
стоимость производства и уровень 
потребления ягод постоянно рас-
тет, что заставляет искать новых 
поставщиков. В Азии рынок только 
формируется, но чтобы поставлять 
туда украинскую продукцию, необхо-
димо выдержать конкуренцию с ми-
ровыми брендами (Driscoll`s, CarSol, 
Best Berry и т.п.) и производителями 
(США, Австралия), которые прак-
тически захватили этот рынок». 
Относительно стабильности и про-
гнозируемости, то европейский ры-
нок более удобный для экспорта, не-

ЭКСПОРТ ЯГОД
НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

МАРКЕТИНГ

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»



жели поставка продукции в другие 
страны, где ценообразование может 
колебаться очень часто.

УПАКОВКА

ЕС: В первую очередь –  В2В и 
только второй этап развития ва-
шего экспорта –  B2C. Зачастую на 
первом этапе поставки продукции 
в ЕС товар у вас купит некая ком-
пания- посредник, которая, ско-
рее всего, перефасует ваш товар и 
продаст дальше. Либо перераба-
тывающее производство. В таком 
случае от вас не будут требовать 
конечную упаковку.  

Азия: Практически полностью 
только B2C. Тут нет рынка пере-
работки или переупаковки. По-
требитель требует конечный то-
вар в удобной таре.

ЛОГИСТИКА

ЕС: Свежая / замороженная яго-
да –  автомобильный транспорт.  

Азия: Свежая ягода – авиадо-
ставка. Замороженная ягода –  мор-
ские контейнеры. «По моему опыту, 
самое сложное в экспорте продук-
ции в Азию – это логистика. Пря-
мых рейсов в Сингапур, Малайзию, 
Гонконг нет. В Эмираты есть, но 
на перевозку продукции этими са-

l  Не работайте с неизвестными компаниями  
с отсрочкой платежа (это касается в первую очередь 
стран Персидского залива);

l  Работайте только с надежными  
логистическими компаниями, особенно  
при авиа- и морской логистике;

l  Помните об установленных НБУ сроках  
возврата валютной выручки;

l  Ответственно подойдите к составлению 
контракта, согласованию с клиентом полно-
го пакета сопроводительных документов 
для экспорта (это очень важно).

молетами большой спрос, а пред-
ложений катастрофически мало. 
Поэтому возможности экспорта в 
азиатские страны свежей ягоды для 
украинских производителей очень 
ограничены», –   делится Тарас. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ЕС: Очень высокий уровень 
требований к сертификации, каче-
ству, стабильности поставок.

Азия: Уровень требований 
ниже. Основным аргументом бу-
дет цена. Специфической серти-
фикации не требуется.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЫНКОВ

Среди преимуществ экспорта 
ягод в Европу эксперт отметил, 
что для настоящего объема и уров-
ня производства ягод (особен-
но послеуборочной доработки) в 
Украине было бы стратегически 
верно ориентироваться в первую 
очередь на рынки стран ЕС, и  для 
этого есть свои причины.

«Например, несравненно боль-
шие объемы и ассортимент ягод 
на рынках стран ЕС. Нет лими-
тирующего фактора по объемам 
и сложности логистики, в первую 
очередь для свежей ягоды, – гово-
рит Тарас. – Есть возможность 
на первых этапах работать в 
сегменте B2B с трейдерами. А 
также плановость и конкурент-
ное преимущество (себестои-
мость) в рамках своего сезона 
свежей ягоды».

Что касается преимуществ ра-
боты со странами Персидского 
залива и Юго-Восточной Азии, 
это ниже требования к качеству 
и сортам ягод, хотя и конкурен-
ция с мировыми брендами. Ниже 
требования к сертификации, и 
это важно для общего портфо-
лио и имиджа производителя /
экспортера. 

МАРКЕТИНГ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА
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Плоди груші мають високу хар-
чову цінність. Їх дієтичні, смакові та 
лікувальні властивості обумовлені 
вмістом у плодах цукрів (6–16%), 
органічних кислот (0,1–0,3%), ду-
бильних і пектинових речовин (до 
4%), наявністю вітамінів А, В, Р, РР, 
С, каротину, азотистих речовин, мі-
кроелементів та біологічно актив-
них речовин.

