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З надзвичайним успіхом 18-20 лю-
того 2020 року у Міжнародному Ви-
ставковому Центрі пройшла найбіль-
ша весняна міжнародна виставкова 
подія України «АгроВесна 2020», що 
об’єднує три міжнародних виставкових 
проекти: «Зернові технології», Agro 
Animal Show та «Фрукти. Овочі. Ло-
гістика». Топ-подія залишила слід у 
серцях кожного відвідувача, зарядила 
неймовірним драйвом, емоціями, на-
дихнула на нові досягнення, дала по-
штовх амбітним планам.

«АгроВесна 2020» – майданчик, 
який зібрав ключових представників аг-
робізнесу як України, так і світу. І саме 
для них компанії-учасниці представи-
ли ексклюзивні зразки техніки, облад-
нання та новітні технологічні рішення. 
Кожна компанія готувалася досить від-
повідально. Підходила з неймовірною 
творчою наснагою, креативністю та на-
тхненням. Оформлення стенду, пози-
тивне та щире ставлення співробітників 
компаній до відвідувачів транслювало 

відношення аграріїв до події. Це була 
справжня аграрна ейфорія.

Особливістю цього року став 10-річ-
ний ювілей виставок «Зернові техно-
логії», Agro Animal Show, «Фрукти. 
Овочі. Логістика», а це означало – 
масштабніше, якісніше і цікавіше!

АГРОВЕСНА 2020 ЦЕ:

• 27 200 кв. м виставкової площі;
•  понад 500 провідних компаній, з них  

155 іноземних з 21 країни;
•  6 національних експозицій (Австрія, 

Велика Британія, Данія, Нідерланди, 
Німеччина, Франція) та колективна 
експозиція Туреччини;
• більше 30 бізнес-заходів;
•  18 646 професійних відвідувачів  

(з 38 країн);
• 21 022 відвідувань

У день відкриття виставок 18 лю-
того особливо яскравою подією стало 
проведення урочистого гала-вечора, 

де відзначили ювілейними нагорода-
ми компанії-учасниці, що протягом 
10 років постійно брали участь у ви-
щезазначених виставкових проектах, 

ПОДІЇ

«АГРОВЕСНА
ЦЕ СПРАВЖНЯ 2020»
АГРАРНА ЕЙФОР²Я
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та партнерів – за підтримку і плідну 
співпрацю. Тріумфаторів вечора приві-
тали відомі зірки українського шоу-біз-
несу: півфіналіст «Нацвідбору» Євро-
бачення-2020 року, співак Gio, відома 
співачка Наталя Валевська, україн-
ський R’n’B дует «Тамерлан і Альона», 
фіналістка шоу «Голос країни» Віце 
Міс Україна Всесвіт Яна Брилицька та 
шоу-балет FaceFactory. 

Уперше в рамках виставки Agro 
Animal Show з успіхом пройшов «Аг-
рохімічний квартал», який включав 
3 тематичні напрями: День добрив 
– 18 лютого; День насіння та засо-
бів захисту рослин – 19 лютого; День 
біотехнологій – 20 лютого. У рамках 
форуму експерти агрохімічного ринку 
розповіли про революційні рішення 
на ринку комплексних добрив. За-
хід відвідали фермери, виробники, 
дистриб’ютори мінеральних добрив. 
Провідні спеціалісти розповіли про 
синергію мікробіологічних рішень, про 
сучасний стан якості пестицидів та 
агрохімікатів в Україні, про генетику 
українського насіння: переваги та не-
доліки і, зокрема, про те, як захистити 
врожай 2020. Одним із найактуаль-
ніших питань було чи є альтернативи 
гліфосату та чи варто боятися ГМО на-
сіння. Усі дні у рамках «Агрохімічного 

кварталу» працював консультаційний 
центр, де кожен аграрій міг отримати 
відповіді на всі питання щодо застосу-
вання агрохімії у своїй виробничій ді-
яльності.

19 лютого у рамках «АгроВесна 
2020» пройшов уже традиційний топ-
захід – День Франції в Україні. Цьо-
горіч експерти сфокусувалися навко-
ло дуже цікавої теми – «Агробізнес у 
нових реаліях», де розглядалися най-
актуальніші питання сільського госпо-
дарства: врожайність і прибутковість 
господарств в умовах кліматичних 
змін, технічні та економічні інструмен-
ти підвищення ефективності виробни-
цтва. У рамках заходу радник з питань 
сільського господарства Посольства 
Франції в Україні Лоран Деньє роз-
повів про управління агрокомпаніями 

у нових реаліях. Він особливо наголо-
сив на тому, що кліматичні зміни зму-
шують змінити процес виробництва 
і вносити корективи швидше, ніж це 
було декілька років тому.

Як завжди з аншлагом пройшов 8-й 
День молодого спеціаліста: В СТИЛІ 
«АГРОКЕБЕТИ». Понад 300 моти-
вованих та надзвичайно талановитих 
студентів відвідало захід. Про особли-
вості новітньої магістерської програми 
розповіли програмний координатор 
проекту «Агрокебети» Олена Ковтун, 
студентка-агроном з НУБІП Анастасія 
Кирильчук та СEO SmartFarming Ар-
тем Беленков.

Олена Ковтун, програмний коор-
динатор проекту «Агрокебети», поді-

лилася своїм враженням: «Ми 10 років 
плідно співпрацюємо з організатора-
ми виставки. Виставка є тією плат-
формою, де можна побачити якісь 
новації, домовитись про майбутню ко-
операцію. Думаю, що наступна наша 
зустріч буде ще більш успішною та 
грандіозною».

У рамках міжнародної виставки 
«Фрукти. Овочі. Логістика» асоціа-
ція «Укрсадпром» провела загальні 
збори членів Асоціації. На форумі про-
звучала доповідь новообраного голови 
Асоціації Олександра Григоровича 
Матвійця. Темою доповіді були: пріо-
ритетні напрямки діяльності Асоціації 
і порядок використання коштів за про-
грамою державної підтримки садівни-
цтва та прийнято звернення до орга-
нів виконавчої влади щодо державної 

підтримки галузі у 2020 році. Також у 
рамках виставки відбувся форум «Са-
дівництво в контексті розвитку сіль-
ських територій». Захід зібрав більше 
ста промислових садівників з усіх регі-
онів України. 

Особливу увагу відвідувачів вистав-
ки привернули компанії-експоненти, що 
представили вкрай актуальні напрямки 
виробництва: Переробка та промисло-
вий холод, Тара та пакування, Іригація 
та крапельне зрошення. Виставку від-
відали керівники великих плодоово-
чевих господарств, зокрема: директор 
ООО «Владам-Юг» Адам Мельник, 
CEO «Мелітопольська черешня» Антон 
Лук’янов, директор ФГ «Стар Берріз» 
Олег Воробйов та інші. 

ПОДІЇ



березень 202010

Не здивуюся, якщо вже і молоде 
покоління встигло подивитися леген-
дарний фільм «Іван Васильович міняє 
професію». Крилаті вислови цього 
твору ще у радянські часи швидко роз-
летілися країною, їх і досі цитують у 
державах пострадянського простору. 
Зокрема, одну з фраз: «…Икра замор-
ская, баклажанная!». Бо цей продукт 
не лишає байдужими мільйони спожи-
вачів. Він набагато дешевший, а іноді 
і смачніший за риб’ячу ікру, особливо 
якщо зроблений на такому славнозвіс-
ному підприємстві, як ТОВ «Ніжин-
ський консервний завод» за унікаль-
ною рецептурою, стандарти якості 
якої не змінилися з часів виготовлен-
ня продуктів харчування у СРСР.

Варто зазначити, що в асортимен-
ті Ніжинського консервного заводу 
окрім баклажанної ікри є й ікра із со-
лодкого перцю, баклажанів та перцю, 
а також кабачкова, яка користується 

високим попитом. Цим на підприєм-
стві у першу чергу завдячують гібриду 
кабачка Карізма F1 селекції Syngenta. 
Це якраз той випадок, коли сировина 
якнайкраще підійшла переробникам. 
Детальніше про вирощування кабачка 
для потреб ТОВ «Ніжинський кон-
сервний завод» нам розповіла керів-
ник сільськогосподарського проекту 
підприємства Людмила Михайлівна 
Гальонко. 

– Вже майже тридцять років ви-
рощуємо кабачки спеціально для пе-
реробки на Ніжинському консервно-
му заводі. За цей час перепробували 
багато сортів і гібридів цієї культури. 
Останні п’ять років на полях агроцеху 
«Переяслівка», де традиційно виро-
щуємо кабачки для заводу, панує лише 
Карізма F1. Бо це виявився єдиний гі-
брид, на який у фахівців підприємства 
не було жодних нарікань, – розповідає 
Людмила Гальонко. – Вибір насіння 

пов'язаний із технологічними власти-
востями плодів – м’якоть та шкірка 
кабачка Карізма F1 не твердішають 
протягом усього періоду збирання 
врожаю. Структура м’якоті ніжна, з 
відмінними смаковими властивостя-
ми, тому маємо високий вихід кінцевої 
продукції – кабачкової ікри.

Як розповіла фахівець, площі під 
кабачком залишаються незмінно ве-
ликими і становлять від 50 га. Цього 
достатньо, щоб забезпечити вироб-
ничу програму у 45-50 тонн з гектара 
за досить короткий термін заготівлі, 

IКРА ВIТЧИЗНЯНА КАБАЧКОВА, 
НАЙВИЩО¯ ЯКОСТI

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ОВОЧІВНИЦТВО

Людмила ГАЛЬОНКО
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який триває від трьох тижнів до мі-
сяця. А починається заготівельний 
сезон приблизно з 10 липня, відразу 
після переробки широковідомого ні-
жинського огірка. До речі, за слова-
ми керівниці сільськогосподарського 
проекту, огірок набагато вибагливіша 
і трудовитратніша культура, ніж каба-
чок. Огірок би не змогли вирощувати 
на незрошуваних полях, а Карізму  F1 
– будь ласка. Якби заготівельний се-
зон тривав до жовтня, лише за раху-
нок врожайності гібрида можна було 
б зібрати і 100 тонн з гектара, але над-
лишок не потрібен, взяли заплановану 
кількість і залишають рослини на полі 
до оранки. 

– У майбутньому, можливо, прове-
демо крапельне зрошення і на поля з 
кабачком, були такі плани на підпри-
ємстві, – каже Людмила Михайлівна. 
– Тоді площі під Карізмою F1 можна 
буде зменшувати вдвічі, адже вироб-
ничий план за рахунок зрошення і 
живлення через краплю все одно ви-
конуватиметься, бо продуктивність гі-
бриду в цих умовах збільшуватиметь-
ся. А поки що залежимо від погоди і 
від своєчасності збирання плодів, бо 
поки не зірвеш стиглий кабачок, но-
вий на рослині не з’явиться. До слова, 
для безперервної промислової пере-
робки нам потрібно більше ніж 100 
тон свіжих кабачків на добу. 

Як зазначила Людмила Гальонко, 
Карізма F1 показав себе як надзви-
чайно ранній – уже на сороковий день 
він плодоносить – продуктивний і 
водночас стійкий до хвороб гібрид. 
Тож фунгіциди на ньому не застосо-

вували. Рослина виглядає компактно 
з великою кількістю жіночих суцвіть, 
має тривалий період збирання вро-
жаю. Закладання плантації кабачків 
відбувається прямим висіванням на-
сіння. На попереднє місце вирощу-
вання кабачок повертають не раніше, 
ніж через 4 роки, кращими попередни-
ками є капуста, морква, соя та озима 
пшениця. 

Площу під сівбу готують з осені, 
проводять дискування ділянки, че-
рез два тижні орють на зяб. Весною 
«закривають вологу», тобто спря-
мовують на поле трактор із зубовою 
або пружинною бороною, рихлять 
шар грунту в 2 см, у результаті чого 
з’являється аерація, і випаровуван-
ня вологи з грунту не відбувається 
швидкими темпами, потім проводять 
дві посівні культивації. 

На угіддях агроцеху «Переяслівка» 
кращими грунтами для кабачка є опід-
золені чорноземи з нейтральною кис-
лотною реакцією. Схема садіння – 10 
000 насінин на 1 га, ширина міжрядь 
становить 1.70 метра. Для сівби вико-
ристовується овочева сівалка точного 
висіву у тандемі з трактором МТЗ-82. 
Після сівби проводять коткування ді-
лянки та обробляють проти бур’янів 
грунтовим гербіцидом Дуал Голд 
960 ЕС, к. е. виробництва компанії 
Syngenta. Під час вегетації проводять 
дві міжрядні обробки культиватором 
КРН 4,2. Під культуру застосовують 
органо-мінеральні добрива ЕкоПлант® 
– 500 кг на га і аміачну селітру – 200 кг 
на га, перше – під першу культивацію, 
селітру – під другу культивацію. 

– Попри нинішню аномально теплу 
зиму, кількість шкідників залежатиме 
від того, яка складеться температура 
на момент вегетації культури. Раніше 
шкідників на кабачку практично не 
спостерігали. Лише у деякі роки за 
надто вологої погоди з’являється тля. 
Проти неї застосовуємо біо-інсекти-
цид Натур Гард, – ділиться досвідом 
Людмила Михайлівна.

Площі, де вирощують кабачок, зна-
ходяться за 20 кілометрів від заводу, 
тобто плоди немає потреби зберігати, 
їх відразу направляють на перероб-
ку. Збирання врожаю відбувається 
вручну. Бригада працівників зриває 
кабачки і кладе у міжряддя, а потім 
складають врожай у вантажівку або 
трактор з причепом, які заїжджають 
на поле. Щоб уникнути помилок при 
промисловому вирощуванні кабачка, 
потрібно дотримуватися техноло-
гій, не допускати загущення, а також 
забур’янення посівів, бо тоді і шкід-
ників, і хвороб не уникнути. У цьому 
дуже помічним виявився гербіцид 
Дуал Голд 960 ЕС, к. е.. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Кабачкові угіддя агроцеху 
«Переяслівка» 

КАРІЗМА F1

Консервний цех, варне відділення Ніжинського консервного заводу
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Серед великого асортименту ово-
чевих рослин, які з успіхом можна 
вирощувати в Україні, окремо виді-
ляється група делікатесних корене-
плідних культур. До неї належать, 
зокрема, такі цінні інуліновмістні 
дворічні рослини із родини Айстро-
ві, або Складноцвіті (Asteraceae, 
Compositae), як скорзонера іс-
панська та вівсяний корінь. А по-
пит на рослини, які містять інулін, 
нині суттєво збільшується. Адже 
у світі, і в Україні у тому числі, від-
значається значне зростання захво-
рюваності населення на цукровий 
діабет другого типу, і багато людей 
страждають від ожиріння. Отож не 
в останню чергу зростання попиту 
на дієтичні продукти харчування, 
у даному випадку на овочеву про-

дукцію, викликане саме цими при-
чинами. (Для довідки: інулін – це 
полі-D-фруктозан, запасний поліса-
харид коренеплодів, який має у сво-
їй структурі D-фруктофуранозний 
ланцюг з β-1,2-глікозидними 
зв’язками. Інулін легко засвоюєть-
ся організмом і слугує замінником 
сахарози в дієтичному харчуванні 
хворих на діабет).

Скорзонера іспанська і вівсяний 
корінь близькі за біологічними осо-
бливостями, господарським значен-
ням, агротехнологія їх вирощування 
на товарні і насіннєві цілі також по-
дібна. 

Обидві рослини заслуговують на 
увагу не тільки городників і дачників 
– поціновувачів рідкісних рослин, а 
й уведення до асортименту рослин 

для вирощування у невеликих фер-
мерських господарствах, що займа-
ються вирощуванням овочів для 
постачання у супермаркети. Наразі, 
оскільки в Україні ці культури поки 
що дійсно малопоширені, навіть не-
традиційні, дрібнотоварних вироб-
ників, перш за все, може зацікавити 
вирощування рослин на насіннєві 
цілі, оскільки попит на коренеплоди 

ОВОЧІВНИЦТВО

Олександр ПОЗНЯК, 
Дослідна станція 
«Маяк» IОБ НААН.
Чернігівська обл.

Цвіте скорзонера у травні-червні Квітки жовті, 
зібрані в суцвіття поодинокі кошики

Суцвіття вівсяного кореняДЕЛ²КАТЕСН²
КОРЕНЕПЛ²ДН² РОСЛИНИ, 

Рослини скорзонери протягом 
30-50 діб після сходів 
розвиваються повільно
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на сьогодні апріорі незначний і не-
стабільний. Проте, зважаючи на цін-
ні харчові і лікарські властивості, у 
цих рослин є значний потенціал до 
поширення. Інформаційно-освітня 
робота з потенційними споживача-
ми делікатесної продукції (з особли-
вим наголосом на інуліновмістний 
«статус» коренеплодів) і достатня 
пропозиція насіннєвого матеріалу 
на вітчизняному ринку сприяти-
муть цьому. 

Щодо сортименту скорзонери 
іспанської та вівсяного кореня си-
туація невтішна: до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, на сьо-

годні не внесено жодного сорту, ані 
вітчизняного, ані іноземної селек-
ції. Населення продовжує вирощу-
вати насіння масових репродукцій 
колишніх сортів селекції Сквир-
ської дослідної станції: скорзонери 
Стрільнянська та вівсяного кореня 
Поляна. А також місцеві та ввезені 
з-за кордону форми рослин. Отож 
на часі є потреба у збагаченні ві-
тчизняного сортименту цих видів 
шляхом активізації інтродукційно-
селекційної і насінницької роботи.

СКОРЗОНЕРА 
ІСПАНСЬКА 
(SCORZONERA 
HISPANICA L.)

Погодьтеся, у галузі овочівництва 
доволі багато прикладів, коли на-
зва рослини, що використовується 
у практичній діяльності виробників 
і споживачів продукції, не відпо-
відає ботанічній, тобто офіційній. 
Це може бути транслітерація від 
латинської чи іноземної назви (до-
сить часто стосується рідкісних, 
нетрадиційних для зони вирощу-
вання, екзотичних видів), або ж на-

родна назва, яка міцно укорінилася 
у лексиконі українців. Саме до таких 
рослин можна віднести скорзонеру 
іспанську. Це її офіційна назва як 
ботанічного виду, тоді як у практи-
ці овочівництва більш поширеною 
назвою є «скорцонера». Синоні-
мічною офіційною назвою виду є 
також «зміячка іспанська», проте 
в овочівництві вона практично не 
застосовується. Російською мовою 
офіційна назва рослини звучить як 
«козелець испанский, скорзонера». 
За ніжний смак скорзонеру ще нази-
вають «зимова спаржа», а через за-
барвлення коренеплоду – «чорною 
морквою». 

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Скорзонера 
іспанська – рослина багаторічна, 
проте як овоч вирощується у дво-
річній культурі. Плантація, де рос-
лини залишені на третій і наступні 
роки, придатна для щорічного отри-
мання насіння, але власне якість ко-
ренеплодів з роками погіршується, 
вони дерев’яніють і стають мало-
придатними для вживання у їжу. 

У перший рік вирощування скор-
зонери формується розетка при-
кореневих листків і коренеплід, на 

ОВОЧІВНИЦТВО

Ділянку зі скорзонерою 
підтримують у пухкому чистому 
від бур янів стані упродовж 
усього періоду вегетації

Ворох скорзонери потребує 
доочищення

Наявність летючок на насінні скорзонери  сприяє його рознесенню 
вітром
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другий – розгалужене у верхній час-
тині стебло, квітки і насіння. Коре-
неплід циліндричний, м’ясистий, до 
5 см у діаметрі, завдовжки до 30 см. 
Забарвлення шкірки коренеплоду 
темно-буре або чорне; м’якуш білий, 
соковитий, з молочним соком. При-
кореневі листки видовжено-ланцет-
ні, не розсічені, загострені, шкірясті, 
знизу повстисто-опушені. Стеблові 
листки дрібні, шилоподібні. Квітки 
жовті, зібрані в суцвіття – пооди-
нокі кошики, з ніжним тонким при-
ємним ароматом, що нагадує запах 
ванілі. 

Цвіте скорзонера у травні–черв-
ні, насіння достигає нерівномірно у 
червні–серпні. Насіння у скорцоне-
ри нагадує палички: вузьке і довге 
(більше 1 см), з брудно-білим чуб-
чиком-летючкою. Наявність тако-
го парашутика сприяє рознесенню 
насіння вітром, отож не рідкість, 
коли незібране вчасно насіння роз-
селяється навкруги, на значній від-
стані від насіннєвої ділянки, і нові 
рослини з’являються по сусідству, 
у природних угіддях, на пустири-
щах, пасовищах тощо. Таким чином 
скорзонера іспанська збагачує ві-
тчизняну флору козельців, дичавіє, 
перезапилюється з іншими видами, 

втрачаючи при цьому статус овоче-
вої рослини. До слова, у вітчизняній 
флорі за одним з останніх визна-
чників рослин (Доброчаева, Д.Н. 
Определитель высших растений 
Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. 
Котов, Ю.Н. Прокудин и др. - 1 изд. 
К.: Наук. Думка, 1987.- 548 с., 2 изд. 
стереот. К.: Фитосоциоцентр, 1999.- 
С. 370–372.) налічується 13 видів 
козельців (деякі види вирізняються 
значною гетерогенністю, відмінніс-
тю окремих ознак), а власне скор-
зонера іспанська виділена як у окре-
мий вид, що раніше культивувався, 
а нині здичавів, так і через значну 
подібність морфологічних ознак як 
синонім виду скорзонера кримська. 

Скорзонера іспанська – моро-
зостійка рослина, в умовах Черні-
гівської області перезимовує без 
проблем навіть у суворі безсніжні 
зими. Вирізняється й високою посу-
хостійкістю. До умов вирощування 
рослина невибаглива, проте висо-
кий урожай якісних коренеплодів 
можна отримати лише на високому 
агрофоні.

Насіння проростає за темпе-
ратури 7…10о С через 10–14 діб. 
Збиральна стиглість коренеплодів 

настає за 3–4 місяці після масових 
сходів.

Значення і використання скор-
зонери. Коренеплоди цінуються за 
наявність вуглеводів, інуліну, аспа-
рагіну, білка. Вони багаті на солі ка-
лію, кальцію, фосфору, заліза, маг-
нію, натрію, містять вітаміни С, РР, 
В1, В2, Е, каротин, а також жирові, 
дубильні, гіркі і біологічно-активні 
речовини, ферменти. Молочний сік 
надає коренеплодам приємного го-
ріхового смаку. 

Коренеплоди їдять сирими, ва-
реними, тушкованими, смаженими, 
додають у салати, рагу, супи. Молоді 
листки використовують у салатах. 
Із висушених коренеплодів скорзо-
нери готують напій – сурогат, замін-
ник кави.

ВІВСЯНИЙ КОРІНЬ 
(TRAGOPOGON 
PORRIFOLIUM L.)

Як зазначалося вище, обидві рос-
лині, про які йдеться в цьому ма-
теріалі, належать до однієї родини, 
мають аналогічний цикл росту і 
розвитку, тобто дуже подібні прак-
тично в усіх аспектах: за біологічни-

Прикореневі листки скорзонери видовжено-ланцетні, не розсічені, 
загострені, шкірясті, знизу повстисто-опушені

Масове достигання насіння 
скорзонери

ОВОЧІВНИЦТВО
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ми і фенологічними особливостями, 
цінністю і використанням продук-
ції, вимогами до умов вирощування 
тощо. Вирізняються вони, насампе-
ред, за морфологічними ознаками. 
Нижче наведено опис вівсяного 
кореня, більше з відмінностями між 
рослинами цих видів можна озна-
йомитися зі світлин, якими проілю-
стрована стаття.

Ботанічна характеристика і 
біологічні особливості. Вівсяний 
корінь у перший рік життя утво-
рює розетку лінійно-ланцетних 
листків, схожих на листки часнику 
чи цибулі-порею, та довгий коре-
неплід з білувато-сіруватою шкір-
кою і білим м’якушем. На другий 
рік вегетації формується стебло з 
поодинокими пурпурними суцвіт-
тями-кошиками. Цвітіння вівсяно-
го кореня відбувається зазвичай у 
червні, достигання насіння – у лип-
ні. Насінини довгі, шорсткі, мають 
летючки; достигають неодночасно, 
а невчасно зібрані обсипаються і за 
вітряної погоди здатні розлітатися 
на великі відстані. 

Вівсяний корінь морозо- та по-
сухостійка рослина, коренеплоди 
у ґрунті добре перезимовують. До 
умов зростання невибагливий. На-
сіння за температури 7–10оС про-
ростає через 10–15 діб. Корене-
плоди придатні до збирання за 4–5 
місяців.

Господарське значення вівся-
ного кореня. У коренеплодах ві-
всяного кореня наявні вуглеводи 
– крохмаль і цукор, які забезпечу-
ють високу калорійність продукції. 
Важливого харчового і дієтичного 
значення надає овочу високий вміст 
інуліну, який легко засвоюється і за-
безпечує лікувальні властивості, зо-
крема корисний хворим на цукро-
вий діабет. Коренеплоди цінуються 
також за наявність в них білка, мі-
неральних солей, жиру, вітамінів (С, 
РР, В1, В2, Е, каротин), глюкозидів, 
смоли, слизу, ефірної олії, фермен-
тів, дубильних, гірких і біологічно 
активних речовин. 

Коренеплоди споживають си-
рими, вареними, тушкованими, 
смаженими; їх додають до салатів, 
у супи. Смак відварених корене-
плодів ніжний, подібний до смаку 
устриць, тому рослину у популярній 
для городників літературі часто на-
зивають «овочевою устрицею» чи 
«устричним коренеплодом». Моло-
дими листками вітамінізують сала-
ти. Висушені коренеплоди, підсма-
жені і розмелені, використовують 
як сурогат кави.

Лікувальні властивості рос-
лин. Скорзонера іспанська і вівся-
ний корінь корисні у дієтичному 
харчуванні хворих на цукровий 
діабет, оскільки містять у своєму 
складі інулін (у коренеплодах міс-
титься 10–12% інуліну, або близь-
ко 60% сухої речовини), вони легко 
засвоюються в організмі людини. 
Вживання коренеплодів цих рослин 
благотворно впливає на діяльність 
печінки і жовчного міхура, нирок і 
сечового міхура, підшлункової за-
лози, забезпечує лікувальний ефект 
при тривалому споживанні у випад-
ках функціональних порушень цих 
органів.

У їжу вживають коренеплоди, 
а рано навесні, щойно відростуть 

рослини, які зимували у відкрито-
му ґрунті, й молоді ніжні листки. 
Прискорити отримання вітамінної 
зелені можна шляхом установлення 
тимчасових плівкових укриттів над 
рослинами рано навесні або у зимо-
ві «вікна». Зелену масу можна отри-
мати і у несезонний період, узимку. 
Для цього застосовують вигонку 
коренеплодів, заготовлених пізньої 

ОВОЧІВНИЦТВО

Цвітіння вівсяного кореня відбувається зазвичай у червні

Вівсяний корінь ширина міжрядь 
45 см при вирощуванні на 
товарні цілі і 70 см на насіннєві 
Загущення призводить до 
«стікання» рослин, коренеплоди 
формуються тонкі, не товарні
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осені – перед настанням стійких 
морозів і збережених запісковани-
ми у сховищі/погребі, висадивши їх 
у кімнаті чи у підвалі за температу-
ри не нижче +15оС. За відсутності 
світла отримують відбілені листки: 
узимку – у підвалі без підсвічування 
або навесні, накривши рослини не-
прозорою плівкою.

Особливості агротехнології ви-
рощування коренеплідних рос-
лин родини Айстрові. Високий 
урожай скорзонери іспанської і ві-
всяного кореня можна отримати на 
пухких ґрунтах з глибоким орним 
шаром, збагаченим поживними ре-
човинами. Кращими ґрунтами для 
їх вирощування є легкі суглинки, 
супіски. Хорошими попередника-
ми для цих видів є культури, під які 
вносились органічні добрива – кар-
топля, капуста, огірки. 