Для збалансованого раціонально-
го харчування плоди груші необхід-
но споживати протягом року, однак 
на сучасному етапі виробництво їх 
вкрай недостатнє. Однією з причин 
цього є відсутність підщеп, придат-
них для інтенсивних насаджень як 
у зонах традиційного вирощування, 

так і в північних регіонах України.
Необхідно також підібрати швид-

коплідні високоврожайні сорти 
осіннього і зимового строків дости-
гання, визначити кращі підщепи й 
сорто - підщепні комбінування, що 
стануть запорукою високих і ста-
більних врожаїв, основою рента-
бельного виробництва.

Груша менш морозостійка, ніж 
яблуня, що обмежує зони її промис-
лового поширення в Україні. Висо-
коякісні десертні сорти зимового 
строку достигання поширенні у 
Криму, Придністров’ї і в південно-
західних регіонах, де цілком спри-
ятливі ґрунтово-кліматичні умови 
для їх вирощування. Але завдяки 

значним досягненням селекційної 
науки в Україні за останні роки в 
культуру були введенні нові сорти, 
що більш адаптовані до регіональ-
них умов, особливо за такими по-
казниками, як стійкість до осно-
вних хвороб (парша, бактеріози), 
зимостійкість, висока врожайність 
– Вижниця (30 т/га), Вересневе Дево 
(35–40 т/га), Китайський ліхтарик 
(40–45 т/га), Весільна, Легенда Кар-
пат, Панянка, Стрийська, Пектораль 
(фото 3 Сорт Китайський ліхтарик 
на підщепі айва 2–10). 

Використання таких сортів з 
одночасним введенням в культу-
ру нових підщеп для груші, в т.ч. 
більш зимостійких клонових під-

САДІВНИЦТВО

Ю.Б. ХОДАКІВСЬКА, 
ІС НААН

СОРТИ ГРУШI I ̄ Х ПIДЩЕПИ
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щеп айви і слаборослих насіннє-
вих форм, дозволить вирощувати 
промислові насадження груші не 
тільки у спеціалізованих садівни-
чих господарствах, але  мати також 
фермерські, селянські і аматорські 
насадження у всіх ґрунтово-кліма-
тичних зонах України.

Залежно від способів розмно-
жування розрізняють підщепи на-
сіннєві та клонові, або вегетативно 
розмножувані.

Вегетативно розмножувані підще-
пи утворюють більш розгалужену, ніж 
на сіянцях, кореневу систему, але не-
глибоко розміщену. Дерева, щеплені 
на них, вступають у плодоношення на 
3–4 рік, відрізняються помірним рос-
том, що дозволяє збільшити густоту 
садіння і підвищити продуктивність 
насаджень (ВА 29, МА, ІС 2-10, ІС 
4–6, ІС 4–12). Коріння витримує тим-
часове зниження температури ґрунту 
до – 9°С. Одним із недоліків айви як 
підщепи для груші є те, що більшість 
сортів погано сумісні з нею, а деякі 
взагалі несумісні. У практиці садів-
ництва часто зустрічаються випадки, 
коли щеплення проходить успішно, 
але рослини ростуть хворобливими 
і є недовговічними. Це явище назива-
ється несумісністю прищепи і підще-
пи і може проявлятися в більшій чи 
меншій мірі.

Виділяються декілька типів не-
сумісності. Інколи вона проявля-
ється у вигляді неміцного зрос-
тання (фото 1). Другим типом 
несумісності є голодування під-
щепи. Зростання при цьому часто 
буває достатньо міцним, але че-
рез порушення обміну речовин в 
тканинах прищепи, особливо над 
місцем зростання, накопичується 
крохмаль, а підщепа позбавлена 
його або містить значно менше. 
У таких випадках спостерігається 
відмирання кореневої системи і за-
гальне пригнічення дерева, особли-
во помітне у другій половині літа, а 
інколи й погибель його.

Несумісність підщепи і прищепи 
може проявлятися у зміні кольору 

листя (фото 2). Вже у середині літа 
такі рослини виділяються дещо 
хлоротичним листям, а може спо-
стерігатись передчасний листопад. 
Як правило, ці візуальні ознаки під-
тверджуються кількісними показ-
никами вмісту хлорофілу.

За ступенем сумісності з айвою 
сорти поділяються на добре сумісні, 

погано сумісні і несумісні. До пер-
ших належать Вижниця, Вересневе 
Дево, Роксолана, Кучерянка,  Но-
ябрська, Конференція, Бере Київ-
ська, Бере Люка та ін., до других – 
Улюблена Клапа, Вільямс, Вільямс 
червоний, Маргарита Марілья, Зо-
лотоворітська, Бере Наполеон, до 
третіх – Кіффер і Бере Боск .

Таким чином, підщеп для груші, 
які б повністю задовольняли са-
дівників, не існує. У такій ситуації 
важливого значення набуває під-
бір продуктивних сорто-підщепних 
комбінувань.

До теперішнього часу насіннєві 
підщепи залишаються основними 
для груші у більшості зон завдяки 
хорошій сумісності, морозостій-
кості, довговічності щеплених де-
рев і пристосованості до місцевих 
умов. До недоліків слід віднести 
сильнорослість, генетичну нео-
днорідність, пізній вступ у плодо-
ношення.

Серед культурних сортів, насін-
ня яких можна використовувати 
для вирощування підщеп, виділя-
ються Лимонка, Глек, Олександрів-
ка, Панна, а також кращі місцеві 
сорти, пристосовані до умов виро-
щування, стійкі до хвороб, низьких 
температур.

Фото 1. Прояви несумісності

Фото 2. Зміна кольору листя при несумісності



січень 202066

САДІВНИЦТВО

Календарні 
строки  

проведення 
робіт

Фенологічні 
фази розвиту 

рослин (ВВСН)

Мета та умови проведення 
заходів проти хвороб  

та шкідників

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

Літньо-осінній 
та весняний 
періоди

Період 
планування 
та закладання 
плодових 
розсадників

Якісне закладання кісточкових 
плодових розсадників, обмеження 
джерела інфекції багатьох 
збудників хвороб, отримання 
здорового посадкового матеріалу

Для закладання розсадників відводити вирівняні, захищені від вітрів 
ділянки, на відстані не менше 1,0-1,5 км від старих насаджень і вико-
ристовувати лише здоровий садивний матеріал. В полях розсадника 
дотримуватися прийнятої сівозміни. Кращі попередники – чорний пар, 
зайнятий пар, багаторічні бобові трави, зернові та зернобобові культури. 
Розсадники і плодові насадження розміщувати на ділянках, ґрунт яких 
вільний від збудників вертицильозу, бактеріозів, на яких останні 4-5 ро-
ків не вирощували пасльонові, гарбузові, баштанні культури, картоплю, 
суницю. Не слід вирощувати ці культури у міжряддях розсадника і саду. 
Своєчасно проводити рихлення міжрядь, систематично руйнувати по-
верхневу кірку, знищувати бур’яни, не допускати загущення сіянців, вно-
сити збалансовані норми органічних і мінеральних добрив з невеликим 
збільшенням калійних, які підвищують стійкість саджанців до хвороб 

Весняно- 
літній та  
осінній періоди

Період вегетації
Вирощування здорового 
посадкового матеріалу

Проведення обстежень маточних насаджень на виявлення хвороб, хворі 
рослини видаляють, а здорові перевіряють на вірусну і бактеріальну ін-
фекцію. Проти вірусної і фітоплазмової інфекції проводять термічну вод-
ну або повітряну терапію. Заготівля прищеп та посадкового матеріалу 
тільки зі здорових дерев. У разі необхідності застосовують термотера-
пію. Вирощування здорового посадкового матеріалу на основі одержан-
ня безвірусних і безфітоплазмових клонів, розмноження їх за умов суво-
рої ізоляції від можливих джерел інфекції. Не допускати пошкодження 
кореневої системи і наземних органів від механічних пошкоджень. Сис-
тематично проводити захисні заходи проти личинок травневого хруща, 
дротяників та інших ґрунтових шкідників, що суттєво знижує ураженість 
рослин бактеріальними і вірусними хворобами