Мінеральні добрива розрахову-
ють і вносять з урахуванням забез-
печення ділянки елементами жив-
лення. Рекомендується вносити під 
оранку фосфорні (80–100 кг/га по 
д. р.) і калійні (100 кг/га по д. р.) до-
брива, навесні перед культивацією 
– азотні за нормою 80 кг/га по д. р. 
Добрива необхідно вносити рівно-
мірно і ретельно заробляти в ґрунт 
при основному і міжрядному обро-
бітках. 

Сівбу скорзонери і вівсяного ко-
реня проводять рано навесні або 
пізно восени (підзимня сівба) з та-

ким розрахунком, щоб насіння не 
проросло до морозів. На ділянках 
для одержання насіння безпереса-
дочним способом сівбу можна про-
водити у травні–червні. 

При вирощуванні рослин необ-
хідно дотримуватись загально-
прийнятої для зони вирощування 
під коренеплідні овочеві культу-
ри системи обробітку ґрунту. Це 
сприяє його розпушуванню, збіль-
шенню доступності рослинам за-
пасів поживних речовин, води, 
повітря. В розпушеному ґрунті 
створюється сприятливий темпе-
ратурний режим, більш активно 
проходять мікробіологічні проце-
си, добре розвивається коренева 
система.

Система обробітку ґрунту скла-
дається із основного, передпосівно-
го та міжрядних обробітків. Осно-
вний обробіток проводять відразу 
після збирання попередника: про-
водять лущення на глибину 6–10 см 
з метою провокування проростання 
бур'янів, а через два – три тижні (за-
лежно від погодних умов) – зяблеву 
оранку на глибину орного шару. 

Передпосівний обробіток ґрунту 
розпочинають з ранньовесняного 
боронування з наступною культи-
вацією. Безпосередньо перед сів-
бою проводиться обробіток ґрунту 
комплексними агрегатами (РВК-3 
або іншими наявними в господар-
стві). Сівба проводиться з міжряд-
дям 45 см на товарні цілі і 70 см для 
одержання насіння. Насіння висіва-
ється на глибину 2–3 см. Норма висі-
ву насіння становить 7–10 кг/га. Піс-
ля сівби ділянку прикотковують. За 
недостатнього забезпечення ґрунту 
вологою необхідно провести полив.

Рослини як скорзонери іспан-
ської, так і вівсяного кореня про-
тягом 30–50 діб після сходів розви-
ваються повільно, тому потребують 
дбайливого догляду, який включає 
прополювання бур’янів у рядках, 
розпушування міжрядь (міжрядні 
обробітки слід проводити кожні два 
тижні, а також після сильних дощів 
для уникнення кірки), формування 

ОВОЧІВНИЦТВО

Зліва насіння вівсяного кореня, справа - скорзонери іспанської

Коренеплоди вівсяного кореня
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густоти рослин, підживлення, за 
посушливих умов необхідно про-
вести полив. Посіви проріджують 
двічі: перший раз, коли у рослин 
з’явиться два–три справжні лист-
ки, другий – при появі 5–6 листків. 
Перше проріджування можна про-
водити, особливо при сильному 
загущенні і на великих площах, ме-
ханізовано – шляхом боронування 
легкими боронами впоперек рядків, 
встановивши борони «зуб в зуб». 
Після першого проріджування між 
рослинами залишають відстань 4–5 
см, після другого – 10–15 см. Загу-

щення призводить до «стікання» 
рослин, коренеплоди формуються 
тонкі, нетоварні.

За необхідності один – два рази 
посіви підживлюють. Якщо одно-
часно з сівбою не вносились фос-
форні добрива і рослини проявля-
ють ознаки голодування, то після 
проривки забезпечують перше 
підживлення, вносячи ¼ всієї дози 
азотних і по 1/6 фосфорних і калій-
них добрив. Друге підживлення (1/3 
калійних і 1/6 фосфорних добрив) 
вносять на початку росту корене-
плодів. 

Збирання коренеплодів цих рос-
лин проводять пізно восени, до на-
стання морозів, або рано навесні. На 
Чернігівщині до збирання корене-
плодів приступають у другій декаді 

жовтня. Коренеплоди скорзонери і 
вівсяного кореня дуже ламкі, легко 
пошкоджуються, у результаті швид-
ко втрачають молочний сік і пожив-
ні речовини. Зберігають коренепло-
ди у сховищах, перешарувавши їх 
піском або глиною. 

Навесні коренеплоди, що пере-
зимували, збирають до початку 
відростання листків, інакше вони 
швидко утворюють квітконоси, і 
якість продукції значно погіршуєть-
ся. Перед збиранням коренеплоди 
підорюють плугами без полиць, ско-
бами тощо. Коренеплоди підсушу-

ють, обрізають листки від головок, 
не пошкоджуючи їх. На довготри-
вале зберігання закладають тільки 
непошкоджені коренеплоди. 

Вирощування рослин ІІ року 
життя. Маточники скорзонери 
іспанської і вівсяного кореня ви-
рощуються таким способом, як і 
коренеплоди на товарні цілі. Якщо 
матеріал сортовий, вирівняний, ви-
сокої якості, маточники залишають 
зимувати у ґрунті, аби уникнути 
втрат у період зберігання.

При пересадочній культурі для 
попередження захворювань насін-
ників маточники перед посадкою 
знезаражують. Не допускається їх 
підсушування і підв’ялювання. 

Відбір маточників проводиться 
двічі: перед закладанням 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 
– виключення 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, вражені 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 ураже-
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. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Насінники вівсяного кореня 
заввишки близько 1 м

Насінини вісяного кореня довгі, шорсткі, мають летючки;  достигають 
не одночасно
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ОВОЧІВНИЦТВО

Висаджують маточники в ранньо-
весняні строки. Підготовка ґрунту 
– аналогічна вирощуванню рослин 
І року життя. Схема висаджування 
70х20– 25 см. З таким же міжряд-
дям висівають насіння, якщо пла-
нують вирощувати насіння скорзо-
нери іспанської та вівсяного кореня 
безпересадочним способом, тобто 
без викопування і зберігання маточ-
ників (у такому випадку висівають 
насіння оригінальне або високих 
репродукцій, а одержане насіння 
використовують для товарних по-
сівів і далі не репродукують). Садін-
ня проводять вручну, в заздалегідь 
нарізані борозни або посадочними 
машинами. Висаджені маточники 
щільно обжимають ґрунтом, голо-
вка має бути злегка присипана зем-
лею, щоб запобігти її висиханню і 
пошкодженню прямими сонячними 
променями. 

Догляд за насінниками включає 
прикотковування після садіння, від-
кривання головок рослин, що не 
відросли, прополювання, розпушу-
вання міжрядь, захисні заходи від 
шкідників і хвороб. Обов’язковим 
прийомом є підгортання рослин пе-
ред їх змиканням (до цвітіння), що 
сприятиме стійкості насінників до 
вітровалу.

Підживлюють насіннєві рослини 
два рази: перше підживлення про-
водять після відростання маточ-
ників азотними добривами, друге 
–у фазу бутонізації (до змикання 
рослин) відповідно фосфорно-ка-
лійними.

За дотримання сівозміни збиран-
ня рослинних решток попередника, 
ізоляції посівів першого та другого 
року життя, режиму зберігання ма-
точників, своєчасного роздільного 
збирання коренеплодів, недопущен-
ня їх підмерзання і травмування, за-
стосовуючи знезараження посівно-
го і посадкового матеріалу, чіткого 
і своєчасного виконання заходів 
вирощування і правил насінництва 
особливо шкодочинних хвороб і 
шкідників на посівах скорзонери і 

вівсяного кореня в Україні не спо-
стерігається.

На насінницьких посівах і посад-
ках скорзонери обов’язковим захо-
дом є прочистки – видові, сортові, 
фітопатологічні. Сортові прочист-
ки 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 
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 мало-
врожайні.

Фітопатологічні прочистки про-
водять на всіх насінницьких посівах 
і посадках (тобто на рослинах пер-
шого і другого років життя) систе-
матично в міру виявлення рослин з 
ознаками захворювань. Прочистки 
відповідно інструкції оформляють 
актами.

Апробацію посівів скорцонери 
проводять перед збиранням у фазі 
повної технічної стиглості коре-
неплодів. Результати аналізу проб 
при апробації заносять в «Блокнот 
апробатора», після чого складається 
і оформляється власне «Акт апро-
бації» за встановленою формою. 

До початку цвітіння проводять 
сортове обстеження насінників. 
При цьому, не зважаючи на вкрай 
обмежений сортимент скорцонери 
в Україні, особливу увагу приділя-
ють дотриманню просторової ізо-
ляції: уточнюється в цьому і інших 
прилеглих господарствах наявність 
насінників скорзонери /вівсяного 
кореня інших сортів, інших репро-
дукцій сорту, що підлягає обстежен-
ню, диких видів, встановлюється 
фактична відстань до них, наявність 
природних перешкод тощо. За ре-
зультатами обстеження оформля-
ється акт за встановленою формою.

Насіння скорзонери і вівсяного 
кореня достигає неодночасно. Че-
рез це насінники збирають у міру 
дозрівання, за 3–5 і більше разів. 
Збирання розпочинають, коли 
розкриваються летючки, бажано 
у ранкові години. Перестигле на-
сіння осипається, у вітряну погоду 
розлітається. Після кількаразового 
ручного збирання кошиків з дости-
глим насінням насінники остаточно 
зрізують вручну (серпами, косами), 
після висушування обмолочують. 
Очищення насіння скорзонери іс-
панської і вівсяного кореня від ле-
тючок, насіння бур’янів та інших 
домішок проводять на наявних на-
сіннєочисних машинах (типу «Пет-
кус»). 

У домашніх умовах насіння цих 
рослин необхідно відтерти від ле-
тючок, після чого очистити від домі-
шок за допомогою решіт з різними 
чарунками, вентиляторів або відвія-
ти на вітрі. На всіх етапах збирання, 
дозарювання, висушування вороху і 
очищення насіння не можна допус-
кати його самозігрівання і плісня-
віння. 

Навесні на другий рік вегетації 
формується стебло вівсяного 
кореня
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В останні роки визначилася 
чітка тенденція до збільшен-
ня виробництва рослинницької 
продукції (особливо овочевої) із 
вмістом нітратів, що перевищує 
можливо допустиму норму. У 
цілому в Україні понад 30% сіль-
ськогосподарської продукції має 
вміст нітратів, що перевищує до-
пустимий рівень.

Система внесення добрив по-
винна відповідати грунтово-еко-
логічним умовам, спеціалізації 

сівозмін, чергуванню культур, їх 
біологічним особливостям. Тим 
часом доцільне економічно ефек-
тивне та екологічно раціональне 
їх внесення є важливішим факто-
ром покращення екологічної об-
становки.

Серед родин овочевих культур 
найбільшою здатністю до нако-
пичення нітратів є гарбузові.

Кавуни і дині, що доспіли до 
середини липня, максимально 
накопичують нітрати, які, потра-

пляючи в організм, є небезпеч-
ним канцерогеном. Фахівці вмі-
ють розрізняти кавуни, процес 
достигання яких пришвидшува-
ли хімікатами, без лаборатор-
них досліджень. Якщо прожилки 
білі і товсті, значить, там наявна 
значна доза нітратів. Найбільша 
кількість нітратів концентруєть-
ся у шкірці і за три сантиметри 
від неї. 

Так, за даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, гра-
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нично допустимі концентрації 
нітратів у добовому раціоні хар-
чових продуктів не повинні пере-
вищувати 450–500 мг/кг норми. 
Для кавунів вона не повинна пе-
ревищувати 60 мг/кг сирої маси.

Споживання овочевої про-
дукції на людину має складати у 
середньому 161 кг на рік, із них 
кавунів 16,5 кг (взагалі баштан-
них – 31 кг).

Харчове значення їх полягає у 
наявності високого вмісту добре 
засвоюваних вуглеводів. Солод-
кий смак зумовлюється високим 
вмістом фруктози. У плодах сто-
лових кавунів міститься каро-
тин, вітаміни В1, В2 ,В3, РР, фо-
лієва та пантотенова кислоти. У 
м’якуші плодів кавунів є всі жит-
тєво необхідні амінокислоти, але 
ще більше їх міститься у корі ка-
вунів. 

Наукові дослідження та пере-
довий досвід свідчать, що при 
вирощуванні якісної овочевої 
продукції, а особливо баштанної, 
використання добрив, що міс-
тять мікроелементи, обов’язкове. 
Роль мікроелементів у розви-
тку рослин важко переоцінити. 
Вони відіграють важливу роль 
у всіх важливих процесах жит-
тєдіяльності рослин: у діленні 
клітин та синтезі білків, підви-
щують активність ферментів та 
є важливою складовою клітин-
ної оболонки, допомагають на-
копичувати хлорофіл у рослинах, 

зміцнюють імунітет до хвороб, 
знімають стрес у рослин після 
посухи, внесення пестицидів, по-
кращують ефективність засвою-
вання основних добрив з ґрунту. 
Наведені процеси надають мож-
ливість отримувати максималь-
ні урожаї овочевих культур, які 
потенційно закладені в сортах і 
гібридах та значно покращують 
якість продукції. 

Вилучення фосфорних добрив 
призводить до погіршення якос-
ті плодів кавуна. Високі норми 
азотних добрив особливо нега-
тивно впливають при їх внесенні 
у другій половині вегетації. Крім 
того, вміст азоту в рослинах у 

надлишкових кількостях, пере-
важно у період плодоношення, 
зумовлює накопичення його в 
плодах у вигляді амінів і нітратів, 
які можуть не тільки погіршити 
смакові якості плодів, а також 
спричинити токсичну дію на спо-
живача. 

Вирішальним фактором для 
збільшення виробництва ба-
штанної продукції є постійне 
вдосконалення технології їх ви-
рощування, зокрема вирощуван-
ня екологічно чистої продукції та 
зниження пестицидного наван-
таження на навколишнє серед-
овище. Одними з таких елемен-
тів є використання прогресивних 
форм підживлення у зоні недо-
статнього зволоження, 

Для з’ясування ефективності 
використання добрив при по-
закореневому підживленні, які 
легко засвоюються рослинами 
і застосовуються як доповне-
ння та для компенсації нестачі 
елементів живлення у рослинах, 
було закладено дослід на землях 
приватного сільськогосподар-
ського підприємства Василів-
ського району Запорізької об-
ласті. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Попередники – горох, ози-
ма пшениця. Схема розміщення 
рослин 140х100 см забезпечувала 
достатнє освітлення рослин ка-
вуна сорту Крімсон Світ. 

Вносили розрахункові норми 
добрив на запланований врожай 
з урахуванням вмісту елементів 
живлення у грунті за даними аг-
рохімлабораторії. Вирощували 
кавуни у богарних умовах. 

У нашому досліді основну нор-
му добрив (нітроамофоску 80%) 
вносили восени під оранку, вра-
ховуючи посушливі умови зони. 
Для рівномірного розподілу їх у 
кореневмісному шарі грунту на 
період росту рослин здійснюва-
ли припосівне внесення нітро-
амофоски із застосовуванням 
пристрою у зону рядка та позако-
реневе підживлення добривами, 
що містять мікродобрива.

Контролем був варіант загаль-
ноприйнятого грунтового вне-
сення добрив.

У варіантах досліду добрива вно-
сили невеликими нормами 0.5–1.0 
л/га у триразових позакореневих 
обробках. Такий спосіб сприяє пе-
ретворенню нітратів у інші азотні 
форми. Завдяки цьому їх вміст у 
рослинах значно зменшується.

1. Варіант – контроль загаль-
ноприйнятий спосіб внесення до-
брив;

2. Варіант - позакореневе під-
живлення:

а - проводили у фазі трьох 
листків: %: N-36, MgO-4; Mn-1,3; 
Cu-0,27; Fe-0,027; B-0,027; Zn-
0,013; Mo-0,0067.

б - через 10 днів: %: N-36, 
MgO-4; Mn-1,3; Cu-0,27; Fe-0,027; 
B-0,027; Zn-0,013; Mo-0,0067.

в - у фазі утворення огудини: 
3.%: N-6,0; P2O5 -12,0; K2O-6,0; 

MgO-0,01; Mn-0,01; Cu-0,01; Fe-
0,01; B-0,02; Zn-0,005; Mo-0,005 + 
соли бора.

На період від цвітіння до утво-
рення плодів азотні добрива не 
вносили, тому що їх надлишок 
може спровокувати масове опа-
дання квіток та зав’язі, особливо 
в умовах теплового стресу при 
богарному утриманні. 

Як показали результати дослі-
джень, відбувався інтенсивний 
розвиток рослин, які мали роз-
винутий, не уражений хвороба-
ми і не пошкоджений шкідника-
ми листовий апарат. Хімзахист 
рослин протягом вегетації не 
проводився, крім обробки на-
сіння перед сівбою, оскільки 
були майже відсутні шкідливі 
організми. 

За помірного збалансовано-
го внесення добрива позитивно 
вплинули на хімічний склад пло-
дів, цукристість кавуна збіль-
шилася на 0,4%, приріст урожаю 
склав 6,6 ц/га. Плоди мали вміст 
нітратів нижче середньодопусти-
мої норми. 

Наведений спосіб живлення до-
цільний як економічно так і еко-
логічно через економію коштів на 
препарати та позитивний вплив на 
грунтове середовище.  

ОВОЧІВНИЦТВО
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Кожне господарство має свої  
секрети і шляхи до прибутково-
го вирощування овочів.  

Один із них – так зване «інтен-
сивне овочівництво», коли те-
плиця (і овочівники ) працюють 
фактично у режимі «нон-стоп» і за 
сезон  отримують 3–4 урожаї,  але 
такий шлях вимагає від овочівника 
перевіреної ефективної технології 
вирощування. Моя стратегія отри-
мання якісного і своєчасного уро-
жаю – це перевірені досвідом сор-
ти овочів, відповідне обладнання 

теплиці  та напрацьована роками 
технологія захисту і  мінерального 
живлення, а також використання 
БІОСТИМУЛЯНТІВ – продук-
тів, що дозволяють контролювати 
розвиток рослин та забезпечують 
отримання врожаю, заявленого 
селекціонерами. Особисто я вже 
багато років включаю в свою тех-
нологію біостимулянти та мікро-
добрива виробництва іспанської 
компанії «Atlantica Agricola» і за-
вдяки цьому отримую якісну про-
дукцію у заплановані терміни. 

За рік через мої теплиці прохо-
дять наступні культури: відкриває 
сезон зелена цибуля, після цибулі 
висаджую пекінську капусту,  яка 
за умов правильного вирощуван-
ня принесе нам гроші до паски, 
потім солодкий перець і знову зе-
лена цибуля на різдвяно-новоріч-
ні свята. Кожна культура має свою 
специфіку вирощування, є чутли-
вою до певних факторів навко-
лишнього середовища та потребує 
відповідного догляду. Особливо 
вибагливими щодо умов вирощу-
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вання є пекінська капуста та со-
лодкий перець, на цих культурах я 
зупинюся детальніше. 

Коренева система пекінської 
капусти поверхнева і несильно 
розвинена, тому рослини є дуже 
чутливими до дефіциту вологи та 
укорінення при пересаджуванні 
розсади у ґрунт. Ця фізіологіч-
на особливість культури змушує 
овочівників відмовлятися від роз-
садного способу вирощування пе-
кінської капусти та, як результат, 
отримувати врожай на 4–5 тиж-
нів пізніше, ніж при вирощуванні 
розсади. Мій досвід отримання 
ранньої «пекінки» базується на 
застосуванні добрива-укоріню-
вача «Райкат Старт». Після виса-
дження насіння я проливаю касе-
ти розчином «Райкату Старт» (10 
мл/10 л води)  разом із пестици-

дами «Актара» та «Привікур». Це 
гарантовано забезпечує розви-
ток здорової розсади з потужною 
кореневою системою та високим 
адаптативним потенціалом при 
пересаджуванні у ґрунт. 

Обов’язково за день до пере-
саджування розсади пекінської 
капусти у ґрунт проводжу повтор-
ний пролив касет розчином «Рай-
кату Старт» – 10мл/10 л води. Це 
додаткове стимулювання розви-
тку коренів та гарантоване сто-
відсоткове приживання розсади. 
Хочу відзначити, що розсада, об-
роблена «Райкатом Старт», після 
висаджування у ґрунт не жовтіє та 
не втрачає тургору. 

«Райкат Старт» є моїм фавори-
том, використовую його при ви-
рощуванні розсади всіх овочевих 
культур і квітів, адже добре сфор-
мована коренева система є запо-
рукою успішного розвитку кожної 
культури. 

Пекінська капуста – культу-
ра дуже «ніжна» і особливо ви-
баглива до світлового та темпе-
ратурного режимів. Коливання 
температур та світловий день, що 
перевищує 13 годин, можуть спо-
нукати рослину до цвітіння чи 
викидання стрілки. Після пророс-
тання насіння пекінська капуста 
спочатку утворює розетку листя і 
лише за умов накопичення достат-
ньої кількості білків, цукрів і віта-
мінів починає формувати головку. 
Саме у цей період «пекінка» дуже 
чутлива до вологозабезпечення, 
температурного режиму і достат-
нього збалансованого мінераль-
ного живлення. Адже всі резерви 
повинні бути направлені на фор-
мування головки капусти до фор-
мування 10 листів. Тому що після 
10-го листа у центральній бруньці 
утворюються зачатки квіток, і го-
ловка дає стрілку. Щоб не допус-
тити змін у розвитку під впливом 
різних чинників і уникнути цві-
тіння, 2–3 рази за вегетаційний 
період проводжу позакореневі 

підживлення пекінської капусти 
добривом-антистресантом «Амі-
нокат 30» (0,15–0,3 л/100 л води). 
Завдяки вмісту амінокислот рос-
линного походження «Амінокат 
30» здатний за короткий час від-
новити рослину після різного 
роду стресів. Особливо це стосу-
ється коливань температур, збоїв 
у вологопостачанні, фітотоксич-
ності і т.п., дія добрива візуально 
помітна вже через добу після ви-
користання. До того ж, «Амінокат 
30» «знімає» стрес, викликаний 
дисбалансом засвоєння елементів 
мінерального живлення, аміно-
кислоти покращують проникнен-
ня і засвоєння мікроелементів, 
сприяють синтезу та накопиченню 
білків та цукрів у головці капусти, 
а при сумісному застосуванні із 
фунгіцидами пришвидшують їх 
вплив на патоген.  

Так само, одним із ключових 
технологічних моментів у ви-
рощуванні пекінської капусти і 
отриманні товарного врожаю є 
густота рослин. При зрідженні  
формуються надмірно великі го-
ловки бочкоподібної форми, що 
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не сприятиме реалізації продукції; 
а при загущенні – погіршується 
колір, що також знижує ціну під 
час продажу. Я висаджую пекін-
ську капусту з такою густотою: в 
рядочку відстань між рослинами 
20 см, а між рядочками – 40 см,  
та періодично застосовую біости-
мулянт «Разормін» (часто сумісно 
з «Амінокатом 30»). «Разормін», 
так би мовити, «розганяє» рос-
лини, має направлену дію на по-
глинальну властивість кореневої 
системи та активує основні фер-
ментативні процеси культури. Об-
роблена «Разорміном» «пекінка» 
рівномірно розвивається, формує 
міцну головку та вирізняється на-
сиченим кольором. До того ж, як 
показує досвід, «Разормін» дозво-
ляє отримати урожай на тиждень 
раніше.

Ще одним із визначальних 
факторів успішного формування 
товарного врожаю пекінської ка-
пусти є достатнє забезпечення її 
кальцієм і бором. Нестача кальцію 
на ранніх стадіях розвитку куль-
тури призводить до сильного при-
гнічення молодих рослин, слаб-

кого розвитку листової розетки 
та, як наслідок, незав’язування 
головки.  Нестача бору на почат-
ку вегетації капусти призводить 
до диферен ціації листків, прояву 
хлоротичних плям на кінчиках та 
між жилками листя. А тривалий 
його дефіцит спричиняє збирання 
легких («повітряних») головок. Іс-
нує ряд факторів, що обмежують 
доступність цих елементів для за-
своєння кореневою системою. Та-
кож потрібно брати до уваги, що 
кальцій та бор пересуваються у 
тканинах рослин висхідним пото-
ком води: зменшення транспірації 
призводить до того, що кальцій і 
бор не можуть досягати верхньої 
частини рослини. Щоб забезпечи-
ти «пекінку» цими елементами, я 
проводжу позакореневі піджив-
лення 2–3 рази за вегетацію рід-
ким концентрованим добривом 
«Мікрокат Са-В», збагаченим 
комплексом аміно- та органічних 
кислот (0,25–0,3 л/100 л води), які 
забезпечують максимальне засво-
єння елементів живлення.

Поки росте капуста, висіваю 
насіння перцю. Так само, як при 
вирощуванні «пекінки», проли-
ваю касети розчином добрива 
«Райкат Старт» сумісно з інсек-
тицидом «АКТАРА»і фунгіцидом 
«ПРЕВІКУР». Хочу відзначити, 
що застосування добрива «Райкат 
Старт» на розсаді перцю сприяє 
формуванню не лише потужної 
кореневої системи, а й міцного 
стебла та попереджає «витягуван-
ня» рослин. Зібравши капусту, у 
ґрунт вношу основні добрива та 
через тиждень висаджую перець. 
При вирощуванні перцю прагну 
створити умови не «швидкого», 
а навпаки, пролонгованого вро-
жаю і збирати солодкий перець 
аж до кінця листопада, що дає 
можливість продавати його по 
гарній ціні. Щоб досягти запла-
нованого, у технологію включаю 
біостимулянти «Амінокат 30», 
«Разормін» та добриво «Келік-

Калій-Кремній». Застосування 
«Келік-Калій-Кремній» підвищує 
стійкість рослин до коливань тем-
ператур, активує фотосинтетичну 
діяльність, покращує засвоєння 
ґрунтової поживи та покращує 
лежкість плодів. Окрім того, це 
добриво попереджає виникнення 
та розвиток сірої гнилі плодів, яка 
з’являється через нестачу вологи, 
а у літній період, коли на вулиці 
+30°С, вберегти рослини від посу-
хи непросто. 

Величина, товарність плодів 
перцю та строки дозрівання пря-
мо пропорційно залежать від до-
статнього забезпечення рослин 
мінеральною поживою. У період 
цвітіння, формування плодів та 
дозрівання проводжу позакоре-
неві підживлення комплексним 
водорозчинним добривом із зба-
лансованим хімічним складом 
«Нутрівант Плюс пасльоновий» 
– 0,2кг/100 л води. За моїми спо-
стереженнями, такі підживлення 
забезпечують зростання врожаю 
від 15 до 20%.

За наявності опалення у тепли-
цях на 4 «оборот» висаджуємо зе-
лену цибулю. 

Сподіваюсь, мій досвід буде 
корисним для Вас і дозволить на 
невеликій площі отримувати до-
стойні прибутки протягом усього 
року. 
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Удобрення є одним із основних 
факторів інтенсифікації виробництва 
продукції рослинництва, оскільки має 
надзвичайно високий вплив на про-
дуктивність сільськогосподарських 
культур, а також на якісні показники 
одержуваної продукції. Раціональна 
система удобрення, що враховує по-
казники природної родючості ґрунту 
(вміст гумусу, доступних для рослин 
сполук азоту, фосфору, калію, сірки, 
кальцію, мікроелементів тощо), його 
агромеліоративного та фітосанітарно-
го стану (вміст і склад солей, реакція 
ґрунтового розчину, наявність у ґрунті 
токсичних сполук, важких металів і ра-
діонуклідів, збудників хвороб), кліма-
тичних, організаційно-технічних умов 
є важливим етапом формування техно-
логії вирощування. 

Академік Циков В.С. вважає, що 
саме добривам належить провідна 
роль у підвищенні врожайності та по-
ліпшенні якості харчових підвидів 
кукурудзи (особливо – овочевої) у по-
рівнянні з іншими агротехнічними 
заходами, оскільки раціональне ор-
гано-мінеральне живлення культури 
забезпечує підвищення імунітету рос-
лин, посилює стійкість до грибкових, 
бактеріальних, вірусних захворювань, 
поліпшує перебіг фізіологічних проце-
сів, посилює регенеративні можливості 
рослин, знижує їх природну чутливість 
до негативних факторів навколишньо-
го середовища.

Відомо, що кукурудза цукрова – ви-
моглива до родючості ґрунтів культура 
з доволі високим рівнем споживання 
основних елементів живлення. До того 
ж, вона потребує низки мікроелемен-
тів, нестача яких навіть за інтенсивного 
живлення макроелементами істотно 
знижує потенційну продуктивність та 
негативно позначається на показниках 
якості врожаю. Існують різні погля-
ди на те, скільки основних елементів 
живлення культура виносить з урожа-
єм в 1 т товарних кондиційних качанів 
(характеристики качанів кукурудзи 
цукрової для свіжого ринку мають від-
повідати вимогам ДСТУ 8594:2015). 
Так, з 1 т качанів цукрова кукурудза 

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший 
науковий 
співробітник, 
Інститут зрошуваного 
землеробства НААН
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забирає з ґрунту 4 кг азоту, 3 кг фосфо-
ру і 7 кг калію, втім, в окремих джере-
лах вказаний рівень споживання азоту 
(6–8,5 кг) та калію (7–9 кг) є значно ви-
щим, у той час як потреби у фосфорі 
залишаються мінімальними (2,5–4 кг). 
Наші дослідження вказують на те, що 
інтенсивність споживання елементів 
живлення цукровою кукурудзою сут-
тєво коливається залежно від реалізації 
технологічних факторів впливу, напри-
клад, зростає пропорційно підвищенню 
доз мінеральних добрив, поліпшенню 
водного режиму тощо. За збільшення 
валового виносу макроелементів поси-
лення мінерального живлення вело до 
підвищення ефективності їх засвоєння, 
тобто знижувало їх витрати рослинами 
культури на формування одиниці вро-
жаю. Найбільшою мірою ступінь ви-
носу та засвоєння елементів живлення 
залежить від генетичних особливостей 
вирощуваного гібриду.

Цукрова кукурудза споживає еле-
менти живлення з ґрунту та добрив 
нерівномірно. Нижче наведено осно-
вні «критичні» періоди щодо потреби в 
основних елементах живлення:
• максимум споживання азоту та сір-

ки – період від 5–7 листків (у цей час 
закладається кількість рядів зерен на 
качані та його розміри) до 10– 14 лист-
ків (у цей період розвитку рослин фор-
мується кількість зерен у рядку качана); 
• максимум споживання фосфору – 

від проростання до фази 3–5 листків 
(особливо актуальним є питання поси-
леного фосфорного живлення у перші 
тижні після висадження цукрової куку-
рудзи за розсадного способу її вирощу-
вання), у період від цвітіння волоті до 
початку формування зерна; 
• максимум споживання калію – від 

фази 5–7 листків до фази викидання во-
лоті та під час цвітіння. 

Порушення режиму живлення рос-
лин кукурудзи цукрової веде до появи 
так званих дефіцитарних розладів і за-
хворювань, які здатні за тривалого пе-
ребігу істотно знижувати продуктив-
ність культури, створюють додаткову 
загрозу ураження шкідниками та хво-
робами.

Крім макроелементів, кукурудза цу-
крова для нормального росту і розви-
тку потребує достатньої кількості мі-
кроелементів, зокрема: кальцію, бору, 
магнію, сірки, міді, цинку, марганцю, за-
ліза тощо (таблиця 1). Більшість із них 
культура потребує у мікродозах про-

тягом усього періоду вегетації, а деякі 
з них набувають особливого значення 
у стартовий період росту (наприклад, 
кальцій), під час наростання вегетатив-
ної маси (магній, цинк, мідь), у період 
цвітіння (бор).

Результатами багаторічних дослі-
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Таблиця 1. Значення макро- і мікроелементів у живленні 

кукурудзи цукрової

Е
ле

м
ен

ти
 

ж
ив

ле
нн

я

Вплив на рослини, коригування у період вегетації

А
зо

т 
(N

)

Максимально ефективний на бідних органікою легких ґрунтах (піщаних, 
супіщаних тощо).

Дефіцит азоту проявляється пожовтінням листків від центральної жилки, 
починаючи з листків старшого віку. Рослини відстають у рості, мають 
блідо-зелене забарвлення, рано вступають у генеративну фазу, істотно 
знижують врожайність. Такі рослини часто ушкоджують злакові мухи.

До 30–50% азотних добрив у вигляді аміачної селітри, нітроамофоски 
(комплексне добриво) вносять у передпосівний період, решту – у кореневі 
та листкові підживлення, за краплинного зрошення – методом фертигації. 
Гарні результати забезпечує припосівне застосування комплексного 
азотно-фосфорно-калійного добрива (наприклад, нітроамофоски) у дозі 
10–30 кг/га д.р.

Кореневі підживлення проводять до фази 8–10 листків, коли просапний 
культиватор ще не ушкоджує рослини. Найкраще для листкових 
підживлень у фазу 5–7 листків підійдуть добрива типу карбаміду (5%-
ий розчин) та ROST концентрат марки 15:7:7 (або звичайний 5:5:5). Для 
кореневого підживлення застосовують практично будь-які азотовмісні 
добрива (для оперативного усунення дефіциту краще обирати з 
нітратною формою азоту). На системах краплинного зрошення для 
фертигації використовують як звичайні мінеральні добрива, що не сильно 
засмічують краплинну стрічку (селітри), так і хелати та гумати.

Ф
ос

ф
ор

 (
P 2O

5)

За дефіциту цього макроелементу рослини знижують темпи росту 
і розвитку, розсада погано укорінюється, особливо критичним є 
початковий період до фази 5–7 листків культури. Листки набувають 
антоціаново-фіолетового з червонуватим відтінком (залежить від 
особливостей реакції сорту/гібриду) кольору по краях, а за посилення 
дефіциту вся листкова поверхня змінює свій колір. Листкова пластинка 
часто деформується. Початкові прояви нестачі макроелементу помітні 
на старих листках. Зазначимо, що за несприятливих умов середовища 
може спостерігатися несправжній дефіцит фосфору, коли його кількість 
у ґрунті є достатньою, але рослини не можуть його засвоїти через 
стрес (найчастіше таке трапляється після зливових дощів, під час різких 
коливань температури тощо).

Фосфорні добрива, зазвичай, вносять під основний обробіток ґрунту 
(до 90% норми), а також при сівбі (від 10 до 30 кг/га д.р.) і дуже рідко 
– у підживлення, оскільки фосфорні добрива малорухливі, повільно 
поглинаються рослинами та закріплюються ґрунтовим вбирним 
комплексом. Чи не єдина можливість поліпшити фосфорне живлення 
протягом вегетації рослин – застосування фертигації хелатними 
фосфорвмісними добривами типу Кристалон, Террафлекс, Майстер тощо.
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джень, виконуваних протягом десят-
ків років низкою вчених і фахівців як 
в Україні, так і за кордоном, було вста-
новлено певні ключові закономірності 
застосування органо-мінеральних до-
брив під цукрову кукурудзу.

Так, встановлено, що азотні добри-
ва мають найвищу цінність для даної 
культури, причому практично рівень 
максимального азотного навантажен-
ня на культуру в умовах зрошення не-
обмежений. Тобто навіть за внесення 
азоту в надзвичайно високих дозах (по-
над 300 кг/га за діючою речовиною) ще 
можливо отримання додаткового при-
росту врожайності на бідних ґрунтах. 
Втім, азотне живлення у дозі 360 кг/
га д.р. пригнічує рослини. Зазначимо, 
що дані дози азотного живлення, які 
здаються нам космічними, насправді 
можуть бути виправданими і в умовах 
України, якщо мова йтиме про виро-
щування цукрової кукурудзи на пісках, 
де вміст природного азоту практично 
дорівнює нулю. Але варто звернути 
увагу на той факт, що гра з високими 
дозами азотних добрив, особливо їх 
нітратної форми, а також органічного 
азоту з гною має свої нюанси, невра-
хування яких може звести нанівець 
усі спроби одержати якісний врожай. 
Справа в тому, що при надмірно висо-
ких дозах азоту рослини мають сильну 
тенденцію до накопичення його у своїх 
тканинах, звичайно, що, в першу чергу, 
вегетативних. Але коли граничний по-
ріг перевищено, накопичення нітрат-
ного, нітритного азоту у тканинах по-
силюється у рази, крім того, зростає 
ризик реагування їх з амонійними ор-
ганічними сполуками тканин рослини 
з утворенням ще більш небезпечних 
речовин-канцерогенів (наприклад, 
нітрозамінів), накопичення яких від-
бувається вже не тільки у вегетатив-
них органах, але й у плодах (зернівках 
тощо). Тож варто застосовувати дози 
азоту понад екологічно безпечні 150 
кг/га діючої речовини з великою обе-
режністю, бажано поетапно, слідкуючи 
при цьому за реакцією рослин, ґрунту, 
рівнем накопичення азотних сполук у 
тканинах тощо. Взагалі азотні добрива 
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Калій впливає на перебіг низки фізіологічних процесів кукурудзи 
цукрової, має велике значення у формуванні її продуктивності, 
імунітету, стійкості до несприятливих погодних умов тощо. 
Додаткового застосування мінеральних калієвмісних добрив, у першу 
чергу, потребують супіщані, піщані, торф`яні, заболочені ґрунти. 

Симптомом дефіциту є крайовий опік листка, страждає і коренева 
система рослин, підвищується ризик ураження культури кореневими 
гнилями різної етіології, рослина може вилягати при сильних вітрах 
і зливах. Якщо дефіцит калію виник на ключових етапах розвитку 
кукурудзи цукрової (у фазі 5–7 листків, 10–14 листків, під час формування 
і наливу зернівок), урожайність та якість продукції знижуються.

Калійні добрива вносять як під основний або передпосівний обробіток 
ґрунту (до 50–60%), так і під час сівби (10–30 кг/га д.р.) та в підживлення 
по листку або фертигацією. Для листкових підживлень та внесення 
з поливною водою підійде практично будь-яке мінеральне калійне 
добриво (уникати слід лише хлориду калію, який є токсичним для 
цукрової кукурудзи), найкращі результати дає листкове підживлення 
5%-им розчином сульфату калію, фертигація або кореневе підживлення 
калійною селітрою або сульфатом калію, хелатні мікродобрива та 
калійвмісні гумати.
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Більшість грунтів не містить достатньої кількості доступного рослинам 
магнію, потрібно вносити магнійвмісні добрива, краще у підживлення в 
фазу 5–7 листків у комплексі з азотно-калійними добривами та сіркою. 
Доступність кукурудзі магнію залежить від рН грунтового розчину, 
знижується на кислих і лужних ґрунтах.

Дефіцит магнію проявляється у вигляді мармурового хлорозу на старих 
листках. Часто його супроводжують прояви інших дефіцитарних 
хвороб, оскільки магній регулює процеси поглинання та утилізації 
багатьох інших елементів живлення.

Сульфат магнію є одним із найбільш доступних і ефективних 
мінеральних добрив, що дозволяє швидко та ефективно усунути 
дефіцит. Гарно себе зарекомендували як кореневі, так і позакореневі 
листкові підживлення (5%-ним розчином) з розрахунку близько 10–30 
кг/га д.р. магнію (залежно від типу підживлення та забезпеченості 
ґрунтів). Гумати та хелатні добрива, що містять магній, також є 
ефективними, особливо при фертигації на системах краплинного 
зрошення.
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Борні добрива доцільно застосовувати на бідних органікою ґрунтах. 
Стресові погодні умови (посухи, високі температури) та хвороби 
посилюють дефіцит бору. Рослини погано перезапилюються, мають 
аномалії росту молодих листків, що проявляється у їх схильності 
до скручування, гофрування. Усунути борний дефіцит можна за 
допомогою нітрабору, який можна застосовувати як коренево, так 
і шляхом фертигації, або листкові підживлення спеціалізованими 
хелатними мікродобривами, що містять бор.
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Кальцій потрібен для нормального росту і розвитку цукрової кукурудзи, 
сприяє стійкості до стресів абіотичної та біотичної природи. Дефіцит 
кальцію дещо нагадує за симптомами дефіцит азоту та сірки або 
ушкодження шкідниками: листки бліднуть, особливо на кінчиках, 
легко пошкоджуються, на них з’являються поздовжні розриви, вони 
загинаються назад. Кальцій вносять як під передпосівну культивацію 
одночасно з азотом (у складі комплексних азотно-кальцієвих добрив, 
як наприклад, кальцієва селітра), так і  шляхом кореневих підживлень 
до фази 7–8 листків культури або фертигацією кальцієвмісними мікро- і 
макродобривами.
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варто застосовувати під цукрову куку-
рудзу у кілька строків (звичайно, схема 
дуже приблизна, проте може слугувати 
орієнтиром під час планування власної 
системи удобрення культури): 
• Перше внесення під основний 

обробіток ґрунту (до 30–60 кг/га д.р.). 
Застосовувати тільки амонійну форму 
добрив. Замість внесення під основний 
обробіток ґрунту краще використати 
наступну опцію.
• Друге внесення (або перше) під 

передпосівну культивацію (до 30–50% 
загальної запланованої дози).
• Третє внесення у фазу 5–7 листків 

культури (кореневе підживлення, до 
25–30% загальної запланованої дози). 

• Четверте внесення через тиж-
день–два після попереднього (решта 
дози азоту, можна як коренево, так і по 
листу). 

Фосфорні добрива варто вносити 
в основне внесення (передпосівне або 
під основний обробіток ґрунту). Фос-
фор малорухливий елемент, практично 
не втрачається і не переміщується по 
ґрунтовому профілю, тож максимально 
ефективним є його припосівне локаль-
не внесення у рядки (на відстані 10–15 
см вбік від рядка та на глибину до 10–20 
см, оскільки надмірно близьке розмі-
щення гранул добрива може нашко-
дити молодим паросткам кукурудзи). 
Найбільш ефективним припосівним 

добривом є фосфат амонію, у той час 
як в основне внесення краще застосо-
вувати подвійний суперфосфат. Під-
живлення фосфором практично важко 
організувати, та вони мають невисоку 
ефективність, тож потурбуватись про 
достатній рівень фосфорного живлення 
варто заздалегідь.

Калій можна застосовувати в усі 
строки. Частину (50–70%) можна вне-
сти разом із фосфорними добривами 
та азотом у передпосівне чи основне 
внесення, а решту дозовано давати рос-
линам у вигляді листкових чи корене-
вих підживлень під час інтенсивного 
росту рослин, поєднуючи їх з азотними 
підживленнями. Зазвичай більшість 
ґрунтів України, де вирощують цукрову 
кукурудзу, не потребують високих доз 
калійного живлення.

Щодо рівня сірчаного живлення, 
цілком достатньо для цукрової куку-
рудзи на більшості ґрунтів 15–20 кг/
га д.р. Дози внесення мікроелементів, 
як, наприклад, цинку, марганцю, бору 
зазвичай не перевищують 2–5 кг/га 
д.р. Часто на родючих чорноземних 
ґрунтах можна знехтувати внесенням 
мікроелементів, якщо не спостеріга-
ється негативних симптомів їх дефі-
циту – це зекономить кошти та не-
суттєво відіб’ється на продуктивності 
культури. 

УЛЬТРАРАННЯ 
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Взагалі систему удобрення куку-
рудзи цукрової складають, виходячи 
з природної родючості конкретного 
ґрунту на конкретному полі. Так, залеж-
но від ґрунту та запланованої врожай-
ності норми внесення добрив можуть 
коливатися в широкому діапазоні: N60-

150P60-150K0-200. У середньому норми вне-
сення основних елементів живлення 
на кукурудзі цукровій для формування 
врожайності 15 т/га качанів становлять 
близько N120-150P60-90K0-60 на каштанових 
ґрунтах, N90-120P30-80K0-60 на чорноземах, 
N150-200P90-120K100-200 на піщаних ґрунтах.

Добре впливають на ріст і розви-
ток кукурудзи цукрової добрива на 
основі гумінових кислот (так звані гу-
мати, наприклад, вітчизняний ROST-
концентрат різних марок), а також сти-
мулятори росту (наприклад, Емістим С, 
який варто застосовувати у фази 3–5 
листків та перед викиданням волоті 
культури). Підживлення гуматами за-
безпечує кращий розвиток кореневої 
системи рослин, активацію корисної 
ґрунтової мікрофлори, сприяє поліп-
шенню структури ґрунту і загальному 
зміцненню імунітету рослин. Вносити 

гумати можна як шляхом обприскуван-
ня по листу, так і фертигацією. Застосу-
вання гуматів дає можливість знизити 
дози мінеральних добрив, підвищити 
їх ефективність, швидко зняти стрес 
у рослин. Застосування препаратів-
укорінювачів (наприклад, Smart Grow 
Rootmost) дозволяє забезпечити росли-
ни цукрової кукурудзи на початковому 
етапі росту і розвитку достатнім рівнем 
живлення та покращити приживання 
розсади.

Окремо варто зупинитися на пи-
танні застосування органічних добрив 
під час вирощування кукурудзи цукро-
вої. Пряме застосування гною в будь-
якому вигляді під цукрову кукурудзу є 
нераціональним. Органіку краще вне-
сти під попередню культуру, якщо вона 
дійсно цього потребує (наприклад, під 
огірки). У тому ж разі, якщо було ви-
рішено застосовувати органіку саме 
під цукрову кукурудзу, норма внесення 
(яке виконують восени обов’язково під 
глибокий полицевий обробіток ґрунту 
на 25–32 см) не повинна перевищувати 
15 т/га. Тоді норми внесення мінераль-
них добрив необхідно скоригувати, 
виходячи з того, що 1 т якісного гною 
містить 5 кг азоту, 2,5 кг фосфору та 
6 кг калію. У перший рік віддача від 
органічних добрив буде максимально 
повною, тому можна сміливо розрахо-
вувати, що з 10-ма тоннами гною буде 
внесено щонайменше N40-45P20K50-55 у 
доступній рослинам формі. Взагалі 
післядія гною на зрошуваних землях 
триває ще 4–5 років, втім, вона стає 
менш відчутною з кожним наступним 
роком. Застосування органічних до-
брив вимагає ретельнішого фітосані-
тарного моніторингу посівів, контр-
олю якості добрива.

До речі, на ґрунтах, що піддавалися 
регулярній хімічній меліорації, напри-
клад, внесенню гіпсу, рідко спостері-
гається потреба у внесенні додаткових 
доз кальцієвих та сірковмісних добрив. 
Також варто враховувати поживну цін-
ність ортофосфорної та азотної кисло-
ти (як добрив), що застосовуються для 
промивання систем краплинного зро-
шення. 
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Часто супроводжує вирощування кукурудзи цукрової на бідних 
органікою та лужних ґрунтах, що підлягали внесенню фосфогіпсу, вапна. 
Проявляється в інтервальному листковому хлорозі молодих листків, 
при сильному дефіциті жилки стають практично білими, листки стають 
схожі на білий папір, тонкі та легко пошкоджуються. Інколи вся рослина 
забарвлюється у білий або блідо-жовтий колір. Усунути дефіцит заліза 
можна шляхом регулювання реакції грунтового розчину, збалансованого 
фосфорного живлення, раціональною меліорацією ґрунтів. За 
необхідності можливе листкове внесення залізовмісних хелатів.
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Нестача марганцю типова для ґрунтів зі слаболужною реакцією. Рослини 
відстають у рості, на листках – міжжилковий хлороз, вони набувають 
хвилястої форми, згодом втрачають зелене забарвлення та відмирають. 
Дефіцит марганцю лікують підживленням комплексними мікродобривами 
на основі хелатів або гуматів, що містять даний елемент. Можливе як 
листкове внесення, так і застосування із поливною водою.

Ц
ин

к 
(Z

n)

Дефіцит цинку проявляється у вигляді міжжилкового хлорозу на 
молодих листках цукрової кукурудзи і є доволі частим явищем. Дефіцит 
цинку може істотно знизити продуктивність культури та якість урожаю. 
Для усунення дефіциту цинку в періоди викидання волоті та під час 
формування врожаю можна виконати листкове підживлення сульфатом 
цинку (5 г добрива на 10 л води) або провести фертигацію комплексним 
цинковмісним добривом.

М
ід

ь 
(C

u)

Дефіцит часто проявляється за надмірного застосування органічних 
добрив, а також на торф`яних ґрунтах. Проявом дефіциту цього 
елемента живлення є сповільнений і спотворений ріст рослин у період 
активного наростання вегетативної маси. Мідь входить до складу 
окремих видів мікродобрив, тож у разі необхідності листкове або 
кореневе підживлення здатне допомогти рослинам, що страждають 
від дефіцитарного захворювання.

С
ір

ка
 (

S)

Супіщані, піщані, бідні органічною речовиною ґрунти з промивним 
режимом зазвичай містять мало сірки, а тому нерідко при вирощуванні 
цукрової кукурудзи можна спостерігати комбіноване явище азотно-
сірчаного дефіцитарного хлорозу. Дефіцит сірки автоматично погіршує 
рівень засвоєння рослинами азоту. Особливо яскраво проявляє себе 
нестача сірки під час переходу рослин кукурудзи цукрової до фази 
інтенсивного росту. Проявами є загальмований ріст і смугасте пожовтіння 
молодих листків або всієї рослини. Усунути дефіцит сірки можна шляхом 
листкового (5%-им розчином) або кореневого підживлення сульфатами 
магнію, калію або амонію. Комплексні хелати та гумати, а також 
раціональне внесення органічних добрив (краще під попередник) також 
здатні суттєво поліпшити сірчане живлення культури.



(назва юр. особи або П.І.Б.)

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
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Серед чинників, які не дають 
змоги реалізувати повний по-
тенціал продуктивності овоче-
вих культур у відкритому ґрунті, 
особливе місце займають хворо-
би, серед яких до 65% становлять 
грибні хвороби, до 25% – вірусні, 
15% – бактеріальні, 5% – не пара-
зитарні.

Зміна видового сортового 
складу овочевих культур, впро-
вадження інтенсивних техно-
логій їх вирощування призве-
ли до зміни і видового складу 
збудників хвороб. В останні 
роки відзначаються виникнення 
та наростання поширення тих 
хвороб, які раніше не мали гос-
подарського значення, спалахи 
одних видів і суттєве зниження 
розвитку інших. Тому важли-

во проводити моніторинг по-
ширення хвороб в агроценозах 
овочевих культур і на основі цих 
даних проводити своєчасні за-
хисні заходи, що дозволять збе-
регти урожай.

Проведений в овочевих госпо-
дарствах фахівцями Держпрод-
споживслужби України і вченими 
Інституту захисту рослин НААН 
аналіз фітосанітарного моніто-
рингу засвідчує, що за останні 
5 років досить істотно змінився 
видовий склад хвороб.

В останні два десятиліття не 
тільки на овочевих культурах, 
але і в усіх агроценозах сільсько-
господарських культур підвищи-
лася шкідливість бактеріозів, 
які спричиняють значні збитки 
виробникам овочевої продукції. 

В усіх регіонах України бактері-
ози пошкоджують всі види капус-
ти – білоголову, цвітну, броколі, 
пекінську. Розвиток слизового 
бактеріозу в середньому складає 
від 23,4 до 48,5%, судинного – 
34,5 – 42,5%, і відзначається тен-
денція до підвищення їх шкідли-
вості через накопичення інфекції 
кожен рік. Варто зазначити, що 
погодні умови, які складаються 
впродовж останніх років, зокрема 
температура повітря понад +20°С 
і низька вологість повітря (менше 
60%), сприятимуть інтенсивно-
му розповсюдженню бактеріаль-
них хвороб у наступному році за 
сприятливих погодних умов веге-
таційного періоду. Пошкодження 
капустяних рослин шкідниками 
– капустяною мухою, попелицею, 

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук

ЩО МАªМО ² ЩО БУДЕ

ЗАХИСТ РОСЛИН    

У ВЕГЕТАЦ²ЙНИЙ ПЕР²ОД:

ХВОРОБИ 
ОВОЧЕВИХ 
КУЛЬТУР



клопами, трипсами – також спри-
ятиме інтенсивному розвитку 
слизового бактеріозу.

Із грибних хвороб відзнача-
ється ураженість капусти на по-
чатку вегетації у розсадний пе-
ріод чорною ніжкою від 1,5 до 
5,6%, пероноспорозом 2,5 – 6,7%, 
а впродовж вегетації фузаріоз-
ним в’яненням і фомозом – 12,3 
і 7,8% відповідно, за беззмінного 
вирощування капусти – килою 
(до 0,8 – 1,45%).

У 2020 році за високих тем-
ператур і малої кількості опадів 
упродовж вегетаційного періоду 
відзначатиметься істотний роз-
виток альтернаріозу, фузаріозу, а 
за високої кількості опадів – сі-
рої гнилі.

На огірках домінують бак-
теріоз (кутаста плямистість), 
несправжня борошниста роса 
(пероноспороз), антракноз, аско-
хітоз. 

Ознаки бактеріозу прояв-
ляються в усіх областях виро-
щування огірків в середньому 
на рослинах у фазу цвітіння на 
рівні 6,6%. а на кінець вегетації 
85–100% рослин, за найвищого 

розвитку в окремих господар-
ствах Волинської (55,5%), Чер-
нівецької (68,6%), Харківської 
(80,6%) та Рівненської (100%) 
областей. До 25% уражувалися 
бактеріозом плоди огірків. Від-
сутність стійких сортів огірків 
до бактеріозу, температура пові-
тря у межах 25–27 °С і відносна 
вологість 75–85% сприятимуть 
поширенню бактеріозу у період 
вегетації рослин в усіх регіонах 
вирощування огірків.

Посилився розвиток і шкідли-
вість несправжньої борошнис-
тої роси у більшості областей 
України, як у фермерських, так 
і у приватних господарствах до 
2,5–68,5%, макс. 70–100% рос-
лин в осередках Волинської, До-
нецької та Рівненської областей. 
Це як раз те захворювання, яке 
може призвести до швидкої заги-
белі рослин, а також значно зни-
зити їх урожайність. Порівняно з 
іншими грибними хворобами пе-
роноспороз набув упродовж ве-
гетації в 2018 – 2019 рр. найбіль-
шого поширення, що призвело 
до значних втрат урожаю уже на 
початку плодоношення огірків.

Альтернаріоз на томаті
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Тому враховуючи значний ін-
фекційний запас збудника, в на-
ступному році за сприятливих 
для його розвитку погодних 
умов – температурі 18–22°С, ви-
падання холодних ранкових рос, 
високій відносній вологості по-
вітря (80–100%), хвороба може 
мати інтенсивний розвиток у 
всіх областях країни від слабкого 
до сильного ступенів.

Варто зазначити незначний 
розвиток і поширення борош-
нистої роси та антракнозу на 
огірках. За низької кількості опа-
дів у поточному році ознаки бо-
рошнистої роси проявилися на 
1,5–10,0% рослин з інтенсивністю 
її розвитку 0,2–6,5%. У 2020 році 
за перепадів вологості повітря і 
температури 25–27 °С можливий 
розвиток борошнистої роси від 
слабкого до помірного ступенів 
на початку вегетації огірків.

Антракноз і аскохітоз були 
поширеними у ряді областей у 
середньому на 4,5–24,0% рос-
лин, за максимуму ураження 
рослин осередками антракнозу 
в Закарпатській (20,5%) та Хар-

ківській (35,5%) областях і аско-
хітозу до 34,5% в Київській, Іва-
но-Франківській, Чернігівській, 
Кіровоградській областях. Крім 
ураження рослин ці патогени 
у великій мірі також уражують 
плоди огірків, які стають дефор-
мованими і втрачають якість, що 
призводить до 70% втрати уро-
жаю. Тому за прохолодних по-
годних умов, особливо зниження 

нічних температур у червні, слід 
очікувати значного поширення 
цих хвороб у наступному вегета-
ційному році.