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

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ 
ЗАХОДIВ НА КIСТОЧКОВИХ ПЛОДОВИХ  
КУЛЬТУРАХ ПРОТИ ХВОРОБ ТА ШКIДНИКIВ
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САДІВНИЦТВО

Календарні 
строки  

проведення 
робіт

Фенологічні 
фази розвиту 

рослин (ВВСН)

Мета та умови проведення 
заходів проти хвороб  

та шкідників

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

Весняно- 
літній та осінній 
періоди

Період вегетації 
(ВВСН 01-39)

Створення оптимальних умов 
для росту й розвитку сіянців 
і саджанців; оздоровлення 
ґрунту від патогенної інфекції та 
шкідників; підвищення стійкості 
рослин до хвороб

Не допускати пошкодження кореневої системи і наземних органів 
від механічних пошкоджень. Систематично проводити захисні захо-
ди проти личинок травневого хруща, дротяників та інших ґрунтових 
шкідників, що суттєво знижує ураженість рослин бактеріальними і ві-
русними хворобами. Вносити лише збалансовані норми органічних і 
мінеральних добрив на основі агрохімічного аналізу ґрунту

Весняно- 
літній та осінній 
періоди

Період вегетації 
(ВВСН 00-39)

Обмеження джерел первинної 
та вторинної інфекцій 
збудників моніліального опіку, 
клястероспріозу, кокомікозу та 
інших плямистостей, борошнистої 
роси та інших хвороб 

Для захисту сіянців і саджанців кісточкових плодових культур від хво-
роб слід своєчасно проводити профілактичні хімічні заходи з викорис-
танням дозволених фунгіцидів, які рекомендовані до використання в 
дорослих насадженнях. Кратність обробок саджанців фунгіцидами за-
лежить від стійкості сорту до хвороб, погодних умов, які складаються 
потягом вегетації рослин, та діючих речовин використаних препаратів

Весняно- 
літній та осінній 
періоди

Протягом 
вегетації  
(ВВСН 00-39)

Отримання здорового 
посадкового матеріалу шляхом 
своєчасного проведення 
організаційно - господарських та 
профілактичних заходів

Під час викопування саджанців проводять огляд кореневої системи. За ви-
явлення наростів кореневого раку на головному корені або кореневій шийці 
рослини вибраковують і знищують. Якщо нарости виявлено на бічних ко-
рінцях, то їх обрізують і спалюють, а всю кореневу систему дезінфікують, 
занурюючи корені на 5 хвилин в 1%-ний розчин мідного купоросу. Саджанці 
з ознаками вірусних та фітоплазмових захворювань знищують. Восени в роз-
саднику опале листя згрібають і знищують, а міжряддя переорюють

Протягом року
Період 
проектування і 
закладання саду 

 Якісне закладання кісточкових 
плодових насаджень, обмеження 
джерела інфекції багатьох 
збудників хвороб, створення 
оптимальних умов для росту й 
розвитку рослин 

Для закладання саду використовувати лише здоровий посадковий ма-
теріал районованих для даної ґрунтово-кліматичної зони кісточкових 
плодових культур. За цього слід віддавати перевагу високопродуктив-
ним сортам з високою стійкістю до моніліального опіку, борошнистої 
роси, клястероспоріозу, кокомікозу, бактеріального раку кори та інших 
хвороб. Суворо дотримуватися рекомендованої густоти посадки са-
джанців з врахуванням сили росту підщепи і прищепи та інших біо-
логічних особливостей. Кожен сорт чи порода з однаковим строками 
дозрівання висаджувати в окремих масивах для зручності проведення в 
них механічних робіт, в тому числі і обприскування дерев фунгіцидами 