На томатах найшкідливіши-
ми грибними хворобами є фі-
тофтороз, альтернаріоз, бура 
плямистість, або кладоспоріоз, 
із бактеріальних – чорна бакте-
ріальна плямистість. У 2019 р. 
фітофтороз набув поширення 
майже в усіх областях. Початок 
появи фітофторозу відзначали 
у першій декаді липня. У серед-
ньому ураженість склала на по-
чатку вегетації 4,7% рослин, а на 
кінець вегетації – 60% рослин, 
за максимуму уражених рослин 
85,5–100% (Волинська, Кірово-
градська, Львівська, Київська, 
Чернігівська обл.) за середньо-
го, подекуди сильного ступенів 
розвитку. Ураження плодів хво-
робою становило від 5,5 до 100%. 
Переважно спекотна погода і об-
межені опади не були сприятливі 
для поширення та розвитку фі-
тофторозу. У вересні на пізніх гі-
бридах поширення хвороби було 
помірним.

Наявність в агроценозах ін-
фекційного матеріалу збудника 
хвороби, а також погодні умови 

Пероноспороз на огірку

Бура плямистість листя моркви
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з високою вологістю повітря (по-
над 85%), рясними росами і ту-
манами та температури 20–24°С 
можуть спричинити у 2020 р. епі-
фітотії фітофторозу в усіх облас-
тях вирощування.

Серед грибних патогенів з кож-
ним роком набувають істотного 
поширення альтернаріоз (суха 
плямистість) та кладоспоріоз 
(бура плямистість) у більшості 
областей на сортах томатів, при-
чому усіх груп стиглості. Перші 
ознаки альтернаріозу проявля-
ються уже починаючи з червня, а 
значної інтенсивності набувають 
у липні – серпні, особливо за ви-
соких температур і низької воло-
гості повітря.

Поширення хвороби в серед-
ньому становило 15,5–34,5%. 
Максимальна кількість ураже-
них рослин (45–75%) відзначена 
у Волинській, Донецькій, Закар-
патській, Миколаївській і Хер-
сонській областях за середньо-
го ступеня розвитку. Кількість 
уражених плодів становила 7,5–
45,5%.

Тому альтернаріоз імовірніше 
буде поширений і наступного се-
зону, особливо за умов високої 
температури повітря (24–30°С), 
наявності крапельної вологи, а 
також при чергуванні періодів з 
вологою та сухою погодою.

Варто відзначити підвищен-
ня поширення і розвитку бурої 
плямистості, ураженість рослин 
якою до недавнього часу відзна-
чали тільки у закритому ґрунті на 
томатах. Але впродовж останніх 
3–4 вегетаційних років її виявле-
но в Донецькій, Київській і Чер-
нігівській областях на 10,5–24,5% 
рослин за розвитку від 5,5 до 
8,5%. За ураження листового апа-
рату і плодів істотно знижується 
фотосинтез, що призводить до 
зниження урожаю томатів до 45%. 

Із бактеріальних хвороб на то-
матах найбільш поширена чор-
на бактеріальна плямистість, 

яка проявлялася у першій дека-
ді липня і в подальшому набула 
розповсюдження у окремих об-
ластях (Київська, Житомирська, 
Чернігівська, Львівська). У серп-
ні ураженість рослин досягала 
4,4–15,5% з максимальним роз-
витком хвороби до 23,0%. Кіль-
кість уражених плодів становила 
3,5–11,5%. У 2020 р. за наявного 
запасу інфекції хвороба може 
проявитися, а за сприятливих 
погодних умов (температура 25–
30°С, відносна вологість повітря 
90% і вище) можливий інтенсив-
ний її розвиток.

Із непаразитичних хвороб гос-
подарське значення на посівах 
томатів мала верхівкова гниль, 
прояв якої відзначали у першій 
декаді липня за нестачі кальцію 
в грунті. Також спекотне літо, 
низька вологість повітря і ґрунту 
сприяли поширенню патології. 
Кількість хворих плодів у серед-
ньому по регіонах України стано-
вила 3,0–20,5%. У Вінницькій та 
Запорізькій областях на окремих 
площах максимальна кількість 
уражених плодів досягала 43,5%.

У наступному році у регіонах 
за поєднання високих темпера-
тур з низькою вологістю повітря 
та ґрунту, а також нестачею каль-
цію у ґрунті можливий розвиток 
верхівкової гнилі на плодах то-
матів.

У другій половині вегетації 
рослин томатів підвищуєть-
ся поширення фузаріозного 
в’янення, особливо на нестійких 
сортах, ознаки якого відзначали 
на до 8% рослин у Донецькій об-
ласті. Осередково рослини хво-
ріли на септоріоз, який уразив 
7–15% рослин у господарствах 
Закарпатської області та 5–12% в 
окремих областях Степу. 

Пероноспороз завжди був і 
залишається однією з найбільш 
поширених і шкідливих хвороб із 
року в рік і практично в усіх зо-
нах вирощування цибулі, розви-
ток та ступінь поширення його 
значною мірою залежить від по-
годних умов. Епіфітотійний (ма-
совий) розвиток хвороби спо-
стерігається у районах з вологим 
кліматом і в роки з великою кіль-
кістю атмосферних опадів у пер-

Плід кавуна враженого антракнозом
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шій половині вегетації. У 2019 
р. ним було охоплено 2,5–17,0% 
рослин цибулі у низці областей 
(Івано-Франківська, Київська, 
Чернігівська, Рівненська, Терно-
пільська обл.). У Донецькій об-
ласті відзначено сильне уражен-
ня рослин.

У 2020 р. імовірний повсюд-
ний розвиток хвороби від по-
мірного до епіфітотійного, зо-
крема на сприйнятливих сортах 
цибулі за можливого підсилення 
інтенсивності у повторних посі-
вах та високої вологості повітря 

і помірних температур протягом 
весняно-літнього періоду.

Хвороби на баштанних куль-
турах – кавунах, динях у слабко-
му ступені розвитку проявились 
у господарствах Миколаївської 
та Херсонської областей, зокре-
ма пероноспорозом було ура-
жено 2,5–12,5%, борошнистою 
росою 3,0 – 5,5%, антракнозом 
3,4–6,5%, бактеріозом та фу-
заріозним в’яненням 3,2–5,2% 
рослин. Інтенсивному розвитку 
хвороб у наступному році на ба-
штанних культурах сприятиме 

висока відносна вологість пові-
тря (85–90%), температура 25–
27°С та різні стресові умови під 
час вегетації рослин (різкі коли-
вання температури та вологості, 
порушення агротехніки, пошко-
дження рослин шкідниками).

Серед хвороб моркви уже впро-
довж багатьох років досить поши-
реними є грибні хвороби: чорна 
альтернаріозна гниль, бура пля-
мистість листя, фомоз, які ще та-
кож уражують петрушку і ceлepy. 
Ураженість патогенами відзначали 
в усіх зонах вирощування моркви, 
в середньому на рівні 23,5 – 45%. 
За ураження селерових культур 
альтернаріозом листя буріє, зни-
жується процес фотосинтезу, що 
знижує на 35% урожай коренепло-
дів. Сприятливі умови для швид-
кого розвитку збудника чорної 
гнилі у польових умовах – темпе-
ратура повітря 22–250С і вологість 
85–100%. Високий ступінь цього 
захворювання обумовлений біо-
логічним старінням коренеплодів, 
які формуються саме у період ви-
соких температур (понад 250С).

Шкідливість фомозу проявля-
ється у випаданні сходів, знижен-
ні врожаю насіння і погіршенні 
його схожості, непридатності 
коренеплодів для зберігання і у 
збільшенні гнилі при зберіганні.

На посівах буряка столового 
церкоспороз – найбільш поши-
рена плямистість, яку відзначали 
на усіх сортах різної стиглості до-
зрівання у господарствах Львів-
ської, Миколаївської, Київської 
та Черкаської областей, де хво-
робою було охоплено 5,0–62,5% 
рослин за слабкого ступеня роз-
витку 2,3–6,5%. Тому розвиток 
церкоспорозу у 2020 р. можли-
вий у регіонах, де у літній пері-
од вегетації рослин температура 
повітря становитиме вище 20°С, 
вологість повітря вище 70%, а та-
кож відбуватиметься чергування 
тривалих періодів вологої пого-
ди з короткими посушливими. 

Ранній ризоктоніоз на картоплі
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Коренеїд сходів проявляється 
в Україні практично в усіх райо-
нах вирощування буряка столо-
вого у першій–другій декадах 
травня, особливо на молодих 
проростках буряка від пророс-
тання насіння і до формування 
другої пари справжніх листків 
за поширення від 5,0 до 95,0% і 
ступеня розвитку до 26,0%. У по-
точному році розвиток коренеїду 
буде істотно коригуватись воло-
гістю ґрунту та температурою на 
фоні суттєвого запасу ґрунтової 
інфекції, а також якістю посівно-
го матеріалу. Особливо це буде 
стосуватись тих господарств, де 
порушується чергування культур 
у сівозміні та недостатньо забез-
печуються рослини елементами 
живлення.

Пероноспороз (несправжня 
борошниста роса) і фомоз не 
мали господарського значення 
на посівах буряка столового.

Альтернаріоз проявився 
на посівах столових буряків у 
всіх зонах вирощування на 6,5 
– 13,5% рослин, чому сприяла 
висока температура повітря і 
відсутність опадів впродовж ве-
гетаційного періоду. Враховуючи 
запас інфекції у ґрунті, розвиток 
хвороби може мати місце і у по-
точному році.

Вірусні хвороби (жовтяниця 
та мозаїка) впродовж останніх 
років широкого розповсюджен-
ня на буряках не мають, і їх роз-
виток слід очікувати за високого 
розвитку шкідників.

В агроценозі картоплі впро-
довж вегетації рослини ура-
жувалися грибними хвороба-
ми: фітофторозом, фомозом, 
ризоктоніозом, фузаріозним 
в’яненням, чорною ніжкою 
картоплі. 

Фітофтороз проявився у всіх 
регіонах України на площах від 
5,5 до 100% за поширення з ура-
женням 2,4–58% рослин та роз-
витком хвороби 3,2–32%.

У фазу утворення бічних па-
гонів–бутонізації хвороби не 
відзначали. У Донецькій, Ві-
нницькій, Волинській, Дніпро-
петровській, Київській, Одесь-
кій, Сумській, Тернопільській, 
Черкаській та Чернігівській об-
ластях розвиток фітофторозу 
спостерігався в другій половині 
вегетації за ураження 0,4–25% 
рослин і розвитку до10%.

У другій половині вегетації за 
сприятливих умов для збудника 
у Дніпропетровській обл. поши-
рення відзначали на 100% площ; 
в Івано-Франківській – до 75%; у 
Закарпатській – на 90% площ.

Протягом вегетації картоплі у 
наступному році очікується ви-
сока імовірність розвитку хво-
роби, особливо у Закарпатській, 
Львівській, Луганській, Микола-
ївській, Тернопільській, Кірово-
градській, Київській, Хмельниць-
кій, Черкаській та Чернігівській 
областях, особливо за сприятли-
вих для фітофторозу умов (тем-
пература повітря 18–22°С, значні 

опади, висока (понад 75%) від-
носна вологість).

Площі ураження рослин кар-
топлі альтернаріозом через 
сприятливі для розвитку та по-
ширення хвороби умови (високі 
температури і відсутність опадів) 
кожен рік збільшуються. Най-
менший (до 0,5%) розвиток хво-
роби відзначали у Хмельниць-
кій (100% площ, 6,5% рослин) 
області, слабкий – у Вінницькій 
(8,5–70% площ, 5–18% рослин), 
Волинській (10–35% площ, 5–23% 
рослин), Івано-Франківській 
(40% площ, 5% рослин), Полтав-
ській (75% площ, 5–10% рослин) 
за розвитку 1,0–2,5%, Тернопіль-
ській (11–76% площ, до 5,0% рос-
лин).

У Закарпатській, Київській, 
Луганській, Миколаївській, Сум-
ській і Чернігівській областях 
ураження рослин було дещо ви-
щим і становило 7,5–28,5% за 
розвитку хвороби 4,5–12,5%.

За великого запасу інфекції 
у ґрунті, уражених рослинних 
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рештках та сприятливих умов 
(спекотна погода, температура 
24–30 °C у поєднанні з опадами у 
період бутонізації картоплі та во-
логістю повітря 80–100%) у 2020 
р. висока вірогідність розвитку 
сухих плямистостей на картоплі.

Фомоз (ґудзикова гниль) про-
явилася у Полтавській, Київській і 
Чернігівській областях у фазу цві-
тіння та росту бульб за ураження 
рослин біля 5,5%, розвитку 2,5% 
та поширення на 12% площ.

У наступному році за неякіс-
ного перебирання насіннєвих 
бульб можна спрогнозувати про-
яв та розвиток фомозу на посад-
ках картоплі у Київській, Кіро-
воградській, Миколаївській та 
Тернопільській областях.

Ризоктоніоз переважно про-
являвся у західних областях за 
поширення від 20% на початку 
прояву до 70% – у фазу цвітіння; 
фузаріозне в’янення – у Чер-
каській, Чернігівській і Київській 
областях на 5,5% площ, уражен-
ня до 30,0% рослин та розвитку 

до 9,5%; чорна ніжка – у Во-
линській, Черкаській і Терно-
пільській областях за середньо-
го поширення 8,6 – 56,7% площ, 
ураження 1,5 – 5,6% рослин.

Відзначається поширення бак-
теріальних хвороб на промисло-
вих і насіннєвих посадках карто-
плі, які відзначено у Волинській, 
Тернопільській і Черкаській об-
ластях впродовж всієї вегетації. 
Наростання інфекції відзначало-
ся за випадання опадів, які чергу-
ються зі спекотними періодами.

Кільцева гниль була пошире-
на на 2,5–5,6% площ за ураження 
до 7,2%. За результатами аналізу 
бульб у регіонах у 2020 р. в Ки-
ївській, Кіровоградській, Луган-
ській, Львівській, Хмельницькій 
та Черкаській областях можуть 
з’явитися окремі вогнища хво-
роби.

Ураженість вірусними хворо-
бами (скручування, кучерявість, 
крапчастість листків, зморшкува-
та і смугаста мозаїки) на посадках 
картоплі відзначено у Волинській, 

Закарпатській, Івано-Франків-
ській та Тернопільській областях 
за їх поширення на 20,0–23,3% 
площ і ураження до 3,4%. 

У 2020 році за вирощування 
нерайонованих сортів для певної 
зони, погоди, сприятливої для 
розвитку збудників хвороб, та 
шкідників-векторів інфекції ви-
сока вірогідність прояву та роз-
витку на посадках картоплі ві-
русних хвороб.

Бульби картоплі уражувалися 
фітофторозом, альтернаріозом, 
сухою гниллю, паршою – від 2,5 
до 65,0%. Найменш уражувалися 
бульби (2,0% у Вінницькій обл.), 
а максимум – 68,5% (у Кірово-
градській обл.). Відзначено високі 
показники ураження бульб: Чер-
нігівська обл. – 32,5%; Одеська 
обл. – 23,5%, Житомирська обл. 
– 20,0%, Кіровоградська обл. – 
41,5%; Львівська обл. – 22,3%, Кі-
ровоградська обл. – 28,6%.

Відзначається поширення в 
останні роки сухої гнилі на буль-
бах на 0,1–100%, яка виявлена у 
всіх регіонах країни. Ураження 
бульб становило: найменше 0,1% 
у Житомирській і до максимуму 
100% (сорт Белла Роса в Хмель-
ницькій і Київській обл.), а висо-
кі показники відзначено у Волин-
ській та Луганській (6,5–38,6%), 
Закарпатській і Львівській (10–
75,5%), Київській, Кіровоград-
ській, Миколаївській, Черкась-
кій (12,0–70,01%), Хмельницькій 
(12–100%) областях.

Ризоктоніоз поширився на 
0,1–60% бульб переважно у Лісо-
степу: у Волинській та Київській 
(3,5–20,5%), Львівській та Хмель-
ницькій (10,0–50,0%), Закарпат-
ській та Тернопільській (18,5–
21,0%) областях.

Парша звичайна у поточному 
році уражувала бульби у Волин-
ській, Київській, Миколаївській, 
Тернопільській (17,0–30,0%), За-
карпатській та Хмельницькій 
(20–45%), Кіровоградській та 
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Черкаській (7,5–25%), Львівській 
(27,5–100%) областях.

Бактеріальними хворобами 
бульби уражувалися у переважній 
кількості областей – на 0,2–75,0%. 
Найменший (0,2%) розвиток кіль-
цевої гнилі відзначали у Херсон-
ській області, найвищий (25%) – у 
Хмельницькій обл. Високі показ-
ники були у Волинській (до 15%), 
Київській (20%), Кіровоградській 
(21,5%), Луганській (16,5%), Чер-
каській (20,0%) областях.

Мокра бактеріальна гниль 
проявилась у семи регіонах на 
0,1– 21,5% у Житомирській, Хер-
сонській, Волинській, Київській, 
Вінницькій., Чернігівській і Чер-
каській областях.

За результатами показників по-
ширення і розвитку хвороб ово-
чевих культур варто відзначити, 
що за досить високого запасу 
інфекції і за сприятливих погод-
них умов для розвитку збудни-
ків хвороб розповсюдження їх і 
в наступному році очікується на 
середньобагаторічному рівні, що 
потребує проведення необхідних 
захисних заходів, які мають вклю-
чати комплекс організаційно-
профілактичних, агротехнічних, 
біологічних і хімічних заходів.

Організаційно – профілак-
тичні і агротехнічні заходи:
• якісна передпосівна обробка 

ґрунту і рихлення міжрядь у пе-
ріод вегетації, які направлені на 
покращення аерації і збереження 
структури; вапнування кислих 
ґрунтів; дотримання 3–4-річної 
сівозміни; своєчасне видалення 
рослинних решток і боротьба з 
бур’янами сприяє зниженню ін-
фекційного навантаження збуд-
ників у ґрунті;
• дотримуватися оптимальних 

норм витрати висіву насіння і ви-
сівати у прогрітий ґрунт за тем-
ператури вище 8 °С, але і не за-
тримуватися із сівбою, оскільки 
у зв’язку з мінімальним випадан-

ням опадів в останні роки у вес-
няний період відзначається пере-
сихання верхнього шару ґрунту; 
• дотримуватися просторової 

ізоляції між маточними і насіннє-
вими посівами овочевих культур і 
картоплі ( не менше 1 км);

Для обмеження розповсю-
дженості і шкідливості бактеріо-
зів овочевих культур необхідно: 
обов’язково проводити фітопато-
логічний аналіз насіння, оскільки 
бактеріози передаються насін-
ням, при цьому використовувати 
високоякісний незаражений пато-
генами насіннєвий матеріал;

Біологічні засоби:
Ефективні біологічні препа-

рати: Планриз, Триходермін, 
Фітоцид-Р. Для підвищення стій-
кості рослин насіння доцільно 
замочити у суспензії одного із 
біопрепаратів: 10 мл препара-
ту додають у 10 – 15 мл води 
або в їх суміші – Триходермін 5 
мл+Планриз 5мл на 10-15 мл; 
Триходермін 5 мл+Фітоцид-Р 
5мл на 10– 15 мл і обробляють 1 
кг насіння. 
• для профілактики і зниження 

розвитку бактеріозів, плямистос-
тей протягом вегетації через 20– 
25 днів після висадження розсади 
посіви овочевих культур не мен-
ше 4 разів (інтервал 18-21 днів) 
обробляють сумішами вищевка-
заних біологічних препаратів із 
розрахунку 10 мл кожного препа-
рату на 10 л води. 

Для обмеження розвитку 
хвороб на овочевих культурах 
застосовувати фунгіциди: на 
томатах за появи перших ознак 
хвороб фітофторозу, альтернарі-
озу, макроспоріозу, чорної гнилі 
у період вегетації обробляють 
одним із препаратів: Акробатом 
МЦ в. г. 2,0 кг/га, Аспектом з. п. 
1,2–1,6 кг/га, Дітаном М-45, з. п. 
1,2–1,6 кг/га, Квадрісом к. с. 0,6 
л/га, Курзатом М68, в. г. 2,0–2,5 

кг/га, Ревусом к. с. 0,5–0,6 л/га, 
Скором к. е. 0,5 л/га, Фиталом р. 
к. 2,0–2,5 л/га та іншими. Через 
10–12 днiв обробку повторити. 
Подальші обробки слід прово-
дити контактними препаратами: 
Купроксатом к. е. 3,0–5,0 л/га, 
Медян Екстрою к. с. 2,0–2,5 кг/
га (для кращого прилипання слід 
додати прилипач). 

На огірках проти пероноспо-
розу Інфініто к. с. 1,2–1,6 л/га, 
Медян Екстра к. с. 2,0–2,5 л/га. 
Впродовж вегетації через 10–12 
днів після попередньої обробки 
системними препаратами: Акро-
бат МЦ з. п. 2,0 кг/га; Квадріс, 
к. с. 0,6 л/га, Курзат Р 44 з. п. 3,0 
кг/га, Фиталом, р. к., 2,0–2,5 л/
га та іншими. Наступні оброб-
ки проводити через 8–10 днiв. 
Проти антракнозу застосовувати 
Медян Екстра к. с. 2,0–2,5 кг/га, 
Квадріс 250, к. с. 0,6 л/га, Світч 
в. г. 0,75–1,0 кг/га; борошнистої 
роси – окреме обприскування 
посівів Сапролем, к. е. 0,5–1,0 л/
га, Топсином, з. п. 0,8–1,0 кг/га, 
Топазом, к. е. 0,125–0,15 л/га, За-
хисником, к. с. 1,2–1,5 л/га.

На цибулі проти пероноспо-
розу: Акробат МЦ, з. п. 2,0 кг/га, 
Кабріо Дуо к. е. 2,5 л/га, Квадріс, 
к. с. 0,6 л/га, Косайд, в. г. 2,0–2,5 
кг/га, Орвего к. с. 0,8–1,0 л/га, 
Фитал в. р. к., 2,0–2,5 л/га. 

На моркві проти альтерна-
ріозу Луна® Експіріенс 400 SC, 
КС (0,35–0,75 л/га); Сігнум, в. г. 
(0,75–1,25 л/га) – дві обробки.

На картоплі проти фітофто-
розу, плямистостей застосову-
вати: Акробат МЦ в. г., 2,0 кг/га; 
Аспект з. п. 1,2–1,6 кг/га; Банджо 
Форте, КС, 0,8–1,0 л/га; Ревус 250 
SC, к. с., 0,5–0,6 л/га; Танос 50, в. 
г., 0,6 кг/га; Емендо М, ВГ, 2,0 кг/
га; 1,7–2,0 л/га; альтернаріозу - 
Сігнум, ВГ, 0,25–0,3 кг/га і Натіво 
75 WG, ВГ, 0,25–0,35 кг/га; бакте-
ріальної плямистості, фітофто-
розу, альтернаріозу, антракнозу 
- Блу Бордо, ВГ, 3,75–5,0 кг/га. 
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Не секрет, что с каждым годом 
в Украине увеличивается средняя 
температура воздуха, а климати-
ческие условия южных регионов 
приближаются к субтропическим. 
Поэтому не удивительно, что в на-
ших широтах начинают выращивать 
продукты, которые ранее считались 
«заморскими», среди таких и зем-
ляной орех арахис.

Изучением перспективы 
выращивания арахиса в нашей 
стране четыре года назад за-
нялась ООО «Компания Леги-
он-Агро» г. Черкассы. Занима-
ясь традиционными для Украины 
культурами, аграрии попробовали 
вырастить в промышленных масш-
табах арахис, и это у них получи-
лось, делится опытом сотрудник 
«Легион-Агро» Максим Шевчен-
ко. «Нам попалась на глаза статья, 
что в довоенные 20–30 годы ХХ 
ст. выращивали арахис в Херсон-
ской области. Шла речь о больших 
промышленных плантациях. Од-

нако всю эту деятельность забро-
сили и забыли. Мы заинтересова-
лись, начали изучать литературу 
по выращиванию земляного ореха. 
Выяснилось, что климатическая 
зона южных регионов Украины 
(Одесская, Херсонская, Запорож-
ская и Николаевская области) иде-
ально подходят для производства 
арахиса».

Самой главной проблемой стал 
поиск сортов, которые подошли бы 
для украинского климата. Сортовое 
разнообразие арахиса очень боль-
шое, однако практически все сорта 
имеют поздние сроки созревания, 
которые, как выяснилось, не подхо-
дят для выращивания в наших ши-
ротах. «Мы пробовали выращивать 
всевозможные варианты сортов: 
индийские, китайские, испанские, 
турецкие, американские и т.д. Од-
нако 90% всех экспериментальных 
растений не подошли нашему кли-
мату, им недостаточно тепла, чтобы 
дозреть. Вегетация арахиса в за-

висимости от сорта колеблется от 
90 (ранние) до 160 (поздние) дней. 
Необходимо было найти ранние 
сорта», – вспоминает Максим.

Арахис хорошо растет при тем-
пературе выше 20 градусов. Если 
температура опускается ниже, 
растение замедляет свой рост. 
Высокие температурные показа-
тели в южной части Украины на-
блюдаются с десятых чисел мая до 
середины сентября (приблизитель-
но 120 дней). Этого периода доста-
точно, чтобы получить хороший 
урожай арахиса ранних сортов со-
зревания.

На данный момент вследствие 
четырехлетних экспериментов со-
трудники компании «Легион-Аг-
ро» выбрали два болгарских сорта, 
которые лучше всего подошли на-
шему климату. Рабочие названия 
Испания и Валенсия (сейчас эти 
сорта проходят регистрацию в 
Украине). Их урожайность около 2 
тонн с га, 80% вызревших семян.

ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ 
С УКРАИНСКОЙ ПРОП ИСКОЙ
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ВЫРАЩИВАНИЕ
Основные условия для 

выращивания в Украине: теплый 
климат, легкие почвы, и для на-
ших реалий нужен полив. До-
ждей, которые бывают на юге 
Украины, не хватает. Арахису не-
обходимо около 500 мм осадков 
за вегетационный период. Можно 
использовать капельный полив, 
но лучше всего подходит верхний 
полив.

При выборе участка под 
выращивание арахиса необходимо 
учитывать, что это растение лю-
бит легкие песчаные и супесчаные 
почвы. Лучшими предшествен-
никами считаются пшеница и яч-
мень, нежелательно сеять после 
таких культур, как кукуруза, под-
солнечник, бобовые, помидоры, 
перец, капуста.

ЦЕ ЦІКАВО

Сорт ультраранний с вегетационным 
периодом 90–100 дней. 
Среднеурожайный, имеет небольшой 
размер семян, отличные вкусовые 
качества. Подходит как для 
обжаривания в скорлупе, так и для 
промышленной обжарки ядер.
Плоды удлиненной формы, 
прикрепленные черенками средней 
длины. Один плод содержит от 2-х до 
5-ти семян. Ядро имеет цвет красного 
вина, масса 1000 семян составляет 
450–550 граммов.

АРАХИС СОРТА 
ВАЛЕНСИЯ
Высокоурожайный сорт, который 
имеет однотипные плоды и очень 
выровненные семена. Сорт является 
известным и популярным в Европе, 
имеет прямостоячий и компактный 
габитус с кустом высотой 40–50 см и 6–7 
боковыми ветвями.
Плоды цилиндрические, 
прикрепленные черенками средней 
длины компактно вокруг корня. 
Преобладает фракция плодов с двумя 
семенами. Ядро имеет цвет красного 
вина, масса 1000 семян составляет 
750–850 граммов. Сорт раннеспелый с 
вегетационным периодом 120 дней.

ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ 
С УКРАИНСКОЙ ПРОП ИСКОЙ

Максим Шевченко - сотрудник 
компании Легион-Агро 

АРАХИС СОРТА 
ИСПАНИЯ
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Для посадки арахиса необходи-
мо правильно подобрать сеялку, 
ведь бобы достаточно большие 
– 10–20 мм, поэтому необходимо 
проследить, чтобы сеялка могла 
пропустить через себя крупное 
семя. Лучше всего подойдет пнев-
матическая сеялка с широкими 
высевающими отверстиями.

«Сеется арахис с между-
рядьями 70 см, количество 
семян 150–180 тыс./га, 
это около 120 кг/
га. Сеять необхо-
димо, когда тем-
пература почвы 
на глубине 10 см бу-
дет более 12°C, обычно это конец 
апреля – начало мая», – делится 
Максим Шевченко.

Растение арахиса не особо ка-
призное, однако поработать при-
дется. Арахис восприимчив к та-
ким болезням, как альтернариоз 
и фузариоз. Среди вредителей 
самыми распространенными лю-
бителями арахиса являются со-
вка, личинка майского жука. За 
сезон арахис обрабатывается пре-
паратами 8–10 раз. Сюда входит 

грунтовой гербицид, страховой 
гербицид, фунгициды, листовые 
подкормки и инсектициды.

«Самая сложная составляю-
щая производства арахиса – это 
его уборка, – говорит Максим. 
– Для этого необходима специ-
альная техника (копалка и при-
цепной комбайн). В нашей стра-

не есть одна единица такой 
техники, к осени должно 

появиться еще две, 
которые можно 

будет брать в 
аренду».

Стоит отме-
тить, что в Укра-

ине промышленных плантаций 
арахиса пока нет, но фермеры ак-
тивно интересуются культурой, 
экспериментируют и высаживают 
пробные площади.

По статистике Украина потре-
бляет около 25 тыс. тонн арахиса 
в год. А если учитывать урожай-
ность 2 тонны с га, то чтобы удо-
влетворить спрос в нашей стране, 
необходимо засадить арахисом 
больше 12 тыс. га, а это немало. 
Перспективы есть. 

ЦЕ ЦІКАВО
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Чуфа, або земляний мигдаль, 
або тигровий горіх, або, як на-
зивали цю рослину у давнину – 
смикавець, нині рідкісний гість 
на ділянках українців. Втім, на 
думку землевласника з Київщини 
Юрія Осадчого, який вже вісім 
років культивує на своїх приса-
дибних ділянках у Баришівсько-
му і Бориспільському районах 
чуфу, вона може стати їжею май-
бутнього, важливою культурою у 
раціоні людства. До речі, за ен-
циклопедичними даними, колись 
так і було. Смикавець складав 
основу раціону австралопітеків, 
які жили приблизно два мільйони 
роки тому. Бульбочки чуфи зна-
ходили у гробницях єгипетських 
фараонів, згадки про рослину зу-
стрічаються у працях Геродота, 

Теофраста, Плінія, що свідчить 
про господарську важливість цієї 
культури у Стародавньому світі. 
Адже плоди цієї рослини наділені 
високими поживними якостями, 
до того ж можуть бути помічними 

у профілактиці чоловічих недуг, 
цукрового діабету, захворювань 
кишково-шлункового тракту. 
Нині у комерційних масштабах 
рослину культивують у країнах 
Африки, Азії і Середземномор'я, 
зокрема, у іспанській автономній 
області Валенсія, де з плодів чуфи 
готують орчату – популярний там 
охолоджуючий напій.

Взагалі про чуфу написано чи-
мало, адже історія використання 
рослини на теренах тільки Укра-
їни налічує кілька сотень років. 
Тож хто зацікавиться цією куль-
турою, легко знайде ознайомчу 
інформацію. Набагато корисні-
шим може бути практичний до-
свід Юрія Осадчого, яким він 
охоче ділиться, і не лише із жур-
налістами.   

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ЧУФА– 
¯ЖА ФАРАОН²В

 Юрій Осадчий 

ЦЕ ЦІКАВО    



березень 202050

Як розповів ентузіаст, зі сми-
кавцем він познайомився, коли 
його родичка привезла бульбоч-
ки чуфи із Казахстану, де цю рос-
лину вирощують у промислових 
масштабах. Цікаво, що з чоти-
рьох бульбочок чоловік впро-
довж кількох років виростив на-
сіннєвий матеріал для засівання 
ділянки розміром у 0.1 га, при 
цьому на насіння відбирав лише 
найбільші плоди, щоб отримати 
найкращий результат.  

– Перед садінням замочую 
бульбочки на три доби, щодня мі-
няю воду, бо солодкуваті на смак 
плоди можуть забродити. Потім 
висаджую насінини рядками на 
глибину приблизно до 5 санти-
метрів, відстань між ними 10 –15 
см, міжряддя становлять 30–40 
сантиметрів. Зазвичай кладу по 
парі насінин, що гарантує схо-
жість, – каже Юрій Осадчий. – 
Саджу смикавець або протягом 
останньої декади квітня, або на 
початку травня. Все залежить від 
погодних умов. Скажімо, цього 
року зима була надзвичайно те-
пла з мінімальною кількістю опа-

дів, і якщо навесні волога швидко 
випаровуватиметься з грунту, не 
бачу сенсу чекати до травня. До 
речі, перші сходи з’являються 
вже за два тижні після садіння. 

У Північній Африці, яку вва-
жають батьківщиною чуфи, ця 
культура є багаторічною, але не в 
Україні, де за наявності низьких 
температур бульбочки вимерз-
нуть у грунті, тому смикавець 
слід щороку висаджувати заново. 
З власного досвіду Юрій Осад-
чий розповів, що чуфа добре по-
чувається на піщаних, суглинко-
вих і чорноземних грунтах, хіба 
що відтінок плодів може дещо 
змінитися. На піщаних грун-
тах колір бульбочок вийде дещо 
світліший, а врожай, вирощений 
на суглинках або чорноземах – 
темніший. Також Юрій Осадчий 
підмітив: якщо чуфу посадити у 
низині або іншому більш волого-
му місці, це призводить до збіль-
шення зеленої маси, незначного 
зменшення розміру бульбочок та 
зниження їх цукристості. Тому 
господар висаджує смикавець на 
добре освітлених ділянках і не 

поливає його. За його словами, 
минулого року на ділянці в 0,1 
га було висаджено близько 1 кг 
насіння, з якого Юрій Осадчий 
отримав близько 70 кг бульбо-
чок, з кожного куща вийшов вро-
жай приблизно з півсотні відбір-
них «горішків».  

– Сходи смикавця бажано 
звільнити від конкурентів – ви-
полоти бур’ян, одного разу ви-
стачить. Якщо на грунті присут-
ня кірка, слід розпушити землю, 
щоб надати доступ кисню до 
кореневої системи.  От і вся аг-
ротехніка чуфи. Культура абсо-
лютно невибаглива, є успішним 
попередником для будь-якої ово-
чевої культури, бо добре розпу-
шує землю. До речі, чуфу можна 
повертати на попередню ділянку 
вже за два–три роки. У довідни-
ках написано, що є шкідники, які 
її псують але я їх жодного разу не 
бачив. Хвороб ні наземної час-
тині, ні підземної теж не спосте-
рігав, – розповідає  Юрій Осад-
чий. – Врожай збираю в останню 
декаду жовтня або першу декаду 
листопада, коли бульбочки, які 

ЦЕ ЦІКАВО    

Ділянка чуфи підготовлена до 
збору бульбоплодів

Смикавець на ділянці Юрія Осадчого
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ЦЕ ЦІКАВО    

знаходяться на корінцях, мак-
симально дозрівають. За кіль-
ка тижнів до збирання врожаю 
серпом знімаю верхню частину 
рослини. Її використовую як на-
чиння для подушок або як муль-
чу. Стебла чуфи настільки міцні, 
що з них можна робити канати. Я 
підсушую їх просто неба, і вони 
слугують у вигляді мульчі багато 
років на відміну від сіна чи со-
ломи, яка перепріває за сезон. 
Сухе чуфиння у подушках з часом 
може хіба що злежатися, у тако-
му випадку додаю свіжого мате-
ріалу, і подушка знову як нова. 

Як зазначив Юрій Осадчий, 
збирання врожаю є найтяжчою 
операцію в умовах непромисло-
вого вирощування чуфи. Ска-
жімо, над ділянкою розміром у 
одну сотку Юрій Осадчий і двоє 
членів його родини працюють 
близько тижня, вибираючи вруч-
ну досить дрібні бульбоплоди 
смикавця. Заступом підкопують 
кореневище рослини, кладуть 
його на спеціальне решето, щоб 
струсити землю, а потім вибира-
ють найякісніші бульбочки. По-

тім плоди миють і сушать у затін-
ку просто неба або на горищі, де 
є провітрювання. Сировину роз-
кладають на рядно шаром у п’ять 
сантиметрів. При зберіганні пло-
дів чуфи варто обрати сухе місце, 
де температура повітря буде не 
нижче 0 °C. Найважливіше, щоб 
не було доступу до продукту гри-
зунів, яким він дуже прийшовся 
до смаку. До речі, і не тільки їм. 
Плоди чуфи якнайкраще піді-
йдуть як наживка при ловлі ко-
ропа. Бо вони смачні і поживні, 
хоча, судячи з їх зовнішнього ви-
гляду, цього і не скажеш. 

Юрій Осадчий  радить вжи-
вати бульбочки смикавця не 
тільки цілими, а і як кулінарні 
добавки. Він додає змелені зви-
чайною м’ясорубкою плоди чуфи 
у випічку, салати, мед та у чуфа-
рики – вівсяний смаколик, який 
господар виготовляє у домашніх 
умовах. А з коренів чуфи заварює 
напій, який називає чуфучаєм.

– Для цього кореневище сми-
кавця і частину стебла у 5 см, 
яке лишається після зрізання 
зеленої маси, з вечора заливаю 

окропом і до ранку напій насто-
юється. Для того, щоб бульбо-
плоди рослини використовувати 
у профілактичних цілях від не-
дуг, достатньо споживати 7–10 
горішків на добу.   А ще з чуфи 
роблять молоко, хто його про-
бував, відмовляються від миг-
дального молока, адже смако-
ва гамма молока з чуфи значно 
багатша. Зі смикавця виходить 
і смачна олія – запах нейтраль-
ний, я її робив з необсмаженого 
горішка – колір дуже світлий, але 
термін зберігання такої олії не-
великий, лише 1 місяць, а шрот, 
що лишається від віджимання, 
можна використовувати для ви-
готовлення борошна. Додаю бо-
рошно з чуфи при випіканні до-
машнього хліба.  

Юрій Осадчий зазначив, що 
дослідний зразок плодів чуфи  
у нього зберігався три роки, 
потім замочив його у воді, а 
коли об’єм плодів відновився, 
використав бульбочки для ви-
готовлення чуфариків. 

Сушка врожаю

Чуфиння
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Щорічний недобір врожаю кар-
топлі від хвороб та шкідників у 
період вегетації та зберігання за-
лежно від сорту складає від 23 до 
29%, а у деякі роки перевищує 50%. 
У результаті розвитку мокрих та 
сухих гнилей він нерідко досягає 
30–40%. Комплексна система за-
хисту картоплі від шкідливих ор-
ганізмів передбачає поєднання 
різних методів: організаційно-гос-
подарського, агротехнічного, біо-
логічного, фізичного та хімічного. 

Для висаджування картоплі 
має використовуватись здоровий, 
якісно відсортований насіннєвий 
матеріал. Відповідно до Вимог 
Наказу №384 Мінагрополітики 
України від 12.07.2019 р.:

– бульби насіннєвої картоплі 
мають бути здоровими, цілими, 
зі зміцнілою шкіркою та за фор-
мою і забарвленням типовими 
для відповідного ботанічного 
сорту; сухі, не пророслі (під час 
весняної реалізації допускається 
наявність бульб з паростками до-
вжиною не більше 5 мм), до яких 
відносять бульби без поверхне-
вої вологи, крім вологи від при-
родного випаровування здоро-
вих бульб. 

За ступенем ураження бульб 
хворобами, наявністю дефектів, 
розмірами, домішок землі насін-
нєва картопля класу еліта Е та 
класу А має відповідати допус-
кам, наведеним у Таблиці 1.

Хімічний метод боротьби з 
хворобами та шкідниками вико-
ристовують для профілактичних 
цілей (протруювання насіннєво-
го матеріалу) та винищувальних 
обробок тоді, коли спостеріга-
ється масовий розвиток шкідни-
ків та хвороб, який не може бути 
стриманий іншими профілактич-
ними заходами. Протруювання 
садивних бульб картоплі фунгі-
цидами та інсекто-фунгіцидами 
або біологічними препаратами в 
першу чергу спрямоване на зни-
ження запасів інфекції у ґрунті та 
у насіннєвому матеріалі. Під час 
висаджування картоплі пошко-
джуються паростки та покривні 
тканини бульб. Бульби, попадаю-

КАРТОПЛЯРСТВО

ПРОТРУЮВАННЯ 
САДИВНОГО МАТЕР²АЛУ

Ольга 
Володимирівна 
ВИШНЕВСЬКА, 
к. с.-г. н., Інститут 
картоплярства 
НААН
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чи в грунт, можуть заражуватись 
різними видами паразитної та са-
профітної мікрофлори, вони за-
гнивають або дають уражені хво-
робами сходи, особливо в умовах 
холодної і затяжної весни. Тому 
знезараження насінних бульб пе-
ред садінням повинно проводи-
тись і з профілактичною метою.

Протруюванням насіннєвих 
бульб залежно від діючої речови-
ни досягають ефекту захисту від 
збудників фітофторозу, ризок-
тоніозу, фомозу, сухої та мокрої 
гнилі, парші звичайної та срі-
блястої, а також шкідників – ко-
лорадського жука та його личи-
нок, дротяників, личинок хрущів, 
попелиць, капустянки, цикадок, 
трипсів. 

Сучасний сортимент протруй-
ників досить широкий. Принци-
пово новим підходом до захисту 
картоплі є використання ново-
го покоління інсекто-фунгіцидів 
для боротьби з комплексом шкід-
ників та хвороб картоплі, які за-
хищають насадження впродовж 
тривалого періоду. Високу ефек-
тивність можна досягти лише 
при точному дотриманні реко-
мендованих норм використання 
препаратів і технології обробки 
бульб.

Проти ризоктоніозу, сухої та 
мокрої гнилей, фомозу, різних 
видів парші та інших захворю-
вань та комплексу шкідників на-
сіннєву картоплю протруюють 
одним із дозволених препаратів 
(водяним розчином), наведених у 
Таблиці 2, або їх аналогів:

Своєчасне та ефективне про-
ведення комплексного захисту 
від хвороб та шкідників вимагає 
чітких знань зовнішніх симпто-
мів хвороб і уражень картоплі, 
біологічних особливостей збуд-
ників хвороб поширення та їх 
шкодочинності. 

Найнебезпечнішою хворобою 
картоплі, яка впливає на схо-
жість насіння і може знижува-
ти урожайність бульб до 40%, є 
ризоктоніоз. Це захворювання 
уражує бульби, стебла, столони 
і корені і проявляється у вигля-
ді так званої чорної парші бульб, 
загнивання вічок і паростків та 

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 1
Показники якісних характеристик для партій  базової (клас еліта Е) та 
сертифікованої насіннєвої картоплі( класу А),%  не більше за масою:
Відповідно до Вимог Наказу №384 Мінагрополітики України від 12.07.2019 р «Методичні вимоги 
у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі»

№ 
п/п Показник КЛАС Е КЛАС  А

1 мокрою гниллю 0,2 0,2

2 сухими гнилями (фомоз, альтернаріоз, 
фузаріоз, фітофтороз) 1,0 1,0

3 ризоктоніозом, якщо уражено понад 10 
% поверхні бульби 5,0 5,0

4 паршею звичайною або сріблястою (по-
над 1/3 поверхні бульб) 5,0 5,0

5 паршею порошистою з ураженням понад 
10 % поверхні бульб 3,0 3,0

6

наявність зморщених бульб через над-
мірну дегідратацію або зневоднення, у 

тому числі у результаті ураження паршею 
сріблястою

1,0 1,0

7 наявність бульб деформованих, пошко-
джених шкідниками і механічно 5,0 7,0

8 розмір бульб:  

видовженої форми
28–55мм

округлої форми
30–60мм

9 наявність бульб, що не відповідають ви-
могам за розміром 3,0

10 наявність землі і сторонніх домішок 1,0 2,0

11 Сума* допусків 1–7 не має перевищувати 7,0 10,0

*сума допусків включає:  ураження партії мокрою гниллю, сухими гнилями, ризок-
тоніозом, паршею звичайною, паршею порошистою,  наявність зморщених бульб, 
деформованих бульб, пошкоджених механічно та шкідниками.

 Ризоктоніоз, або чорна парша 
(Rhizoctonia solani Kuhn).
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відмирання коренів, а також у 
вигляді "білої ніжки" стебел кар-
топлі. У своєму циклі розвитку 
гриб проходить декілька стадій: 
спокою, паразитичну і статеву. 
Стадія спокою – це склероції. У 
формі склероціїв гриб зимує на 
бульбах, у грунті та на рослинних 
рештках. Склероції зовні нага-
дують грудочки грунту, що при-
липли до поверхні бульби. Вони 
досить легко зішкрібаються, але 
не відмиваються водою. Навес-
ні у місцях зберігання картоплі 
або після її садіння підвищують-
ся температура та вологість, що 
створює сприятливі умови для 
росту і розвитку гриба. Раннє 
проростання бульб у сортів із ко-
ротким періодом спокою сприяє 
більш сильному ураженню паро-
стків і сходів картоплі ризокто-
ніозом. Гіфи гриба проникають у 
бруньки вічок і заражають моло-
ді паростки картоплі, у результа-
ті чого на паростках з'являються 
бурі нерівні плями, а при сильно-
му розвитку захворювання утво-
рюються виразки.

Паростки гниють і надламу-
ються. Бульба втрачає основний 
паросток, після чого пробуджу-
ється спляча брунька другого і 
третього порядку, подібно до об-
ривання паростків. Насадження 
зріджуються. Особливо великої 
шкоди ризоктоніоз завдає у роки 
з холодною весною. Хворі кущі 
відстають у рості. Влітку ризок-
тоніоз проявляється у формі су-
хої гнилі підземної частини сте-
бла у вигляді коричневих виразок 
різного розміру, у яких відмира-
ючі тканини нагадують трухляву 
деревину. На столонах ризокто-
ніоз викликає некроз тканин і ви-
разки, через які в бульби можуть 
проникати грунтові бактерії – 
збудники чорної ніжки. Збудник 
хвороби належить до факульта-
тивних паразитів, оскільки гриб-
ниця може тривалий час існувати 
у грунті сапрофітно. Найбільш 

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 2

Наймену-
вання

препарату

Діюча речо-
вина

Норма  
внесення  
(на тонну)

Спектр дії, рекомендації

Інсекто-фунгіциди для протруювання бульб

Еместо 
Квантум 
273,5 FS

пенфлуфен /
клотіанідин 0,3–0,6 л

Дротяники, несправжні дротяники, 
личинки хрущів та колорадського жука, 
цикадки, попелиці, трипси, ризоктоніоз, 

парша звичайна

АС-
Селектив, 

НТ

тіаметоксам/ 
ацетиміприд/ 
флудіоксоніл

0,8–1,0 л

Личинки колорадського жука, парша 
срібляста, личинки хрущів, звичайна 

парша, несправжні дротяники, фузаріоз, 
ризоктоніоз, дротяники, альтернаріоз, 
фомоз, попелиці, колорадський жук.

СелесТоп 
312,5 FS

флудіоксо-
ніл/ дифе-

ноконазол/ 
тіаметоксам

0,5–0,7

Дротяники, личинки хрущів, капустя-
ники, несправжні дротяники, попелиці, 

колорадський жук та ризоктоніоз, 
альтернаріоз.

Престиж 
290 FS

пенцикурон /
імідаклоприд 1 л

Дротяники, личинки хрущів та коло-
радського жука, попелиці, трипси, 

ризоктоніоз.

Фунгіциди для протруювання бульб

Максим 
025FS флудіоксоніл 0,75л

Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспорі-
оз, звичайна парша, фомоз. 

Вносити перед проростанням бульб.

Ровраль 
Аквафло іпродіон 0,38–0,4 л

Обробка бульб суспензією препарату 
перед  садінням:

Ризоктоніоз, парша, суха та мокра гниль.
Під час закладання бульб на зберігання:

Гнилі під час зберігання – фузаріоз, 
фомоз.

Дитан М-45 манкцеб 2,0–2,5 кг Ризоктоніоз.

Серкадіс флуксапірок-
сад 0,2–0,25 л Ризоктоніоз, парша звичайна, суха гниль, 

фомоз.  

Фунгазіл 
100 SL, 

імазаліл суль-
фату 0,15 л Гнилі під час зберігання – фузаріоз, 

фомоз.

Інсектициди для обробки бульб при висаджуванні

Круїзер 350 
FS тіаметоксам 0,3 л Колорадський жук, дротяники, комплекс 

ґрунтових шкідників

Табу, КС імідаклоприд 0,3–0,4 л
Дротяники та несправжні дротяники, 

личинки хрущів та колорадського жука, 
цикадки, попелиці, трипси

Нупрід 
600,ТН імідаклоприд 0,15–0,25

Колорадський жук,  дротяники, не-
справжні дротяники, личинки хрущів, 

попелиці

Матадор 
Макс імідаклоприд 0,3–0,4

Гусениці підгризаючих совок, личинки 
колорадського жука, личинки хрущів, 

несправжні дротяники, дротяники, попе-
лиці, колорадський жук

Гранульовані інсектициди проти грунтових шкідників

Регент 20G фіпроніл 5 кг Комплекс грунтових шкідників

ФОРС, г тефлутрин 5–15 кг Комплекс грунтових шкідників
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сприятливі для розвитку ризок-
тонії грунти з високим умістом 
перегною. Інфекція зберігаєть-
ся у грунті і на бульбах. Проте 
найбільшу небезпеку становить 
інфекція, яка знаходиться на са-
дивних бульбах.

Основні заходи боротьби з 
ризоктоніозом: дотримання сі-
возміни; збирання та знищення 
рослинних решток, підбір сор-
тів із тривалим періодом спо-
кою, забезпечення оптимальних 
умов зберігання, запобігання 
передчасному проростанню на-
сіннєвих бульб, добір здорового 
садивного матеріалу (без скле-
роціїв), знезараження насінних 
бульб із склероціями фунгіци-
дами, садіння у прогрітий грунт 
(при температурі не нижче 80 С), 
своєчасне і якісне проведення 
досходових розпушувань грунту, 
раннє збирання бульб на насін-
ницьких ділянках. Необхідним 
є застосування агрозаходів, які 
здатні пришвидшити появу схо-
дів картоплі. Також важливо про-
водити збирання врожаю бульб в 
оптимально ранні та стислі тер-
міни, адже збільшення періоду 
між скошуванням картоплиння 
до копання урожаю бульб значно 
збільшує ступінь покриття бульб 
склероціями ризоктонії. Вста-
новлено, що оптимальним стро-
ком збирання картоплі у бороть-
бі з ризоктоніозом є 7 днів після 
знищення картоплиння. При 
збільшенні періоду між деси-
кацією картоплиння та збиран-
ням до 25 днів заселення бульб 
склероціями патогена зростає 
на 25–31%.

За результатами досліджень 
Інституту картоплярства НААН, 
протруювання базової насіннє-
вої картоплі сорту Скарбниця 

препаратом Селес Топ у дозі 0,5 
л/т бульб забезпечило зниження 
ушкоджень сходів картоплі, ви-
кликане комплексом хвороб, на 
68%, а приріст врожаю становив 
10–20%. Підвищувалась част-
ка товарної насіннєвої фракції 
бульб картоплі розміром 35 – 55 
мм на 14–18,3 %, (Таблиця 3).

Ефективним засобом боротьби 
з ризоктоніозом бульб є оброб-
ка садивного матеріалу картоплі 
у сховищах за 1–2 місяці перед 
його висаджуванням при наван-
таженні контейнерів або біг-бегів 
методом застосування дискового 
розпилювача. 

КАРТОПЛЯРСТВО

Фузаріоз або суха гниль  
(Fuzarium solani APP. еt Wr.)

Фомоз 
(Fhoma exigua Desm)

Таблиця 3

Препарат/норма

Ступінь ураження бульб хворобами, %

Ризокто-
ніоз

Парша 
звичайна

Парша 
срібляста

Суха 
фузаріоз на 

гниль
Фомоз

Престиж 290 FS, 1л/т 
Еталон 1,0 1,1 2,6 2,3 1,8

Селес Топ 312,5 FS 
0,5 л/т 0,5 0,2 1,9 1,0 1,5

Контроль 1,6 4,0 11 5,0 4,2
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Високу ефективність проти 
ризоктоніозу має застосуван-
ня обробок ґрунту препаратом 
Юніформ 446 SE для захисту 
молодих рослин та бульб карто-
плі від грунтової інфекції ризок-
тоніозу та фітофторозу, а також 
у боротьбі з антракнозом, срі-
блястою паршею. Обробка дна 
борозни розчином Юніформ 446 
SE проводиться під час виса-
джування картоплі за встанов-
лення 2–3х форсунок на кожен 
сошник саджалки (витрата роз-

чину препарату 150 л/га). Завдя-
ки протруюванню бульб та ґрунту 
з'являється можливість розпочи-
нати обприскування насаджень 
проти фітофторозу на два тижні 
пізніше, що полегшує прийнят-
тя правильного рішення щодо 
терміну початку обприскування. 
Протруюванням садивного ложа 
бульб можна пригнічувати ран-
нє ураження насаджень карто-
плі фітофторозом (Phytophthora 
infestans), особливо стебловою 
формою цієї хвороби, яка рано 
поширюється з уражених мате-
ринських бульб. У такий спосіб 
застосовують препарат Еместо 
Квантум (Таблиця 4). 

Причиною значного випадан-
ня рослин, і як наслідок, недо-
бору врожаю картоплі є садивні 
бульби, уражені сухими гниля-
ми. Шкодочинність сухих гнилей 
картоплі не вичерпується зрос-
танням відходів бульб при збері-
ганні, які складають приблизно 
7–11 %, а в умовах підвищених 
температур і вологості зберіган-
ня до 30–50%. В основному ура-
жені бульби сухою гниллю не 
проростають взагалі. У більшості 
випадків збудники сухої гнилі у 
вигляді спор та міцелію потра-
пляють на бульби разом із ґрун-
том. 

Сухі гнилі – захворювання 
картоплі періоду зберігання. Ви-
кликаються представниками ро-
дів Fusarium, Phoma, Alternaria. 
Залежно від збудника розрізня-
ють суху фузаріозну, суху фо-
мозну чи суху альтернаріозну 
гнилі. Розвиток сухих гнилей 
посилюється з механічним трав-
муванням бульб при збиранні, 
транспортуванні або сортуван-
ні картоплі, з ураженням бульб 
фітофторою, нематодою, дро-
тяником. Поширенню хвороби 
сприяє також висока темпера-
тура і низька відносна вологість 
повітря. Саме низька вологість 
обумовлює розвиток сухих, а не 

мокрих гнилей. Захворювання 
призводить до погіршення на-
сіннєвих якостей картоплі, що 
спричиняє зниження урожаю та 
його якості.

При сухій фузаріозній гнилі 
шкірка бульб у місці ураження 
концентрично зморщується, а на 
її поверхні з часом з’являються 
білі, сіруваті або рожеві поду-
шечки гриба, які являють собою 
суміш міцелію і конідіального 
спороношення.

При фомозі в уражених міс-
цях з’являються впадини, схожі 
на сліди від пальців. З часом шкі-
рочка в цих зонах також змор-
щується, але не концентрично, а 
швидше сітчастовидно. Впадини 
при сухій фомозній гнилі можуть 
досягати великих розмірів, але 
вони неглибокі.