Осінній – 
весняний 
періоди

Восени та навесні 
до початку 
сокоруху у дерев

Обмеження джерела первинної 
інфекції у молодих і плодоносних 
садах моніліального опіку, 
клястероспоріозу, кокомікозу, 
полістігмозу, борошнистої роси, 
кучерявості листя персика, 
червоної плямистості та заснітки 
слив та інших хвороб; захист 
штамба і скелетних гілок дерев 
від сонячних опіків, морозобоїн, 
унеможливлення розвитку 
фітопатогенів і окремих шкідників 
в тріщинах кори

Ретельне збирання опалого листя, його компостування або спалювання, 
збирання і знищення муміфікованих плодів, проведення зяблевої оранки 
в міжряддях й обкопування пристовбурних кругів, глибоке загортання 
опалого листя в ґрунт, вирізання і спалювання уражених пагонів і гілок із 
захопленням 10-15 см здорової тканини, викорчовування загиблих дерев з 
обов'язковим знищенням їх протягом зими. Сильно уражені дерева бакте-
ріальним раком видаляють з території саду і спалюють, а ґрунт дезінфіку-
ють хлорним вапном з розрахунку 200 г/м2. Вапно розсипають на поверхні 
ґрунту і перекопують. Обов’язкове очищення стовбурів і скелетних гілок 
від кори, яка відстала, моху і лишайників. Всі відходи збирають і спалюють. 
Цей захід важливий проти резервації багатьох збудників хвороб. Для де-
зінфекції кори і захисту штамба та скелетних гілок від сонячних опіків, мо-
розобоїн. Ефективне осіннє покриття кори садовою фарбою «Юніфарб». 
За її відсутності роблять побілку 20%-м вапняним молоком з доданням 4% 
мідного купоросу або використовують білу латексну водоемульсійну фар-
бу з додаванням 1%-ного мідного купоросу (100 г на 10 л води)

Весняний 
період

Навесні до 
початку сокоруху 
у дерев

Захист саду від чисельних 
шкідників та хвороб 

Ранньою весною до початку сокоруху у дерев по мерзлоталому ґрунті 
проведення обприскування дерев і ґрунту 5-7% розчином сечовини (30-
45 кг/га), яка проявляє фунгіцидні властивості. За такого обприскування 
добре зволожують (омивають) кору штамба, скелетних гілок, всю кро-
ну дерева і обов’язково обприскують ґрунт під його кроною. Навесні 
і влітку проводять систематичне обстеження саду на виявлення бакте-
ріального раку, моніліального опіку, кучерявості листків персика, вишні 
та інших хвороб, за розвитку яких добре видно в кроні дерева уражені 
пагони і гілки. За прояву симптомів таких хвороб уражені частини рос-
лини обрізають із захопленням 10-15 см здорової тканини. Проводять 
дезінфекцію зрізів та інструментів, якими робили обрізання. Обрізання 
слід проводити тільки у суху погоду. Проти лишайників і моху застосо-
вують ранньовесняне обприскування дерев 1%-ним мідним купоросом 
або одним із дозволених мідьвмістимих фунгіцидів. За потреби захисту 
насаджень від шкідників до фунгіцидів додають дозволені інсектициди
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САДІВНИЦТВО

Календарні 
строки  

проведення 
робіт

Фенологічні 
фази розвиту 

рослин (ВВСН)

Мета та умови проведення 
заходів проти хвороб  

та шкідників

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

Весняний 
період

Навесні за 
температури 
повітря 150С і 
вище 

Оздоровлення і лікування 
уражених дерев чорним 
раком, європейським раком 
та бактеріальним раком кори, 
створення оптимальних умов 
для росту й розвитку рослин; 
обмеження резервації збудників 
грибних і бактеріальних хвороб

За виявлення плям бактеріального раку на штамбі або на скелетних гіл-
ках обов'язкове проведення лікувальних заходів із зачищенням ураже-
ної кори до здорової деревини і захопленням 1,5-2,0 см здорової кори 
навколо плями. Очищену кору збирають і спалюють, тому що вона є 
джерелом інфекції. У важкодоступних місцях ракові виразки можна ви-
палювати з використанням ручного пропанового пальника або паяльної 
лампи, але не допускаючи обвуглення деревини. Зачищені ділянки де-
зінфікують 1%-ним мідним купоросом і після просушування покривають 
садовою замазкою «Благо Сад» або іншими захисними замазками. Ефек-
тивне лікування дерев, уражених бактеріальним раком, спостерігається 
за умов, коли в ґрунті є достатня кількості вологи і збалансованих по-
живних речовин. 