Альтернаріоз переважно ви-
кликає ураження надземної части-
ни рослин картоплі, але інколи за 
рахунок спор, що знаходяться на 
ураженому картоплинні, можуть 
уражуватися і бульби. При цьому 
на них утворюються бурі або май-

КАРТОПЛЯРСТВО

Парша срібляста  
(Spondylocladiym atrovirens Harz)

Парша срібляста  
(Spondylocladiym atrovirens Harz)

Альтернаріозна  бульб, гриб 
Alternaria solani Sor.   
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же чорні плями, м’якуш під яки-
ми згниває і перетворюється на 
суху темно-сіру або коричневу 
крихку масу. Протруювання са-
дивних бульб у боротьбі з інфек-
цією Fuzarium solani інших видів 
роду Fuzarium є профілактичним 
агрозаходом, здатним знизити 
розвиток та поширення захворю-
вання бульб нового врожаю.

Срібляста парша картоплі 
спричинюється недосконалим 
грибом (Helminthosporium solani 
Dur.etMont). Інфекція зберіга-
ється і У грунті і на насіннєвих 
бульбах. Бульби уражуються срі-
блястою паршею у грунті, а та-
кож при несприятливих умовах 
транспортування і зберігання, 
коли не дотримуються нормати-
ви вологості і температури. Гриб 
проникає у бульби переважно че-
рез вічка та сочевички. Міцелій 
гриба уражує лише клітини верх-
нього кіркового шару. При цьо-
му на поверхні уражених бульб 
утворюються світло-коричневі 
плями різного розміру та форми, 
здебільшого біля сочевичок. При 
підвищенні температури в схо-
вищі навесні до 18°С активність 
патогену відновлюється, чим і 
пояснюється посилене ураження 

бульб сріблястою паршею у квіт-
ні–травні. Тому ризик поширення 
сріблястої парші восени менший, 
ніж навесні. З метою запобігання 
цьому захворюванню завезений 
матеріал слід відразу ж висадити 
після одержання, а не витримува-
ти в складських приміщеннях, не 
призначених для зберігання кар-
топлі, щоб не допустити розвитку 
захворювання, а отже й зріджен-
ня сходів. При сильному ураженні 
бульби втрачають тургор і стають 
м'якими. Шкодочинність парші 
сріблястої проявляється знижен-
ням насіннєвих якостей картоплі 
(зріджені сходи, ниткоподібні па-
ростки). Хворі бульби легко зара-
жуються вторинною патогенною 
та сапрофітною інфекцією і швид-
ше втрачають вологу, ніж здорові, 
внаслідок чого зростають відходи 
бульб у період зберігання.

КАРТОПЛЯРСТВО

•  ДУЖЕ РАННІЙ УРОЖАЙ

• ПРОДУКТИВНІСТЬ

• БАГАТО БУЛЬБ

•    ЛЕГКИЙ У ВИРОЩУВАННІ

•  СТІЙКІСТЬ ДО ПОТЕМНІННЯ

• КРАСИВА ШКІРА

• ВІДМІННИЙ СМАК

• СТІЙКІСТЬ ДО ПАРШІ

м. Київ, вул. Берковецька, 6А
Моб.: +38 (067) 258-23-25
Факс: +38 (044) 400-51-00
e-mail: i.chechitko@hzpc.com.ua
www.hzpc.com.ua

Таблиця 5. Ефективність застосування різних фунгіци-
дів для протруювання бульб картоплі проти сріблястої 
парші через 6 тижнів після збирання , %

Контр-
оль 

Селес-
Топ Престиж Еместо

Квантум Квадрис Юні-
форм

30,1 6,0 21,0 11,0 5,6 5,5

Таблиця 4. Препарати для обробки грунту під час 
садіння  картоплі

Наймену-
вання

препарату

Діюча  
речовина

Норма  
внесення

(на гектар)

Спектр дії, рекомен-
дації

Юніформ 
446 SE

Азоксі-
стробін/ 
металак-

сил М

1,5 л об-
приску-

вання дна 
борозни 
під час 
садіння

Ризоктоніоз, 
срібляста парша 

звичайна, антрак-
ноз, фітофтороз

Захист насаджень 
від фітофторозу на 
ранніх стадіях роз-

витку рослин

Еместо 
Квантум

Пенфлу-
фен /

клотіані-
дин

1,5–1,8л 
обприску-
вання дна 
борозни 
під час 
садіння

Комплекс ґрунто-
вих хвороб.

Містить інсекти-
цид.

Не можна вносити 
разом з обробкою 

садивних бульб 
Селес Топ.

Фітофтороз (Phytophthora 
infestans (Mont) De Bary)
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Заходи боротьби зі срібляс-
тою паршею: вирощування кар-
топлі у сівозміні з ротацією 
культури не менше трьох років. 
Садивний матеріал рекоменду-
ється озеленювати та обробля-
ти фунгіцидами. Зменшує шко-
дочинність хвороби своєчасне 
скошування картоплиння та 
раннє збирання врожаю за сирої 
погоди. Зберігають бульби при 
температурі 1–3°С та відносній 
вологості повітря не вище 90%. 
Обов'язковим заходом у бороть-
бі із сріблястою паршею має бути 
ретельна дезінфекція техніки і 
картоплесховищ при збиранні 
врожаю. Найкращий захист кар-
топлі від сріблястої парші отри-
мано у результаті протруювання 
садивного матеріалу препарата-
ми СелесТоп, Юніформ, Квадріс. 
Вплив застосування різних фун-
гіцидів для протруювання бульб 
картоплі проти сріблястої парші 
через 6 тижнів після збирання 
наведено в Таблиці 5. 

Обробки насіннєвих бульб під 
час закладання на зберігання в 
дослідженнях РУП «Науково-
практичний центр НАН Біло-
русі по картоплярству та плодо-
овочівництву» були найбільш 
ефективними при застосуванні 
фунгіцидів (фунгазіл, фундазол, 

витавакс, текто, нітрафен, мо-
церон, максим). Протруювання 
бульб через 1 день після збиран-
ня стримувало розвиток срібляс-
тої парші на 31,5–71,3%. 

Парша порошиста картоплі 
проявляється в умовах підви-
щеної вологості грунту. Хвороба 
розвивається на важких за меха-
нічним складом грунтах, а також 
на торфових грунтах при підви-
щеній вологості та кислотності.

Збудником порошистої парші 
є гриб Spongospora subterranean 
(Wallr) Lag із класу хітридіомі-
цетів. Він не має розвинутого мі-
целію, у вегетуючому стані являє 
собою грудочку протоплазми без 
оболонки (амебоїд), яка здатна 
рухатись. Наявність відкритих 
сочевичок на бульбі або меха-
нічних пошкоджень сприяє про-
никненню збудника всередину 
тканини.

На надземній частині ознаки 
захворювання не проявляються. 
На коренях і столонах спочатку 
з'являються білі нарости непра-
вильної форми, які з часом бу-
ріють. За розміром вони можуть 
сягати волоського горіха. На по-
верхні бульб утворюються світлі 
пустули у вигляді бородавок. Піс-
ля збирання бульб пустули підси-
хають, шкірка розтріскується, й 
утворюються виразки, заповнені 
споровими клубочками збудни-
ка, що пилять. Рештки шкірки 
тривалий час зберігаються по 
краях виразок, надаючи їм зірко-
подібної форми. При сильному 
ураженні бульби деформуються. 
Інфекція зберігається на насін-
них бульбах і в грунті протягом 
3–4 років. Товарна цінність ура-
жених бульб знижується внаслі-
док проникнення через виразки 
збудників гнилей, бактерій і гри-
бів, погіршується їхня лежкість. 
Тому ураження бульб порошис-
тою паршею може призвести 
до значних збитків. Заходи бо-
ротьби з паршею порошистою 

картоплі: дотримання сівозміни, 
добір здорового садивного мате-
ріалу, протруювання бульб перед 
садінням, підбір стійких сортів, 
вапнування кислих грунтів та за-
побігання перезволоженню грун-
ту. Картоплю можна вирощувати 
на зараженій ділянці не раніше 
як через 4–5 років, коли спорові 
клубочки втратять життєздат-
ність.

Фітофтороз (Phytophthora 
infestans (Mont) De Bary) на буль-
бах картоплі виявляється у ви-
гляді трохи вдавлених, твердих, 
досить чітко окреслених, непра-
вильної форми плям бурого або 
свинцево-сірого кольору. Від-
тінок плям змінюється від за-
барвлення шкірки. Уражений 
м’якуш бульби іржаво-коричне-
вого кольору, губчастий. Уражен-
ня поширюється від поверхні до 
серцевини бульби окремими сму-
гами. Хворі бульби під час збері-
гання уражаються збудниками 
мокрої та сухої гнилі, внаслідок 
чого бульби загнивають. Виса-
джені хворі бульби є причиною 
виникнення первинного вогни-
ща інфекції, а заражені бульби, 
які залишилися у грунті не ви-
копаними, можуть бути джере-
лом інфекції за умови, що вони 
перезимували і зберегли свою 
життєздатність. Істотну роль у 
зниженні шкодочинності гриба 
відіграє відбір здорового садив-
ного матеріалу. Дослідами дове-
дено, що при наявності у насін-
нєвому матеріалі ранніх сортів 
1% уражених бульб втрати вро-
жаю від фітофторозу станов-
лять близько 10%, за наявності 
5% хворих бульб – 20%.

З метою обмеження розви-
тку ґрунтової інфекції насіннє-
ві бульби перед садінням слід 
обов'язково протруювати фун-
гіцидами.

Ефективним заходом бороть-
би з фітофторозом є передсадив-

КАРТОПЛЯРСТВО
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не прогрівання та пророщування 
бульб. При температурі 15–17°С 
протягом 17–30 днів незначні 
плями фітофторозу та інших за-
хворювань стають добре поміт-
ними, і хворі бульби видаляють 
при повторному перебиранні. 
Слід також своєчасно знищувати 
всі рештки картоплі після весня-
ного переби-рання.

Насадження картоплі необ-
хідно розміщувати у сівозміні 
на значній відстані від овочевих 
культур із родини пасльонових. 
Під картоплю потрібно вносити 
оптимальні збалансовані норми 
органічних та мінеральних до-
брив.

Парша звичайна (Streptomyces 
scabies (Thaxter) Waks. Et Henr.) 
На поверхні бульб утворюються 
різного розміру і форми вираз-
ки-нарости, на ушкоджених міс-
цях утворюється корковий шар 
темно-коричневого кольору. У 
разі сильного ураження вся по-
верхня бульб укривається шор-
сткою шкіркою, а бруньки вічок 
відмирають. У деяких випадках 
утворюються довгі вузькі загли-
блення (борозенки), які вкрива-
ють у вигляді сітки всю поверх-
ню бульби або її частини. Заходи 
боротьби: картоплю слід виро-

щувати у сівозміні, використову-
вати здоровий садивний матері-
ал. При проведенні вапнування 
грунту картоплю висаджують 
після нього Безпосередньо під 
картоплю не можна вносити ви-
сокі норми свіжого гною. До пар-
ші звичайної більш стійкі черво-
нобульбові сорти.

Шкідники картоплі
Комбіновані препарати для 

протруювання садивних бульб: 
Еместо Квантум 273,5 FS, АС-
Селектив, НТ, СелесТоп 312,5 
FS, Престиж 290 FS та їх анало-
ги, які включають фунгіцидний і 
інсектицидний компонент, окрім 
захисної дії від хвороб знайшли 
застосування проти шкідників – 
колорадського жука (Leptinotarsa 
decemlineata), дротяників (ли-
чинки видів жуків родини кова-
ликів – Elateridae), а також для 
контролю чисельності попелиць 
у насінництві картоплі для запо-
бігання перезараження рослин 
картоплі вірусними інфекціями 
при ранньому їх льоті.   

Попелиця переносить віруси 
від заражених рослини до здо-
рових і таким чином викликає 
зниження насіннєвих якостей на-
сіннєвої картоплі, тому в насінни-
цтві садивні бульби обов’язково 
мають піддаватись протруєнню 
одним із дозволених препаратів: 
Еместо Квантум 273,5 FS, АС-
Селектив, НТ, СелесТоп 312,5 FS, 
Престиж 290 FS або сумішами 
фунгіцидів та інсектицидів.

Шляхом застосування обробок 
бульб розчинами інсектицидів 
Круїзер 350 FS, Табу, КС, Нупрід 
600,ТН, Матадор Макс досяга-
ється захист їх від шкідників: ко-
лорадського жука (Leptinotarsa 
decemlineata), дротяників (ли-
чинок видів жуків родини ко-
валиків – Elateridae), личинок 
хрущів (Melolontha melolontha 
L., Melolontha hippocastani F.), по-
пелиць-переносників вірусних ін-

фекцій картоплі (Aphidoidea) та ін. 
Окрім традиційного застосу-

вання розчинів препаратів – об-
робки бульб та дна борозни для 
боротьби з грунтовими шкідни-
ками – практикується локальне 
внесення гранульованих інсек-
тицидів під час садіння картоплі. 
Гранульовані препарати Регент 
20G, ФОРС, г вносять за допомо-
гою аплікаторів, установлених на 
саджалках.

Для запобігання виникнення 
резистентних форм збудників 
кожен сорт картоплі у ланцюзі 
свого розмноження доцільно про-
труювати лише один раз однією і 
тією ж самою діючою речовиною. 

Серед біологічних препаратів 
фунгіцидної дії для обробки насін-
нєвих бульб картоплі використо-
вують: Фітоцид, р. (1,0 л/т); Псев-
добактерін-2 (Респекта), в.р. (1,0 
л/т); Триходерма Бленд Bio-Green 
Microzyme TR, к.с. (50 мл/т).  

Правильно проведене протру-
ювання партій насіннєвої кар-
топлі дозволяє знизити чисель-
ність шкідників або повністю 
знизити активність шкідливих 
організмів на початку розвитку 
рослин та зменшити кількість 
фунгіцидних обробок у період 
вегетації. 

КАРТОПЛЯРСТВО
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Если картофель всегда был са-
мым дешевым овощем в борщевом 
наборе, то в 2019 году он неожидан-
но стал самым дорогим. Цены на 
картофель в этом году стали более 
чем вдвое выше цен предыдущего 
года. Об этом аспекте и перспек-
тивах украинского картофельного 
рынка говорили во время семина-
ра в рамках выставочного события 
«АгроВесна 2020».

РЫНОК УКРАИНСКОГО 
КАРТОФЕЛЯ 

Украина занимает 4-е место в 
мире по объемам валового про-
изводства картофеля, выращивая 
более 20 млн тонн ежегодно. По 
данным Министерства аграрной по-

литики Украины, в 2019 году валовое 
производство картофеля составило 
22,2 млн тонн на площади более 1 
млн га.

Рынок картофеля в Украине оце-
нивается в 100 млн $, из них 44% со-
ставляет свежий рынок картофеля, 
30–35% – переработка (чипсы, фри, 
пюре, крахмал), и около 20% продук-
ции потребляют рестораны и кафе. 

Одной из проблем украинско-
го картофельного рынка является 
то, что всего лишь 5% от общего 
объема урожая картофеля произ-
водится в хозяйствах, которые за-
нимаются профессиональным его 
выращиванием. Однако это, навер-
ное, единственный пункт в офици-
альной статистике, которому мож-
но верить. Все остальное вызывает 
большое сомнение, ведь невозмож-
но отследить, сколько картофеля 
выращивают в домашних хозяй-
ствах, а это 95% от объема карто-
фельного рынка. 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
НЕУРОЖАЙ

В этом году столкнулись с тенден-
цией, что в Украину импортировали 
рекордное количество картофеля. 
Основным фактором стал неурожай. 

Цены на картофель в Украине в 
2019/2020 сезоне удивили наших со-
граждан. Стоимость 1 кг в июле–ав-
густе в рознице достигла 20–22 грн 
– это рекорд в истории Украины, сви-
детельствуют данные Госстата.

На полках столичных супермарке-
тов 1 кг картошки можно купить за 
13–25 грн в зависимости от сорта и 
фасовки. В прошлом году за кило кар-
тофеля просили в супермаркете 4–5 
грн, а закупали у фермеров по 1–1,5 
грн. На оптовых рынках стоимость 1 
кг картофеля колеблется в пределах 
8–10 грн за кг. 

В минувшем сезоне Украина уму-
дрилась побить еще один рекорд. В 
нашу страну завезли крупнейшие в 
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истории объемы импортного кар-
тофеля. Значительная часть этого 
картофеля имеет российское проис-
хождение.

Критическая ситуация с ростом 
импорта картофеля в Украину до-
стигла своего апогея в октябре 2019 
года. В этом месяце снова был об-
новлен рекорд импорта – в страну 
ввезли 92 600 тонн товарного кар-
тофеля – больше, чем когда-либо 
в истории Украины за целый год. 
Получается, что в октябре в Укра-
ину было ввезено около половины 
годового объема продаж картофеля 
сетями супермаркетов, а это суще-
ственный показатель.

ПЕРЕРАБОТКА  
КАРТОФЕЛЯ

Кроме картофельного неурожая 
появился еще один фактор, который 
влияет на нехватку картофеля на све-
жем рынке Украины, рассказал пред-
ставитель одной из компаний по про-
даже семенного картофеля Сергей 
Бородавко.

«В этом году в Украине начал ра-
боту мощный переработчик, кото-
рому необходимо было 200 тыс. тонн 
картофеля, поэтому профессиональ-
ные производители сдали свою про-
дукцию на переработку, тем самым 
освободив нишу свежего рынка. По-
этому не стоит удивляться, что в 
супермаркетах практически невоз-

можно найти качественный товар-
ный картофель», – говорит Сергей. 

Основные игроки на рынке пере-
работки в Украине среди чипсовых 
компаний – это «Моиделез», произ-
водственные мощности в Киевской 
области «Чипсы Люкс». Мощность 
примерно 40 000 тонн в год. «Клуб 
Чипсов» в Днепропетровской обла-
сти, мощность 25000 тонн в год, ООО 
«Сандора» (Лейс), производственные 
мощности 250000 тонн в год.

Производством картофеля фри в 
Украине занимается «Интерагроси-
стема», Черниговская область, мощ-
ность 20000 тонн в год. Также в этом 
году планируется запуск завода в Чер-
ниговской области «БестПотейто».

В нашей стране работают 5 крах-
мальных заводов, расположенных 
в Черниговской, Тернопольской и 
Житомирской областях. Наиболь-
ший из них завод «Вимал».

ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
2019–2020 ГОДА 

– Повышение цен на товарный 
картофель с 3–4 грн\кг до 7–8 грн\кг. 
На протяжении пяти лет картофель 
считался стабильной валютой – 3–4 
грн/кг. В этом году наблюдали, что 
цена достигала 10–12 грн/кг, сейчас 
она стабилизировалась на 7–8 грн/
кг. С одной стороны, это хорошо, это 
дает возможность планировать на 

следующий год модернизацию своих 
хозяйств, ведь окупаемость картофе-
ля вырастает. 

– Ориентация на модернизацию 
хранилищ (нехватка 1,2 млн т) и 
инвестиции в переработку (чипсы, 
фри). Когда есть возможность пере-
рабатывать, можно торговать дру-
гой продукцией, которую хранить 
у себя на складе, и не зависишь от 
факторов скоропортящегося про-
дукта. «Нет смысла вкладываться 
в маленькое производство, ведь ма-
ленькое производство – это высо-
кая себестоимость продукта. Что-
бы быть конкурентным на рынке, 
необходимо сразу вкладываться в 
большой объем», – считает Сергей 
Бородавко.

– Обновление семенного материа-
ла в профессиональных и домашних 
хозяйствах. 

– Увеличение площадей выращи-
вания с поливом, ведь полив – один 
из основных факторов получения ка-
чественного товарного картофеля.

Основные проблемы рынка карто-
феля: 

– Отсутствие крупных инвесто-
ров. Однако сложно затянуть в Укра-
ину инвесторов, пока не будет ста-
бильного рынка земли. 

– Размер инвестиций.
– Размещение. Чем ближе поле 

находится к складу, тем ниже себе-
стоимость картофеля. Рядом с полем 
должны быть водоемы.

– Логистика. 

 Сергей Бородавко
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У наш час технології шокового 
заморожування продуктів харчу-
вання суттєво розширюють мож-
ливості ведення бізнесу, у першу 
чергу у сільському господарстві. 
Технології дозволяють виграти 
час на реалізацію продукції та 
продовжити термін зберігання 
навіть продуктів, що швидко псу-
ються, від кількох місяців 
до кількох років. Шо-
кове заморожування 
розширює сферу збу-
ту продукції між ре-
гіонами та країнами. 
С і л ь г о с п в и р о б -
ники, зібравши 
врожай, мають 
можливість або 
продати продукт 
відразу, або замо-
розити і реалізува-

ти пізніше, але за більш вигідною 
ціною. 

КУЛЬТУРА 
СПОЖИВАННЯ 
ЗАМОРОЖЕНИХ 
ПРОДУКТІВ

Рівень і темпи зростання спо-
живання заморожених овочів 
значно відрізняються в різних 
регіонах світу. Це пов’язано з не-
рівністю у їх розвитку та доходів, 
різним ступенем урбанізації і со-
ціальної модернізації. У цілому 
споживання заморожених овочів 
вище в найбільш розвинених кра-
їнах.  

Серед соціальних груп в усіх 
країнах споживання замороже-
них овочів вище серед забезпе-
чених дорослих людей і пенсі-
онерів. Розвитку виробництва і 
споживання заморожених овочів 
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березень 202064

ПЕРЕРОБКА



у країнах, що розвивають-
ся, сприяє проникнення за-
хідного способу життя з його 
прискореними темпами, за яких 
заморожені продукти знаходять 
свого споживача – це здоровий, 
якісний і швидкий у приготуван-
ні продукт.

 На сьогоднішній 
день слід відзначи-
ти дефіцит сучасних 
потужностей з ви-
робництва замо-
розки у більшості 
країн світу. За оцін-
ками IndexBox, у серед-
ньостроковій перспективі 
можна очікувати як якісний, так 
і кількісний ріст виробництва 

заморожених ово-
чів.

Гурмани, які 
більше за все викорис-

товують у своєму раціоні замо-
рожені продукти, проживають у 
США, Японії, Німеччині, Швеції, 
Швейцарії, Великобританії, Да-
нії, Фінляндії і Франції. Саме у 

цих країнах середнє спожи-
вання заморожених про-

дуктів на людину ста-
новить від 40 до 100 
кг на рік. При цьому 

їх кількість постійно 
зростає на 5–7% за рік.
В Україні ситуація трохи 

інша. Ринок заморожених про-
дуктів у нашій державі більше 

направлений на імпорт. Хоча в 
останні роки культура споживан-
ня заморожених продуктів серед 
споживачів почала зростати, 
пріоритети змінюються. Вітчиз-
няний виробник активно осво-
ює заморожування, пропонуючи 
споживачеві широкий асорти-
мент овочевих і фруктових сумі-
шей, грибів і ягід.

До 2019 року українці з апети-
том розсмакували користь ягід і 
овочів глибокого заморожуван-
ня, заповнюючи як вітчизняни-
ми, так і імпортними (в основно-
му польськими) замороженими 
плодами свої морозильники.

Звернувшись до статистичних 
даних компанії Pro-Consulting, 
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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можна побачити, що до 2018 року 
в країні було вироблено 44,476 
млн тонн ягід і овочів глибокого 
заморожування, у той час як ще 
в 2016 –  всього лише 25,371 млн 
тонн. Левова частка виробництва 
припадає на вишню – близько 42 
млн тонн. Помітна також частка 
малини.

«MADE IN UKRAINE»

Значна частина української 
плодоовочевої замороженої про-
дукції йде на експорт – в осно-
вному у Польщу –  43,3%. Також 
цінителями української продук-
ції є Італія – 11,2% та Австрія – 
7,8%. Інші країни закуповують по 
5–6% наших овочів та фруктів.

Особливою популярністю ко-
ристується в європейських краї-
нах українська лохина – 50,3% від 
усіх поставок замороженої про-
дукції з України в ЄС. Великий 
попит також на малину – 29,5%  
усього вітчизняного експорту.

 Овочі теж не пасуть задніх. 
Україна обновила рекорд експор-
ту заморожених овочів у листо-
паді 2019 року. Як повідомляють 
аналітики East Fruit, за перші чо-
тири місяці сезону 2019/20 років 
(серпень – листопад 2019) Украї-
на експортувала вже 4,0 тис. тонн 
заморожених овочів, що на 14% 
перевищує показник попередньо-
го сезону за той же період. Сума 
виручки від експорту також була 
рекордною і склала $ 4,9 млн.

Головною сирови-
ною серед замороже-
них овочів є: капуста 
броколі, цвітна капус-
та, солодкий перець, зе-
лений горошок і цукрова 
кукурудза, хоча, звичайно ж, 
морозити можна практично все. 
Зокрема, в Україні в остан-
ні роки дуже активно 
розвивалося ви-
робництво замо-
роженої цибулі 
для експорту 
в країни Єв-
росоюзу. У 
минулому 
сезоні де-
які підпри-
ємства по за-
морожуванню 
навіть імпорту-
вали цибулю з Ка-
захстану, Узбекистану і 
Таджикистану, щоб очис-
тити, заморозити і експорту-
вати продукт. 

Також слід зазначити, що єв-
ропейці закуповують заморожені 
українські плоди з 30% націнкою 

щодо внутрішньо-вітчизняних 
цін. У середньому (від усіх цін на 
ягоди) вартість українських за-
морожених овочів і ягід в Європі 
становить 1590 $ за тонну.

ПЕРЕВАГИ 
ЗАМОРОЖЕНИХ 

ПРОДУКТІВ
Якщо говорити 

про свіжі овочі, 
фрукти і ягоди, 

то щоб вони не зі-
псувалися під час 

транспортування від 
місць зростання до ма-

газинів, їх збирають недо-
зрілими з надією на те, що 

вони «дійдуть» до кондиції у дорозі. 
Зрозуміло, це позначається на їх-

ньому смаку.
А ось овочі, фрукти і ягоди, 
призначені для шокового за-

морожування, якраз зби-
рають у пік їх дозріван-

ня, щоб їх якість і смак 
були максимально ви-

сокими.
Треба сказати, 

що деякі зелені овочі 
(броколі, стручкову ква-

солю та ін.) перед заморо-
жуванням обдають розчином 

аскорбінової кислоти, щоб вони 
зберегли свій природний зелений 
колір. Правда, треба визнати, що 
частина деяких вітамінів у процесі 
заморожування втрачається. Але 
ця частина зовсім невелика. Тому 

ПЕРЕРОБКА



в зимовий час, коли до збирання 
врожаю ще далеко, заморожені 
плоди дуже виручають. За їх допо-
могою можна збагатити раціон.

На відміну від звичайного замо-
рожування, шокове заморожування 
володіє багатьма перевагами:

  зменшення періоду заморожу-
вання в 3–10 разів; 

  скорочення втрат продукту в 
2–3 рази; 

  зниження виробничої площі в 
1,5–2 рази; 

  скорочення виробничого пер-
соналу на 25–30%; 

  зниження періоду окупності 
на 15–20%; 

  значне поліпшення якості 
продукції;  

  відмова від використання 
шкідливих консервантів.
Завдяки шоковому заморожу-

ванню крім відчутного зниження 

собівартості продукції виробник 
отримує величезну перевагу над 
конкурентами, адже у рази збіль-
шує допустимий час зберігання 
овочів і фруктів. За рахунок ви-
граного часу є можливість по-
будувати більш дешевий опти-
мізований логістичний процес, 
адже бізнес заморожених плодів  
набагато менше  залежить від ци-
клічності і проблем із постачаль-
никами. 