Квітень

Фаза «набрякання 
бруньок» за 
температур не 
вище 50С  
(ВВСН 51-52)

 Каліфорнійська та інші щитівки, 
несправжньощитівки, кліщі (50-
110 яєць), попелиці (10-115 яєць 
на 10 см гілки), листокрутки та ін. ; 
лишайники

Обприскування насаджень препаратами на основі діючих речовин: 
емульсії олії ріпакової, к.е (Препарат 30-Д, 20-30 л/га) або емульсії 
масла нафтового мінерального 1-8 А, к.е (ПС 30, 40 л/га) або емульсії 
масла індустріального -20, к.е. (Препарат 30 В, 40 л/га з додаванням 
0,1% розчину Топсін –М 500, кс (як профілактичний захід проти ура-
ження кори дерев грибними і бактеріальними хворобами в місцях зрі-
зів). Норма витрати робочої рідини 1000-1500 л/га. Проти лишайників 
застосовують препарати на основі міді гідроксида, вг (Косайд 2000, 
4-6 кг/га та ін.)

Квітень
Фаза зеленого 
конуса  
(ВВСН 53-54)

Сірий бруньковий, вусатик 
фруктовий, і довгоносик вишневий 
(3-5 жуків на 100 см гілок), букарка 
(30-40 жуків на дерево), казарка 
(8-10 жуків на дерево), вишнева, 
обпилена сливова, чортополохова 
попелиці (5-10 личинок/розетку): 
кліщі (2-7 лич./листок)

Обприскування дерев сумішами препаратів: одним із інсектицидів на 
основі - імідаклоприда, рк (Конфідор 200 SL - 0,2-0,3 л/га; Когінор 200 
SL, 0,25 л/га); диметоату, ке (Бі-58 новий, 1,2-2,0 л/га); фозалона, к.е. 
(Золон 35, 0,8-3,0 л/га); малатіона, ке (Фуфанон 570, 2,0 л/га) та фунгі-
цидом на основі міді гідроксида, вг (Косайд 2000, 2-3 кг/га). Мідьвміс-
тимі препарати використовують лише в період спокою, не пізніше фази 
зеленого конуса, тому що в пізніші строки їх застосування призведе до 
осипання листя і зав’язі.

Квітень

Підчас висування 
та відокремлення 
бутонів у 
черешні, вишні, 
сливи (черешня, 
персик) (ВВСН 
53-59 )

Моніліоз, кучерявість листя 
персика, клястероспоріоз та інші 
хвороби 

Обприскування дерев черешні, вишні, абрикоса, сливи, персика препаратом 
на основі ципродинілу, в.г. (Хорус 75 WG, 0,25-0,3 кг/га); ципродинілу + 
флудіоксонілу, в.г. (Світч 62,5 WG, 0,75-1,0 кг/га) або боскаліду + піракло-
стробіну, в.г. (Сігнум, 1,0-1,25 кг/га крім сливи); насадження черешні, вишні, 
персика - препаратом на основі трифлоксістробіну + флуопіраму, к.с. (Луна 
Сенсейшен 500 SC, 0,25-0,35 л/га). На абрикосі і персику - препарат на осно-
ві каптану (Малівін 80, в.г., 1,8-2,5 кг/га). На сливі проти борошнистої роси 
препарат на основі дифеноконазола (Райок, к.е., 0,15-0,2,0 л/га).

Квітень

На початку 
розпускання 
бруньок – 
рожевий бутон 
(черешня, вишня, 
слива) (ВВСН 
53-59 )

Моніліоз, плямистості листя, 
плодова гниль та ін.., довгоносики, 
листогризучі шкідники, попелиці, 
пильщики, несправжньощитівки, 
інші шкідники

Обприскування дерев препаратом Хорус 75 WG, вг (0,25-0,3 кг/га) з 
додаванням на сливі Конфідору, рк (0,25 л/га), на вишні, черешні – Ка-
ліпсо 480 SC, к.е (0,25-3,0 л/га)

Травень- 
червень

Після закінчення 
цвітіння  
(ВВСН 71-73)

Кокомікоз, кучерявість листків 
персика, клястероспоріоз, 
плодова гниль, борошниста роса; 
листокрутки, попелиці, пильщики, 
кліщі, товстоніжка сливова та інші 

Обприскуання дерев препаратом на основі тіофанат-метилу, зп 
(Топсін-М - 1,0 кг/га на сливі; 2,9 кг/га - на персику); трифлоксістробіну 
+ флуопіраму, к.с. (Луна Сенсейшен 500 SC, 0,25-0,35 л/га, крім сливи); 
ізопірозаму + дифеноконазолу, к.с. (Ембрелія 140 SC, 1,2-1,5 л/га – ви-
шня; 2,0 л/га - персик); ципродинілу, в.г. (Хорус 75 WG, 0,2-0,3 кг/га) з 
додаванням на сливі, черешні та вишні – інсектицида Каліпсо 480 SC, 
ке (0,25-0,3 л/га); на персику та абрикосі – Золону 35, ке (2,5-3,0 л/га) 

Травень- 
червень

Через 10 
днів після 
попереднього, 
на початку 
відродження 
гусениць сливової 
та східної 
плодожерок 
(ВВСН 74-75 )

Сливова плодожерка, товстоніжка, 
східна плодожерка, кліщі; 
кокомікоз, клястероспоріоз, 
плодова гниль, інші хвороби

Обприскування сливи Золоном, ке (0,8-2,0 л/га); персика, вишні, череш-
ні – Спінтором 240 SC, ке (0,3-0,5 л/га) з додаванням Хоруса, вг (0,2-0,3 
кг/га), Топсина–М, зп (1,0 кг/га) або Сігнума, в.г. (1,0-1,25 кг/га) дотри-
муючись чергування препаратів 
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САДІВНИЦТВО

Календарні 
строки  

проведення 
робіт

Фенологічні 
фази розвиту 

рослин (ВВСН)

Мета та умови проведення 
заходів проти хвороб  

та шкідників

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

Травень- 
червень 

У період 
масового льоту 
вишневої мухи 
(початок цвітіння 
білої акації) сорти 
вишні та черешні 
середнього і 
пізнього строків 
дозрівання 
(ВВСН 76-79)

Вишнева муха, вишнева 
попелиця, кокомікоз, моніліоз, 
клястероспоріоз, кучерявість 
листків персика, парша, 
борошниста роса персика

Обприскування дерев препаратами: Спінтор 240 SC, кс (0,3-0,5 л/га); 
Золон, ке (2,8.л/га); Актеллік, ке (0,8-1,2 л/га); Каліпсо, ке (0,2-0,3 л/га) 
з додаванням фунгіцидів - Топсін-М, зп (1,0 кг/га); Світч 62,5% WG, 
вг (0,75-1,0 кг/га); Сігнум, вг (1,0-1,25 кг/га); Фитал, рк (2,0 л/га). На 
персику застосовують фунгіциди на основі діючих речовин: дитіанону 
(Делан, в.г., 1,0 кг/га); пропіконаола + ципроконазола (Гарантол, к.е., 
0,2-0,5 л/га); дифеноконазола (Скор 250 ЕС, к.е., 0,2 л/га), ципродиніла 
(Страж, к.с., 0,4 л/га); крезоксим-метилу + дифеноконазолу (Самшит, 
к.с. 0,2-0,3 л/га)

Червень

Через 10-12 
днів після 
попереднього 
сорти вишні 
і черешні 
пізнього строку 
достигання, але 
не пізніше, як 
за 20 днів до 
початку збору 
врожаю  
(ВВСН 77-79)

Вишнева муха, кокомікоз, плодова 
гниль, побуріння листя ; сливова 
плодожерка; персик – попелиці, 
східна плодожерка