ПЕРЕРОБКА

ПРОМИСЛОВЕ ХОЛОДИЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ

Професійно займаємось обладнанням 
для заморожування, охолодження 
та зберігання продукції:

Консультації, розробка 
концепту і проектування

Виготовлення холодильних 
машин і комплектація

Розрахунок і підбір 
обладнання

Встановлення, сервісне 
обслуговування

ТОВ «4 Стихії»    тел.: +38(044) 599-25-07; тел.: +38(067) 524-82-92; 
e-mail: 4stykhii@4stykhii.com.ua; http://4stykhii.com.ua/ru/
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У багатьох країнах світу суниця 
є найпоширенішою ягідною куль-
турою. В Україні на 2018 р. в усіх 
категоріях господарств загальна 
площа під культурою становила 
8,3 тис. га, з яких 7,9 тис. га були 
плодоносними. За середньої вро-
жайності у 7,7 т/га загальний збір 
ягід склав 62,3 тис. тонн. На сіль-
ськогосподарських підприємствах 
площі відповідно становили 1,2 
та 1,0 тис. га; врожайність 6 т/
га при зборі 7 тис. т. [За даними 
Держ. служби статистики України, 
2018р.], [ 1 ].

Голландський банк «Radobank» 
у квітні 2016 р. провів цікаве до-

слідження виробництва ягід у Єв-
ропі та виявив, що суниця садова 
і дотепер є найбільш популярною 
ягідною культурою. У 2015 році 
75 % ринку ягід займала суниця, 
9 % – малина, 8 % – лохина і ще 
8% – інші ягідні. Суницю в осно-
вному вирощують у відкритому 
грунті, але дедалі популярнішим 
стає її вирощування під накриттям 
[ 2 ]. Найбільш серйозні виклики, 
що виникають перед виробника-
ми ягідної продукції, полягають у 
тому, як досягнути кращої якості, 
які нові сорти з більш високими 
смаковими та виробничими якос-
тями вибрати, а також яким чином 

забезпечувати надходження про-
дукції протягом усього року.

У світовому масштабі лідерами у 
вирощуванні суниці, згідно зі ста-
тистичними даними ФАО, є США, 
Німеччина, Китай, Іспанія, Італія і 
Польща[ 8 ]. Це підтверджує вели-
ку роль ягід у житті й харчуванні 
людей взагалі, а про особливе про-
філактично-лікувальне значення 
суниці постійно наголошують фі-
тотерапевти. Завдяки великому 
вмісту різноманітних корисних 
речовин, зокрема, мінеральних 
(особливо K, Mg та Fe), кислот 
продукція цієї рослини має за-
гальнозміцнювальне оздоровче та 

ОСНОВН² ТЕХНОЛОГ²¯ ВИРОЩУВАННЯ 
СУНИЦ² САДОВО¯ ЗА Р²ЗНОГО 
СТУПЕНЯ ²НТЕНСИФ²КАЦ²¯

ЯГОДИ

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук, ст. 
наук. співробітник, 
Інститут садівництва  
НААН



дієтичне значення та вимагає по-
стійної уваги до оцінки та виділен-
ня кращих і нових сортів не лише 
за показниками врожайності, але й 
смаковими, товарними, хіміко-тех-
нологічними та й в цілому адаптив-
ними властивостями.

В Україні суниця донедавна за-
ймала перші позиції серед ягідних 
культур, і лише останнім часом 
дещо поступилася чорній сморо-
дині через зростання популярності 
останньої як адсорбента радіоак-
тивних речовин. У традиційно най-
більш ягідному регіоні – на півночі 
України – продуктивність і зимос-
тійкість сортів суниці обумовлена 
рівнем низьких температур в осін-

ньо-зимовий період і наявністю 
снігового покриву, який забезпечує 
нормальне проходження періодів 
спокою та етапів онтогенезу, що 
готують рослину до протистояння 
весняним приморозкам [Шарпило 
Н.П., Силаєва А.М., Грохольський 
В.В., 2005] . 

ВИБІР ТА ПІДГОТОВКА 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Вирощування суниці садової 
можливе на різних грунтах – від 
легких дерново-підзолистих до 
чорноземів і суглинків, але найкра-
ще почуваються її рослини на від-
носно легких грунтах. А найваж-

Мал.2. Ягідник перед цвітінням  на початку мульчування грунту соломою

 Мал.1. Механізований обробіток молодого ягідника весною за 
найпростішого способу – однорядного вирощування без плівки, але з 
крапельним зрошенням
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ливішими умовами є: кислотність 
грунту на рівні 5,5 – 6,5; глибина 
залягання грунтових вод не ближче 
0,6 – 0,9 м; бажаний вміст гумусу 2 
% і більше. Вирощування ж плодо-
носного ягідника найдоцільніше 
у 3–4-пільній сівозміні, після чор-
ного пару або зернових культур. 
Неприйнятним є висаджування 
суниці після картоплі і томатів – 
оскільки є тотожність ураження 
хворобами. Повертатись на те ж 
поле варто не раніше, ніж через 4 
роки.

Перед підготовкою поля доціль-
но визначити ступінь зараження 
личинками хруща. Як правило, 
сильною вона є на легких та добре 
прогрітих грунтах і меншою на су-
глинкових. При засміченні поля ба-
гаторічними злаковими бур’янами 
восени треба провести обробку 
гербіцидом суцільної дії, а садити 
весною. 

Якщо грунти малородючі, висо-
коефективним буде внесення во-
сени 50–60 т/га гною або ж навесні 
такої ж кількості перегною. Також 
оптимальним може бути вирощу-
вання у рік перед посадкою сидера-
тів та їх заорювання. Восени, у жов-
тні, оранка на глибину 25–30 см; а 
боронування та фрезування грунту 
проводити уже весною, незадовго 
до висаджування розсади. 

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ ЗА 
РІЗНОГО СТУПЕНЯ 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

Основними на сьогодні у світі 
є три технології. Першою і най-
більш знайомою для нас є техно-
логія однорядного вирощування 
у відкритому грунті, яка масово 
донедавна практикувалась в Укра-
їні, оскільки є найдешевшою. Вона 
передбачає розміщення рослин 
за схемою 90 х 25 см та крапельне 
зрошення або дощування. Вро-
жайність у виробництві при цьому 

становить 10 – 12 т/ га за 4-річного 
циклу культури ягідника (три роки 
плодоношення). Собівартість 1 кг 
ягід при такій технології найниж-
ча, оскільки додаткових значних 
витрат не передбачається, а сорти, 
що використовуються, передбачені 
як для споживання ягід свіжими, 
так і для переробки.

Друга – технологія з елемен-
тами інтенсифікації, передбачає 
використання наступних елемен-
тів: краплинне зрошення; мульчу-
вання міжрядь плівкою, соломою 
чи рисовим лушпинням; високо-
продуктивні сорти. У виробництві 
вона дає змогу отримувати врожай 
понад 12 – 15 т / га при значно ви-
щій собівартості 1 кг ягід / Яковен-
ко В.В., Холод Н.А., Лапшин В.И., 
2006/. Тому вирощувані сорти ма-
ють бути досить рентабельними.

Третя – інтенсивна технологія, 
яка і є основною в країнах, де вели-
кі валові збори ягід та врожайність 
понад 25–30 т /га. Вона передбачає 
наступні елементи: грядний метод 
вирощування; мульчування плів-
кою міжрядь; одно- двох- чи чо-
тиристрічкове садіння; краплинне 
зрошення з фертигацією; розсаду 
“фріго”; високопродуктивні сорти. 
Тобто додаткових витрат дуже ба-
гато, і собівартість 1 кг ягід дуже 
висока. Тому використовувані сор-
ти мають бути високоврожайними, 

Мал. 3. Машина для укладання плівки, формування гряд із попереднім 
розмотуванням крапельної стрічки 

Мал.4. Механізований спосіб укладання соломи у міжряддя

ЯГОДИ
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з ягодами високої якості, щоб при-
бутки від реалізації могли відповід-
но перекривати великі витрати на 
вирощування. Таким чином, голо-
вним і найвагомішим в усіх техно-
логіях є фактор сорту. 

На сьогодні найбільш пошире-
ною та досконалою з точки зору ви-
сокої механізації основних проце-
сів є саме технологія грунтового 
вирощування суниці на грядах з 
використанням мульчуючої плівки 
та краплинного зрошення. Водно-
час вона має як певні переваги, так 
і деякі недоліки. До переваг слід 
віднести економне використання 
води, вартість та доступ до якої з 
кожним роком стає важчим. Також 

вона зменшує пестицидне наван-
таження за рахунок мінімізації ви-
користання гербіцидів. І головне, 
дає можливість отримання чистої 
та високотоварної ягоди, яка прак-
тично не має контакту із землею і 
зразу після збирання та охолоджен-
ня надходить на реалізацію. Раніше 
на заході Європи використовував-
ся термін «солом’яна ягода», що 
передбачало мульчування міжрядь 
суниці подрібненою соломою.

На сьогодні у вказаній технології 
передбачено, що самі гряди (як пра-
вило, по два рядки), вкриваються 
(мульчуються) чорною, сірою або 
білою плівкою, а технологічні сму-
ги грунту між грядами вкривають-

ся шаром соломи. І перше, і друге 
мінімізує витрати дорогоцінної во-
логи. До недоліків варто віднести 
велику вартість самих матеріалів 
– плівки, шлангів та комплектую-
чих для краплинного зрошення. А 
по завершенню циклу використан-
ня ягідника постає питання спосо-
бу зняття та утилізації плівки, яка 
буде уже рваною та непридатною 
для будь-якого подальшого вико-
ристання.

Схема садіння на таких грядах 
є двохрядною: 1,5 х (0,4 х 0,25) м, 
вона передбачає висаджування 
близько 53 тис. шт. рослин. 

Знання кількості необхідних 
матеріалів та садивного матеріалу 

Мал.5. Плодоношення суниці за різних способів мульчування грунту: соломою у міжряддях (ліворуч)  
і темною плівкою (праворуч)

Мал.6. Перші кроки на ягіднику: з осені 
підготовлений грунт та сформовані гряди, під 
темною плівкою та з крапельним зрошенням 

Мал.7. Завершення циклу – рослини після третього 
року плодоношення

ЯГОДИ
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дає можливість реально оцінюва-
ти виробничнику вартість закла-
дання певної площі під культуру і 
шукати найбільш прийнятні варі-
анти.

Мінімізацію впливу негатив-
них чинників довкілля – посухи, 
граду, надлишку опадів у період 
збирання – дає певне вдосконален-
ня вищевказаної технології, а саме 
використання плівкових сезон-
них тунелів. Вони встановлюють-
ся над уже висадженим у полі (на 
грядах) ягідником. Процес монта-
жу та демонтажу їх відбувається 
доволі швидко та легко, оскільки 
вся конструкція з’єднується шля-
хом скручування або ж, як у випад-
ку з плівкою, кріпиться шпагатом і 
кліпсами до труб. Основи, до яких 
кріпиться вся конструкція, вкру-
чуються у землю, що не потребує 
спеціальної підготовки грунту 
[Мариуш Подымняк 2017; Марек 
Ярмы 2017]. 

Вирощування суниці у таких 
тунелях дає можливість, перш за 
все,стати незалежним від пого-
ди та досягнути постійно високої 
якості ягід саме за рахунок більш 
контрольованого мікроклімату. 
При цьому, як засвідчує досвід 
польських виробників, середня 
врожайність зростає від 20 (в полі) 
до 35 т/ га (в тунелях), кількість 
плодів 1 класу – від 70 до 85% від-
повідно; а строк достигання ягід 
прискорюється – в тунелі 40% 
ягід збирають на 17 днів раніше у 

порівнянні з вирощеними в полі. 
В цілому прибутковість ягідника 
суттєво зростає.

У подальшому вирощування 
ягідних під накриттям стало 
практикуватись не тільки в 
полі (як грунтове), але і з вико-
ристанням штучних субстра-
тів. 

Вирощування суниці під на-
криттям було продиктовано необ-
хідністю подовження термінів над-
ходження свіжих ягід (наприклад, 
у Великобританію від компанії 
«Haygrove»). У даний час цього вда-
лося досягнути, і суниця з малиною 
англійського виробництва стали 
доступні приблизно протягом 26 
тижнів на рік. Це заслуга як техно-
логій, так і специфіки вирощуваних 
сортів. Однак з часом Британські 
острови стали «занадто малими» 

для «Haygrove», і частина ягідних 
плантацій уже вирощується в краї-
нах Африки (237 га) і Португалії (68 
га) ( із загальної площі близько 500 
га, половина з яких – під малиною) 
[Мариуш Подымняк 2017; Марек 
Ярмы 2017 ]. Це пов’язано не тіль-
ки із більш сприятливим для рос-
лин мікрокліматом у цих теплих 
регіонах світу, але також із низь-
кими витратами на оплату праці – 
вона для африканців приблизно на 
70–80% менша, ніж для працівни-
ків Об’єднаного Королівства. Але 
виробництво ягід в африканських 
країнах виправдано і через значно 
довший період вегетації, що забез-
печує постачання ягід на британ-
ський ринок із осені до весни. А в 
поєднанні з виробництвом ягідних 
культур власне у Великобританії 
дає змогу пропонувати ягоди для 
свіжого ринку протягом усього 
року. 

Якщо ж згадати, що родючі грун-
ти у названих напівпустельних ре-
гіонах світу відсутні, то кущі стали 
вирощувати на штучних субстра-
тах – в основному на кокосовому 
субстраті (та сумішах на його осно-
ві) з подаванням добрив із полив-
ною водою (фертигацією), тобто 
реалізована класична гідропонна 
культура вирощування ягідних. 

Але якою за таких умов стала 
якість ягід? На сьогоднішній день 

Мал.8. Осіннє (вересень) плодоношення на грядах сортів суниці 
нейтрального дня 

Мал. 9. Рослини осінньої посадки 
в полі на грядах у п’ять рядів із 
встановленими каркасами 

Мал. 10. Змонтовані і накриті 
плівкові тунелі та комплектуючі 
до них 

ЯГОДИ
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якість ягід (окрім уже обговорених 
показників) для успішного про-
сування на ринку та стабільного 
попиту передбачає продукцію без 
перевищення дозволеного вмісту 
пестицидів у плодах. Створена у 
США неприбуткова й неполітична 
організація Environmental Working 
Group’s (метою якої є захист 
здоров’я людей і довкілля) щороку 
оприлюднює «Путівник спожива-
ча» по двох рейтингах – «брудної 
дюжини» та «чистої 15-ки». Для 
яблук результати цих рейтингів 
тривалий час були невтішними. Зо-
крема, до 2015-го вони п’ять років 
поспіль очолювали «брудну дюжи-
ну», аж поки 2016-го на перше міс-
це, як найбільш забруднена, не ви-
йшла … суниця, а яблука за вмістом 
залишків пестицидів опустилися 
на четверту позицію [18]. Загалом 
«брудний» рейтинг – 2016 мав та-
кий вигляд: суниця, шпинат, некта-
рин, яблука, персик, груша, череш-
ня, виноград, селера, помідори. А 
вимоги споживачів до безпечності 
плодово-ягідної продукції щороку 
посилюються!

Поряд із цим значно вдалішим та 
головне – безпечнішим – виявився 
європейський досвід вирощування 
на грунті та з накриттям ягідників 
плівкою.

І про головний виробничий ре-
сурс, без якого ефективне вироб-

ництво суниці неможливе – про 
воду. Навіть в Україні з кожним ро-
ком доступ до неї стає дедалі обме-
женішим у кількісному та ціновому 
плані. Нам варто врахувати гіркий 
досвід промислових виробників – 
сусідів із Польщі. Дослідження, ви-
конані у їхньому Інституті садівни-
цтва у Скерневіце, засвідчили, що 
вода з відкритих водойм містить 

чимало пестицидних сполук, це за-
лишки та «сліди» до 15 хімічних ре-
човин [Роберт Сас., 2018 ].

Неприйнятною є як безпосеред-
ня близькість до суниці великого 
саду, так і шкідливих виробництв 
через ризик попадання з талими 
та дощовими водами небажаних 
речовин до водойм, звідки вода бе-
реться для зрошення. 

ЯГОДИ

Мал 11. Рослини осінньої посадки на грядах у п’ять 
рядів до встановлення каркасів

Мал. 12. Ті ж рослини,  накриті тунелями – поширені 
сучасні суничні плантації 

Таблиця 1. Переваги та недоліки використання мульчувальних 
плівок

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Значне підвищення врожайності 
насаджень

Висока первинна вартість 
матеріалів та спецтехніки

Запобігання втратам вологи з грунту 
і краще його прогрівання

Необхідність використання 
краплинного зрошування

Зменшення шкідливого впливу 
бур’янів;

Полегшення збирання врожаю 
та підвищення при цьому 
продуктивності праці за рахунок 
використання малої механізації  ( 
міні-платформ, візків)

Підвищення ризику вимерзання 
ягідника на грядах узимку чи 
пошкодження рослин весняними 
заморозками 

Можливість внесення добрив 
шляхом використання поливної 
системи (фертигації)

Можливість перегріву 
кореневмісного шару грунту за 
спекотної погоди

Запобігання забрудненню ягід і 
сприяння підвищенню їх товарності

Необхідність часу та витрат на 
очищення поля  після закінчення  
циклу його використання

Зменшення ураження ягід сірою 
гниллю
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ЗАХИСТ РОСЛИН

Моніліальний опік (моніліоз, 
плодова гниль) є однією з най-
більш поширених і шкідливих 
захворювань на кісточкових пло-
дових культурах. Попри впрова-
дження інтегрованого захисту 
плодових насаджень, застосуван-
ня нових ефективних фунгіцидів 
для обприскування дерев, хво-
роба спричиняє в останні роки 
значні недобори і втрати урожаю 
плодів. За даними відділів про-
гнозування, фітосанітарної діа-
гностики та аналізу ризиків об-
ласних Управлінь фітосанітарної 
безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби України 

з питань безпечності продуктів 
та захисту споживачів, моніліаль-
ний опік кісточкових виявляєть-
ся щорічно у всіх ґрунтово-клі-
матичних зонах, де вирощуються 
кісточкові плодові культури. Так, 
у 2015-2016 рр. найбільш інтен-
сивне поширення хвороби мало 
місце в насадженнях Вінницької, 
Донецької, Запорізької, Івано-
Франківської та Миколаївської 
областях, де було уражено 10-32% 
пагонів та 15-19% суцвіть. У Ві-
нницькій області уражено 22-30% 
плодів черешні і 10-18% плодів 
вишні, у Запорізькій 12% плодів 
абрикоса. У Дніпропетровській, 

Закарпатській, Одеській, Полтав-
ській, Тернопільській, Херсон-
ській, Черкаській областях по-
шкодження пагонів сягало 4-7% 
за незначного розвитку хвороби.

У 2017 році моніліальний опік 
на кісточкових культурах відзна-
чено повсюди на 80-100% обсте-
жених площ. Лише в Івано-Фран-
ківській області захворювання 
мало незначне поширення (17%). 
Хвороба сильніше проявилася на 
абрикосі. Прояв хвороби відмі-
чено в кінці квітня – на початку 
травня. Ураження пагонів у Дні-
пропетровській, Закарпатській, 
Миколаївській, Тернопільській, 

ЯК ЗАПОБ²ГТИ НАВЕСН² УРАЖЕННЮ 
К²СТОЧКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 
МОН²Л²АЛЬНИМ ОП²КОМ

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

Уражені  моніліозом плоди 
абрикоса
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Херсонській та Черкаській об-
ластях становило 3-8%, у Запо-
різькій – 28%. Ураження суцвіть 
не перевищувало 6%, плодів – 8%. 

 Погодні умови 2018 р. не силь-
но сприяли розвитку хвороби 
повсюдно, окрім Донецької та 
Миколаївської областях, де роз-
виток хвороби на пагонах сягав 
60%, суцвіттях – 80%. 

У 2019 році сильне ураження 
та інтенсивний розвиток хворо-
би спостерігався на старих дере-
вах переважно у присадибному 
секторі, де щорічно зберігаєть-
ся високий інфекційний запас 
моніліозу. На абрикосі хвороба 
уразила 9, максимально 30-70% 
дерев, 18-38, максимум – 74% 
пагонів, 5-10% квіток, 6-9% лист-
ків. У Тернопільській, Київській, 
Черкаській та Чернігівській об-
ластях на вишні було охоплено в 
середньому 3-12% пагонів, 5-10% 
квіток та листків. У промислових 
насадженнях за умов проведення 
своєчасних обробітків фунгіци-
дами поширення моніліозу було 
значно меншим.

Щорічне проявлення мо-
ніліального опіку обумовлює 
камедетечу кісточкових, в ре-
зультаті чого рослини виснажу-
ються, знижується їх продук-
тивність, стійкість до інших 
захворювань, спостерігається 
вимерзання уражених дерев на-
віть при незначних зниженнях 
температури у зимовий і ранньо-
весняний періоди. Хвороба дуже 
часто буває однією з основних 
першопричин передчасної заги-
белі дерев абрикоса, вишні, пер-
сика. У багатьох господарствах 
захворювання приводить 
у непридатність десятки 
тонн вирощеної продукції.

Для успішного захисту 
кісточкових плодових наса-
джень від моніліального опіку 
слід своєчасно виявляти хворобу 
на уражених органах рослин за її 
специфічними типовими ознака-
ми проявлення і на основі знань 
біоеклогічних особливостей 
збудника хвороби, циклу його 
розвитку, застосовувати най-
більш ефективні захисні заходи. 

У ранньовесняний період мо-
ніліальний опік проявляється на 
деревах у вигляді швидкого по-
буріння і засихання квіток, слі-
дом за яким в'януть і засихають 

листя, відмирають молоді плодо-
ві гілочки і однорічні пагони. За-
сохлі гілки, листя і зав'язі часто 
залишаються висіти на дереві до 
наступної весни. Кора уражених 
гілок засихає, зморщується і роз-
тріскується, у багатьох місцях, 
особливо на межі здорових і ура-
жених ділянок, спостерігається 
камедетеча. У вологу погоду на 
всіх уражених органах утворю-
ються попелясто-сірі подушеч-
ки конідіального спороношення 
гриба, які є джерелом подальших 
заражень.

Моніліальний опік кісточко-
вих плодових культур викликає 
гриб Monilinia laxa Honey (ана-
морфа: Monilia laxa Sacc. (син. 
Monilia cinerea Bonord).

Протягом літа і початку осені 
триває всихання нових пагонів, 
оскільки грибниця патогена до-
сить активно поширюється від 
місця початкового зараження. 
На плодах захворювання про-
являється у вигляді бурої гнилі. 
Поверхня ураженої плода покри-
вається дрібними, розкиданими 
в безладді сірими подушечками, 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Загальний вигляд ураженого 
пагона вишні  моніліальним 
опіком навесні 

Моніліальний опік пагонів, квіток, 
листків вишні
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що складаються з конідіального 
спороношення гриба.

Зараження плодів відбуваєть-
ся головним чином через по-
шкодження його шкірки а також 
воно відбутися і без пошкоджен-
ня шкірки, якщо хворі і здорові 
плоди тісно пов'язані. Особливо 
легко піддаються такому зара-
женню плоди з тонкою шкіркою, 
позбавлені воскового нальоту і 
слабо опушені. Зараження плодів 
сприяють також механічні по-
шкодження шкірки шкідниками 
та деякими пестицидами. Поши-
ренню хвороби можуть сприя-
ти ушкодження, нанесені пта-
хами, а також градом і ін.

Збудником плодової гнилі 
кісточкових порід може бути і 
гриб Monilinia fructicola Honey 
(анаморфа: Monilia fructicola 
Honey), який викликає плодову 
гниль зерняткових плодових по-
рід. Цей гриб утворює на плодах 
більші подушечки жовто-палево-
го кольору, які розташовуються 
концентричними рядами.

У зимовий період інфекція 
зберігається в формі грибниці 
патогена в уражених пагонах, гіл-
ках, плодових гілочках і в сухих 

муміфікованих плодах, які опали 
на землю або висять на дереві. У 
південних областях формуван-
ня конідіального спороношення 
гриба на пагонах іноді не припи-

няється і взимку.
Навесні всі перераховані ор-

гани покриваються численни-
ми сірими подушечками коніді-
ального спороношення. Конідії 
протягом вегетації рослин легко 
поширюються вітром, краплями 
дощу, комахами і заражають па-

гони, квітки, зав'язі і плоди. Під 
час цвітіння інфекційна гіфа при 
проростанні конідії проникає че-
рез рильце маточки і пильники в 
квітку, потім проникає в зав'язь 
і квітконіжку. По квітконіжці 
грибниця поширюється і про-
никає в кору однорічних паго-
нів, а пізніше і в кору плодових 
гілочок. Грибниця патогена за 
сприятливих погодних умовах 
за вегетаційний період може 
поширюватись в корі пагонів і 
гілочок на відстань до 40-50 см 
від місця зараження. Заселяючи 

луб'яні тканини кори, гриб ви-
кликає швидке відмирання 
пагонів і гілок, яке проявля-
ється у формі опіку.

Стійкість сорту до моні-
ліального опіку залежить від 

будови квітки, розташування у 
ній рильця, його анатомічної бу-
дови і багатьох фізіологічних і 
біохімічних показників.

Розвитку моніліального опіку 
сприяє прохолодна і волога по-
года навесні у період цвітіння. 
Щоденні, навіть невеликі, дощі і 
тумани сприяють дуже інтенсив-
ному зараженню. Конідії гриба 
проростають в широких тем-

Уражені 
моніліозом 
плоди черешні 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Проявлення плодової гнилі на 
сливі 



77березень 2020

пературних межах. Гриб рясно 
формує конідії при 20-280С. При 
оптимальній температурі (20-
210С) конідії проростають через 
1-2 години. Життєздатність коні-
дій на поверхні уражених органів 
зберігається протягом декількох 
тижнів.

Слід зазначити, що висока во-
логість сприяє не тільки масово-
му утворенні спорокупок гриба 
на заражених гілках або муміфі-
кованих плодах, а й проростанню 
спор при потраплянні їх на квіт-
ку. Помірна або відносно низька 
температура затягує період цві-
тіння і збільшує можливість за-
раження.

З районованих на Україні сор-
тів кісточкових плодових порід 
польовою стійкістю до моніліозу 
характеризуються сорти абри-
коса – Альянс, Гамлет, Дар Ме-
літополя, Діоніс, Іскорка, Кро-
кус, Кумир, Магістр, Насолода, 
Присадибна та ін .; сорти вишні 
– Богуславка, Відродження, Ксе-
нія, Любительська, Норд Стар, 
Ранній десерт, Солідарність, Су-
путниця та ін.; сорти черешні – 

Аншлаг, Весняні наспіви, Гізела 
6, Ласуня, Легенда Млієва, Ніж-
ність, Отрада, Пікова дама, То-
тем, Услід, Шанста та ін.; сорти 
сливи – Вікторина, Ненька, Ори-
гінальна, Пам'ять матері, Верес-
нева, Трудівниця Млієва, Угорка 
велика та ін.; сорти персика – Аб-
солют, Златодар, Золотий ювілей, 
Клоун, Мрія, Освіжаючий, Від-
мінник, Парацельс, Резидент, Фа-
ворита Мореттіні і ін.

Велике значення в захисті кіс-
точкових порід від моніліозу 
мають організаційно-господар-
ські та фізико-механічні заходи, 
спрямовані на знищення або об-
меження джерел інфекції. З цією 
метою протягом осені, зими і 
навесні слід зняти муміфіковані 
плоди з дерев і зібрати опалі пло-
ди на поверхні ґрунту з подаль-
шим їх спалюванням. Всі уражені 
рештки у вигляді частинок ура-
жених гілок, плодушок, пагонів, 
дрібних плодів і зав'язі ретельно 
загорнути в ґрунт при механічній 
обробці міжрядь і пристовбур-
них кіл.

Після цвітіння дерев всі засо-
хлі хворі, з різними тріщинами і 
камеддю пагони і гілки, які вияв-
ляються в кроні дерева, слід ви-
різати з захопленням 3-5 см здо-
рової тканини. Вирізку пагонів і 
гілок краще проводити протягом 
вегетації до повного листопада, 
коли легко відрізнити уражену і 
здорову тканину. Всі ці санітар-
ні заходи проводити слід лише в 
суху погоду, щоб додатково не за-
ражувати місця зрізів збудником 
хвороби.