Обприскування дерев вишні, черешні й персика препаратами Актеллік, 
к.е. (0,8-1,2 л/га); Спінтор 240 SC, кс (0,3-0,5 л/га) з додаванням фун-
гіциду: Топсину М, зп (1,0 кг/га); Світч 62,5% WG, вг (0,75-1,0 кг/га); 
Сігнум, вг (1,0-1,25 кг/га крім сливи). На сливі – Золон, ке (0,8-2,0 л/га); 
Ратибор, рк (0,25 л/га); Фуфанон 570, ке (2,0 л/га) 

Літньо-  
осінній період

За 20 днів до 
збирання врожаю 
(ВВСН – 81-85)

Збереження якості плодів всіх 
кісточкових, за винятком вишні, 
під час їхнього зберігання у 
сховищах, унеможливлення їх 
ураження гнилями

Обприскування дерев фунгіцидом на основі діючої речовини: ципро-
динілу + флудіоксонілу (Світч 62,5 WG, в.г., 0,75-1,0 кг/га)

Серпень-  
вересень

Після збору 
врожаю і ще 
один-два рази з 
інтервалом 10-12 
днів  
(ВВСН 90-93)

Кокомікоз (вишня, черешня)
Обприскування дерев Хорусом, вг (0,25-0,3 кг/га), Фиталом рк (2,0 л/га) 
або Топином – М, зп (1,0 кг/га) дотримуючись чергування препаратів

Серпень- 
вересень

Під кінець 
вегетації  
(ВВСН 90-93)

Попелиці, вишневий слизистий 
пильщик (вишня, черешня)

Обприскування дерев вишні й черешні препаратами Золон, ке (1,2-2,0 
л/га) або Каліпсо, ке (0,25-0,3 л/га)

Протягом року
Протягом 
вегетації

Контроль за виконанням 
технологічних операцій, оцінка 
якості вирощеного врожаю

Технології вирощування кісточкових плодових культур, якість плодів; 
методи відбору і визначення якості живців, прищеп, підщеп, окуліров-
ка, якість саджанців, методи оздоровлення садивного матеріалу від 
вірусних та вірусоподібних інфекцій повинні відповідати вимогам чин-
них стандартів: ДСТУ 





р/р: UA 24 300658 0000026001007100368 у АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” у м. Києві, 
Код за ЄДРПОУ 37924547, ІПН 379245426501, СПП № 200018246.  
Юридична та поштова адреса:  03083 м. Київ,  пр-т Науки,  54-б,  оф. 8
Тел.:  (044) 492-77-42; (067) 249 24 30; e-mail: distribution@pro-of.com.ua

Платник

Рахунок фактура №  
(оплата через банківське відділення)
від «       »                            20       р.

(назва юр. особи або П.І.Б.)

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Триває передплата на 2020 рік.  
Ви можете її оформити у будь-якому поштовому  
відділенні України, а також у редакції,  
заповнивши і сплативши рахунок-фактуру у банку.

Передплатний індекс:  49125

АДРЕСА ДОСТАВКИ: ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

Індекс Назва організації

Область Код ЄДРПОУ

Район № свідоцтва платника ПДВ

Місто (село) Інд. податковий номер

Вул. Статус платника податку на прибуток

Буд. кв. (оф.)

Прізвище р/р

Ім’я Поштова адреса доставки

По батькові

Телефон

№ Назва Періодичність 
виходів

Ціна з урахуванням доставки 
поштою (без ПДВ) Сума  

до сплати  
(без ПДВ, грн.)Сума на 

місяць, грн.
Сума на 

півріччя, грн.
Сума  

на рік, грн.

1

Журнал «Овочі та 
Фрукти» 2020 р. 1 раз/місяць 40,00 240,00 480,00

Усього

ПДВ без ПДВ

Сума до 
сплати

Передплатник заповнює графу «Сума до сплати» згідно зі своїм замовленням

Після сплати заповніть картку передплатника та надішліть за поштовою адресою: ТОВ «ВКО «ДЕЛЬТА-АГРО»,  
пр-т. Науки, 54Б, оф. 8, м. Київ, 03083, або зателефонуйте у відділ передплати за номером +38 067 249 24 30.