Ранньою весною до початку у 
дерев сокоруху слід провести ви-
корінююче обприскування дерев 
фунгіцидом на основі діючої ре-
човини: гідроксиду міді, в.г. (Ко-
сайд 2000, 4,0-6,0 кг/га на наса-
дженнях персика; 2,0-3,0 кг/га на 
інших видах кісточкових плодо-
вих культур). Обробку (точніше 
промивку) дерев необхідно по-

чинати з самих верхніх пагонів, 
гілок і поступово струмінь робо-
чої рідини направляти вниз, оми-
ваючи скелетні гілки, кору штам-
ба і обприскати поверхню ґрунту 
навколо крони дерева. Висока 
ефективність цієї обробки буде 
досягнута при обприскуванні де-
рев при температурі повітря не 
нижче 40С. Норма витрати робо-
чої рідини від 1500 до 2000 л/га, 
залежно від розмірів крони. Для 
цієї мети часто використовують 
5-7% розчин сечовини з нормою 
витрати 30-45 кг/га. Крім захис-
ту плодових дерев від зимуючої 
інфекції моніліозу при такій об-
робці досягається друга корисна 
мета – проведення ранньовесня-
ного підживлення дерев азотом.

Слід своєчасно проводити 
профілактичні хімічні заходи. На 
кісточкових плодових культурах 
проти моніліозу дозволені до ви-
користання фунгіциди на осно-
ві діючих речовин: ципродиніла, 
в.г. (Хорус 75 WG, 0,2-0,3 кг/га). 
Препарат можна використовува-
ти протягом вегетації не більше 
4-х разів, строк останньої оброб-
ки до збирання плодів – 30 днів 

Загальний вигляд ураженого 
дерева абрикоса моніліозом 
навесні 

Уражені  моніліозом плоди 
і плодоніжки вишні під час 
дозрівання плодів

ЗАХИСТ РОСЛИН
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(4:30); алюмінія фосфіта + фос-
фористої кислоты, р.к. (Фитал, 
2,0 л/га), використовують на всіх 
культурах, окрім сливи (3:30); 
боскаліда + піраклостробіна, в.г. 
(Сігнум, 1,0-1,25 кг/га), викорис-
товують на всіх культурах, окрім 
сливи (3:7). 

Крім названих фунгіцидів про-
ти моніліозу застосовують:

НА АБРИКОСІ фунгіциди на 
основі діючих речовин: капта-
на, в.г. (Малвін 80, 1,8-2,5 кг/га); 
пенконазола + дифноконазола, 
к.е. (Джек Пот, 0,3-0,5 л/га); суль-
фата міді, п. (Бордо МК, 15-18 кг/
га); 

НА ВИШНІ препарати на 
основі діючих речовин: ізо-
пірзама + дифеноконазола, к.с. 
(Ембрелія 140 SC, 1,2-1,5 л/га); 
пенконазола, к.е. (Топаз, 100 ЕС, 
0,3-0,4 л/га); тіофанат-метила, 
з.п. (Топсін М, 1,0 кг/га); триф-
локсистробіна + флуопірама, к.с. 
(Луна® Сенсейшн 500 SC, 0,25-
0,35 л/га); 

НА ЧЕРЕШНІ препарати на 
основі діючих речовин: гідро-
ксиду міді, в.г. (Косайд 2000, 2-3 
кг/га); трифлоксистробіна + 
флуопірама, к.с. (Луна® Сенсейшн 
500 SC, 0,25-0,35 л/га); фенгекса-
міда, в.г. (Тельдор, 1,0-1,5 кг/га); 

НА СЛИВІ препарати на 
основі діючих речовин: дифено-
коназола, к.э. (Скор 250 ЕС, 0,15-
0,2 л/га та аналоги); 

НА ПЕРСИКУ препарати 
на основі діючих речовин: ги-
дроксиду міді, в.г. (Косайд 2000, 
4,0-6,0 кг/га в фазу «набухання 
бруньок»; 2-3 кг/га у фазу розпус-
кання бруньок «мишачі вушки»; 
Купер, м.с., 3,0-5,0 л/га); дити-
анона, в.г. (Делан, 1,0 кг/га); ди-
феноконазола, к.є. (Скор 250 ЕС, 
0,2 л/га і аналоги), каптана, в.г. 
(Малвін 80, 1,8-2,5 кг/га); крезок-
сим метила + дифеноканазола, 
к.с. (Кумир, 0,2-0, 3 л/га); крезок-
сим-метила + дифеноконазола, 
к.с. (Самшит, 0,2-0,3 л/га і ана-
логи); пенконазола, к.э. (Топаз, 
100 ЕС, 0,3-0,4 л/га); пенконазо-
ла + дифеноконазола, к.э. (Джек 
Пот, 0,3-0,5 л/га); сульфата міді, 
з.п. (Бордо Ізагро 20, 5,0 кг/га), 
тіофанат-метила, з.п. (Топсін 
М, 2,9 кг/га); трифлоксистро-
бина + флуопирама, к.с. (Луна® 
Сенсейшн 500 SC, 0,25-0,35 л/
га); фенгексаміда, в.г. (Тельдор, 
1,0-1,5 кг/га); ципродиніла, к.с. 
(Страж, 0,4 л/га). 

На всіх кісточкових, за винят-
ком вишні, проти гнилей плодів 
під час їх зберігання в сховищах 
за 20 днів до збирання врожаю 
насадження обприскують фунгі-
цидом на основі діючої речовини: 
ципродинілу + флудіоксонілу, в.г. 
(Світч 62,5 WG, 0,75-1,0 кг/ га); на 
черешні і персику – фенгексаміда, 
в.г. (Тельдор, 1,0-1,5 кг/га). 

На абрикосі і персику проти 
моніліального опіку дозволено 
застосовувати біопрепарат (бак-
терицид і фунгіцид) Серенада® 
АСО, к.с., до 4-х обприскувань за 

сезон з нормою витрати 6-8 л/га; 
на черешні – 4-8 л/га.

Профілактичні обприскування 
дерев фунгіцидами проти моні-
ліального опіку та інших хвороб 
проводять в фази «зелений ко-
нус», «відокремлення бутонів 
– бутон», «цвітіння», після за-
кінчення цвітіння, формуван-
ня плодів, дозрівання плодів і 
обов'язково відразу після збору 
плодів з метою обмеження дже-
рел інфекцій.

Вибір фунгіциду базується на 
даних моніторингу фітосанітар-
ного стану насаджень плодових 
кісточкових культур і спектра за-
хисної дії того чи іншого препа-
рату проти збудників хвороб, їх 
видового складу. З метою запобі-
гання виникнення резистентнос-
ті у збудників хвороб до діючих 
речовин препаратів слід дотри-
муватися чергування і комбіну-
вання застосування контактних і 
системних фунгіцидів.

Мідьвмістимі препарати з осо-
бливою обережністю слід вико-
ристовувати на персику. Їх ви-
користовують тільки в період 
спокою дерев, не пізніше фази 
«зеленого конуса», оскільки у 
більш пізні терміни їх застосу-
вання призведе до осипання лис-
тя і зав'язі.

Слід враховувати, що обпри-
скування кісточкових плодових 
культур проти моніліозу є ефек-
тивним і проти клястероспоріо-
зу, кокомікозу, кучерявості лист-
ків персика.

Обприскування дерев фун-
гіцидами проти моніліозу слід 
комбінувати з обробкою дерев 
інсектицидами проти найбільш 
поширених шкідників. З цією ме-
тою готують бакову суміш одно-
го з фунгіцидів і інсектицидів.

Підвищує стійкість кісточко-
вих плодових культур до моні-
ліозу своєчасне внесення зба-
лансованих норм органічних і 
мінеральних добрив. 

Загальний вигляд уражених 
пагонів персика моніліозом  
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Время идёт, а дискурс о продаже 
земли не утихает, и споры о «реформе» 
(вольность автора, который считает 
внедрение рынка земли реформой сути 
отношений прав собственности, хотя 
по сути это реформой не является) в 
связи со сложившимися политически-
ми обстоятельствами приобретают всё 
новые и новые грани. Автор не изменя-
ет своей позиции по данному вопро-
су, но считает, что нужно обязательно 
при обсуждении любой проблематики 
учитывать последствия, пусть даже 
трудно просчитываемые.   

Итак, в данной статье будем исхо-
дить из того, что монобольшинство 
приняло закон без проведения рефе-
рендума, и земля приобретает статус 
товара и может продавяться, поку-
паться, то есть становится предметом 

свободного оборота. Более того, этот 
закон подписывает Президент, и он на-
бирает законной силы. 

Автор не раз принимал участия в 
разных диспутах о возможности про-
дажи земли и становился свидетелем 
того, что даже специалисты в данной 
сфере не подходят к проблеме комп-
лексно.

Поэтому цель этой статьи, кроме 
существующих проблем, связанных 
с продажей земли, осветить и другие 
аспекты, которые могут иметь нега-

тивное или позитивное влияние на 
данный процесс. 

Большинство от власти и их 
приверженцы, аргументируя позицию 
относительно вопроса продажи земли, 
ссылаются на то, что любой человек 
имеет право и фактически при помощи 
разных незаконных схем возможность 
распоряжаться своим правом и в ре-
зультате земельным участком как соб-
ственностью. А поэтому, мол, с целью 
уничтожения незаконных схем право 
на продажу земли нужно внедрить. 

СЪЕДОБНЫ ЛИ ПЛОДЫ
ЗЕМЕЛЬНОЙ «РЕФОРМЫ»?

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

На чьей земле ты поселенец? 
Если все будет с тобою благополучно – 
у собственного наследника. 

Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.), 
римский государственный деятель, финансист, философ 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗА ПІДТРИМКИ UPL УКРАЇНА
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Такая позиция достойна уважения, 
однако к этой проблематике нельзя 
подходить формально или применять 
аналогию.

  Начнём очерчивать круг проблем, 
исходя из изложенного ранее принци-
па общих и специальных норм права. 
Теории права в данной статье касаться 
не будем, перейдем к практике. Начнём 
с норм прямого действия Конституции 
Украины. В прошлых номерах в ста-
тьях автора анализировались понятия 
«народ» «собственность» и т.д., то есть 
остальные понятия, которыми мы бу-
дем оперировать в данном материале. 
Поэтому детального пояснения терми-
нов не будет. 

Итак, в соответствии с Конституци-
ей Украины, а именно ч.1 ст.13 нормы 
прямого действия, ЗЕМЛЯ, ее недра, 
атмосферный воздух, водные и дру-
гие природные ресурсы, находящи-
еся в пределах территории Украины, 
природные ресурсы ее континенталь-
ного шельфа, исключительной (мор-
ской) экономической зоны являются 
объектами права собственности 
Украинского народа. От имени Укра-
инского народа права собственника 
осуществляют органы государствен-
ной власти, органы местного само-
управления в пределах, определенных 
настоящей Конституцией. Эту норму 
мы уже разбирали, но в данном кон-
тексте акцентируем на том, что именно 
власть осуществляет реализацию пра-
ва собственности на земли. Таким об-
разом, если право собственности будет 
у других лиц, то это требует внесения 
изменений в Конституцию Украины. 
Но мы уже условились, что референ-
дум проведён и Закон подписан Пре-
зидентом. Это отсылает нас к ч.2 ст.14 
Конституции Украины, а именно, пра-
во собственности на землю гаранти-
руется. Это право приобретается и 
реализуется гражданами, юридичес-
кими лицами и государством исклю-
чительно в соответствии с законом. 
Таким образом, собственность в связи 
с её правовой природой переходит к 
трём субъектам. И мы сегодня остано-
вимся на одном, а именно на гражда-

нах. Автор не говорит, что нет проблем 
с юридическими лицами или государ-
ством, просто в данной статье будем 
разбирать проблематику гражданина 
и земли.

Оговоримся, в Верховной Раде 
Украины много законопроектов, 
которые направлены на регулирова-
ние продажи земли. Но, например, 
проект № 2178-10 не подлежит расс-
мотрению в оперативной реальнос-
ти. Это означает, народ или отдельно 
взятый гражданин не получает полную 
и объективную картину прохождения 
законопроекта. Например, по проекту 
есть замечания главного юридического 
управления: «…Ряд положений закона 
не соответствует конституционным 
принципам верховенства права (ст.8 
Конституции Украины), одним из 
основных условий реализации которых 
является правовая определенность. 
Принцип правовой определенности 
предполагает, прежде всего, ясность 
и недвусмысленность изложения 
правовых предписаний, отсутствие 
внутренних противоречий в норма-
тивно-правовом акте и его согласован-
ность с другими законодательными 
актами...». Но об их устранении или иг-
норировании узнать нелегко. Поэтому 
анализировать нормы проектов будем 
из общедоступной информации. 

Как уже было сказано выше, каждый 
человек согласно Основному Закону 
Украины имеет право на получение 
земли, даже сейчас. Однако вопрос его 
реализации оставим за скобками. По-
скольку, местные власти указывают 
на невозможность такой реализации 
в связи с ограниченностью свободной 
земли. Итак, что изменится при при-
нятии Закона. Вводится квотирование, 
то есть ограничение по передаче в одни 
руки определённого количества земли. 
Но и сейчас государство устами власти 
говорит, что земли достаточно много. 
При этом получить её проблематично. 
Таким образом, принимая новый за-
кон, нужно учитывать те злоупотре-
бления, которые существуют сегодня, 
и внедрять механизмы борьбы с ними. 

Автор считает, что должно изме-

ниться не только отношение к земле, 
а и процедура её оборота. Кстати, се-
годня почему-то не говорят о причине 
введения моратория, а он собственно и 
имел целью введение закона об оборо-
те земель. В Госгеокадастре обратили 
внимание, что принятие и вступление 
в силу закона об обращении земель 
сельскохозяйственного назначения 
является обязательным условием для 
внедрения рынка земель. Вот и полу-
чается удивительная картина: закон об 
обороте земли депутаты принять не 
могут, а закон о продаже земли могут. 
Напомним, что для функционирования 
самого процесса продажи земли нужно 
принять не один закон, а целый пакет, 
который нам и обещают принять после 
принятия закона о продаже земли. Но 
при этом остаётся вопрос, почему по-
сле, а не до или хотя бы вместе с ним?

Таким образом, несмотря на 
введение квотирования, пробле-
ма процедуры определения количе-
ства земли в «одни руки», которая 
неразрывно связана с проблемой 
определения этих «рук» и добросо-
вестного собственника (автор согла-
сен даже на иноземного владельца 
при условии контроля именно добро-
совестности к земле) в законе не ре-
шена. Это означает наличие проблем 
при реализации норм закона, которые 
по нашему обыкновению будут ре-
шаться путём издания подзаконных 
актов, которые, в свою очередь, будут 
с точностью до наоборот прописывать 
нормы поведения желающих купить 
или продать землю. Вывод. Нас ждет, 
если не исправить существующие не-
достатки закона, повторение привати-
зации 90-х, но уже в земельных отно-
шениях. 

Итак, от «земли» как от товара 
вернёмся к каждому гражданину как 
покупателю, который может купить 
землю в соответствии с Основным за-
коном. 

Но если начинать с разделения тер-
мина «Украинский народ» на его со-
ставляющие, а именно каждого граж-
данина, и соотнести это с модным 
сейчас девизом «даёшь двойное и 
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более гражданство всем желающим», 
то не стоит ломать копья в спорах о 
необходимости проведения референ-
дума. Поскольку, по мнению авто-
ра, референдум должен проводиться 
по сути вопроса, а не по внедрению 
процедуры исполнения. То есть народ 
должен высказаться, продажна земля 
или нет, а не по вопросу кому, сколь-
ко, где, каким образом отслеживать 
процессы и т.д. Если земля товар, то 
тогда на каком праве ограничиваются 
права иностранцев на этот товар при 
общем крике о необходимости инвес-
тиций. Нет, автор считает, более того, 
уверен: если земля – товар, то ограни-
чивать её оборот является преступле-
нием. Именно об этом свидетельствует 
знаменитое дело «Зеленчук и Цицюра 
против Украины» (заявление №846/16 
та 1075/16). Его мы тоже анализирова-
ли в прошлых номерах. Так вот, если 
мы предоставляем право продажи, 
имеется в виду первичная продажа, то 
оно должно принадлежать всем граж-
данам страны, а право покупки должен 
иметь и иностранный инвестор. Сле-
довательно, при введении рынка земли 
нужно предоставить каждому гражда-
нину украинский земельный участок, 
чтобы каждый мог им распорядиться. 
Если конечно мы европейцы и у нас все 
равны. Хотя и пример оплаты каждому 
гражданину ОАЕ «нефтяных» сумм за 
использование недр – добычу нефти 
– тоже впечатляет. В новом же законе 
речь идёт не только о целевом исполь-
зовании земли, а именно о передаче 
земли тем, кто обрабатывает ее. Вроде 
бы логично и правильно, но тогда как 
быть с равенством, о котором все го-
ворят. Почему житель села имеет пра-
во на с/х участок, а житель города не 
имеет? Часто, говоря о новом законе, о 
продаже земли, забывают о Земельном 
кодексе Украины, в который он будет 
вносить изменения. Так вот, согласно 
п.а ч.3 ст.22 ЗК Украины, земли сельско-
хозяйственного назначения передают-
ся в собственность и предоставляются 
в пользование гражданам без посыла 
на статус. Главным является использо-
вание земель по целевому назначению, 

для ведения личного крестьянского хо-
зяйства, садоводства, огородничества, 
сенокошения и выпаса скота, ведения 
товарного сельскохозяйственного про-
изводства, фермерского хозяйства. Тут 
нас поджидает ещё одна неожидан-
ность, а именно искусственное разде-
ление на жителя села или поселения 
(селян/крестьян) и жителей городов, в 
том числе и посёлков городского типа. 
Но нужно обозначить ещё одну про-
блему, которая выписывается в зако-
не. Невозможность её решения после 
принятия закона проверена на прак-
тике, а именно в странах Латинской 
Америки. Автор предостерегает, чтобы 
мы не думали, что сможем избежать 
необратимых последствий только по-
тому, что мы – это мы. 

Итак, за непредоставлением жите-
лям городов права собственности на 
землю или его материальной компен-
сации кроется не только нарушение 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, но и настоящий 
«апокалипсис» общественных отно-
шений. Иными словами, разработчики 
закона никоим образом не анализи-
ровали влияния закона на жителей от 
поселков городского типа до городов-
миллионников. При этом сторонники 
бездумной продажи отмечают, что ре-
форма будет иметь значительное влия-
ние на деловую активность в аграрном 
секторе экономики Украины и даст 
новый толчок в развитии отраслей 
агропромышленного комплекса.

Да, автор поддерживает такое 
утверждение с небольшими дополне-
ниями. Действительно, реформа будет 
иметь не только значительные влияния 
на деловую активность, но и, можно 
смело сказать, решающее, и не только 
в аграрном секторе экономики, и не 
только Украины.

Более того, рассмотрим проект 
новых возможностей и не только 
агропромышленного комплекса. На-
чинать анализ нужно со злоупотре-
блений, которые будут при любых ра-
складах, ошибиться можем лишь в их 
масштабности. Итак, как нам заявляют, 
будут приняты нормы, которые обес-

печивают преимущественное право 
действующих арендаторов на приоб-
ретение земель сельскохозяйственного 
назначения в случае, если арендодатель 
будет намерен продать свой земельный 
участок, а также право постоянных 
пользователей на выкуп земельных 
участков по цене, равной норматив-
ной денежной оценке таких участков. 
Таким образом, человек, не желающий 
работать на земле и мечтой которого 
является проживание в городе, полу-
чает реальный шанс. Он, приобретая 
максимальное количество земли по 
нормативной оценке, продаёт её уже 
по рыночной цене и с этой сумой де-
нег реализует свою мечту. Реализация 
такой мечты существенно повлияет 
на климат городов. Автор намеренно 
не будет делить на ПГТ и миллионни-
ки. Первыми, кто начнет испытывать 
потрясение, будут нотариусы. Затем 
последует банковская система, если, 
конечно, деньги не будут ввозиться 
наличными. Хотя и при обналичива-
нии проблем у банков будет достаточ-
но. После с проблемами столкнутся 
перевозчики, и не важно, авто, ж/д или 
авиа. Человек, имеющий деньги, будет 
передвигаться в город, и перевозчикам 
нужно будет либо увеличивать коли-
чество рейсов, хотя экономически это 
не будет обосновано, количество будет 
не настолько большим, а значит, будет 
увеличена стоимость проезда. Нужно 
также учитывать, что эта проблема не 
будет развиваться поэтапно, так как 
описывает автор, а все «сюрпризы» на-
чнутся одновременно. После прибытия 
в город произойдет обвал рынков, в 
первую очередь жилья, а затем и про-
довольственного. Это приведёт к не-
контролируемому росту цен на всё. 
В свою очередь, галопирующие цены 
станут причиной многих проблем. Од-
ной из таких можно назвать конкурен-
цию на рынке труда, в том числе и по 
причине банкротств малых предпри-
ятий из-за неконтролируемого роста 
цен. Безработица, которая всегда яв-
лялась первопричиной преступности, 
возрастёт в разы. К чему может привес-
ти безработица, даже предугадывать 
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не хочется. В стране, где существует 
неконтролируемый оружейный поток, 
это очень опасный эксперимент. Автор 
уже упоминал Латинскую Америку как 
пример последствий непродуманной 
земельной реформы. Так вот, Украина 
может быть первой страной Европы с 
подобными результатами.

Можно рассмотреть и другие 
проблемы, которые несёт в себе 
необдуманный подход к земельным 
правоотношениям. Но они не столь 
драматичны, как отсутствие равенства 
и игнорирование интересов городов 
при проведении земельной реформы. 
Отток из деревень производительных 
сил приведёт к господству (хотя они 
и на сегодняшний день имеют влия-
ние) крупных агрохозяйств. Мелкий 
агропроизводитель не сможет быть 
конкурентоспособным. Именно это, 
а не просто мечта жить в городе, за-
ставит многих покинуть аграрный 
сектор и перебраться в город. Нужно 
учитывать, что это предприимчивые 
люди, и они в городе будут проявлять 
максимум своих качеств. Но описан-
ное автором выше – это результат 
неподготовленности города к таким 
вызовам. Именно поэтому, понимая, 
что не каждый житель города сможет 
получить земельный участок, да и не 
каждому он нужен, автор упоминал 
о компенсациях. Они смоги бы хотя 
бы на первых порах удержать обще-

ство от указанных проблем. При этом 
объединение предпринимательства, 
средств и желаний как горожан, так и 
приехавших дало бы положительный 
эффект. 

 Таким образом, следует однознач-
но понимать, что земельная реформа 
повлияет на все правоотношения в 
Украине. Поэтому проводить диспуты 
только с аграриями в корне непра-
вильно. Во-первых, они не видят всего 
объёма правоотношений, поскольку 
сосредоточены на других проблемах, а 
во-вторых, отсутствие всеобщего учас-
тия в обсуждении не дает возможности 
очертить весь круг проблем, которые 
могут не только лишить Украину по-
следнего актива, но и уничтожить го-
сударственность как таковую. Многие 
«реформаторы» главной своей задачей 
озаглавливают получение права теми, 
кто землю обрабатывают, на её сво-
бодное отчуждение. Да, это основная 
цель реформы, но при этом не нужно 
забывать, что право продавать землю 
её собственником является составля-
ющим обязанности власти создать ме-
ханизм правильного оборота земель. 
Право одного заканчивается там, где 
начинается право другого. Именно, ис-
ходя из этой презумпции, власть долж-
на обеспечить равенство всех граждан 
при принятии новых актов, а тем бо-
лее земельной реформы. При этом не 
следует забывать, что даже во времена 

отсутствия частной собственности на 
землю многие горожане с удовольстви-
ем брали участки земли под дачное 
строительство. Это давало им возмож-
ность использовать земельные участки 
не только для обеспечения себя продо-
вольствием, а и для отдыха, оздоровле-
ния. Автор не берётся решать задачи 
философского толка, например, урба-
низация – это хорошо или плохо, а так-
же обязательно ли после урбанизации 
наступает субурбанизация или это са-
мостоятельное явление. Но однознач-
но можно утверждать, что в результате 
такого подхода к реформе земельных 
отношений происходит формирование 
городских агломераций. Это, в свою 
очередь, приводит к гибели городской 
инфраструктуры. 

Сонм проблем, которые сопутству-
ют земельной реформе, как раз и на-
правлен на детализацию отношений 
человек – земля – власть для недопу-
щения решения одних проблем за счёт 
рождения новых, которые сложнее в 
десятки раз.

Поэтому, принимая основную кон-
цепцию развития земельных правоот-
ношений, не следует забывать о суще-
ствовании и сопутствующих проблем 
в той сфере, которые могут под своим 
давлением раздавить даже государ-
ственность. И это мы не рассматрива-
ли ещё злоупотребления в этой сфере, 
которые обязательно будут. 
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Для ограждения различного 
типа участков имеется широкий 
выбор заборов из бетона, пласти-
ка, металлического профиля и др. 
Некоторые из них затеняют как 
свой, так и соседний участок, а это 
препятствует нормальному росту 
растений. Также в тени появляют-
ся различные вредители, подобные 
ограждения разрушают почву и на-
саждения.

СЕТКА-РАБИЦА

Опытные фермеры используют 
для ограждения своих земель до-
статочно востребованную у мно-
гих садоводов и овощеводов сетку-
рабицу. Забор, изготовленный из 
такого металла, как сетка-рабица, 
является достаточно популярным 
на рынке. Он успел зарекомендо-
вать себя в качестве недорогого и 
невероятно удобного ограждения. 
Среди преимуществ – сравнитель-
но недорогая разновидность мета-
ллических сеток. Такое ограждение 
имеет простую установку, с которой 
справится практически любой.

Сетка-рабица отличается 
высоким качеством и достаточно 
продолжительным сроком службы, 
который может занять свыше 50 
лет, а свободная циркуляция воз-
духа по всему участку обеспечивает 
идеальную вентиляцию. Этот забор 
не способен затенять участок, над-
ежное ограждение, которое может 
содержать колючую проволоку по 
желанию владельца, обеспечивает 
полную неприступность к опред-
еленному садовому участку или к 
любой другой территории.

ЗАБОР ИЗ СВАРНОЙ 
СЕТКИ

Это недорогая альтернати-
ва традиционным ограждениям. 
Панельный забор из сварной сетки 
– востребованный тип изгороди, 
широко используемый частными 
лицами для обозначения границ и 
защиты от несанкционированных 
проникновений на приусадебные 
территории.

Сварные ограждения из металли-
ческой сетки представляют собой 
наиболее привлекательный вариант. 
Модуль или секция забора изготав-
ливается из оцинкованного прута 
(3-5 мм). Готовая сетка покрывается 
цинком или лакокрасочным 
порошковым напылением. 
Защитный слой предотвращает 
негативное воздействие внешних 
факторов на металл, увеличивая 
эксплуатационный ресурс сварного 

ограждения из металлической сетки 
в разы: забор из сварной сетки мо-
жет прослужить несколько десятков 
лет без необходимости ремонта или 
замены секций.

СВАРНАЯ СЕТКА  
В РУЛОНАХ

Прочность, отличная светопро-
ницаемость и сохранение воздухо-
проницаемости  – всем этим тре-
бованиям соответствует сварная 
сетка в рулонах. А если добавить к 
преимуществам доступную цену и 
удобство использования из-за по-
ставки в рулонах по 10 и 25 метров, 
становится понятным высокая по-
пулярность материала у дачников, 
профессиональных фермеров, вла-
дельцев приусадебных хозяйств.

Сетка изготавливается из прутьев 
диаметром 2 мм путем точечной 
сварки в местах соединения. Мате-
риал не создает тени,  обеспечивает 
свободный доступ воздушных по-
токов на участок, что имеет боль-
шое значение при выращивании 
садовых и овощных культур.  

КАКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
ВЫБРАТЬ?



https://svitparkanu.com.ua
+38 (067)236-66-88; +38 (067) 234-66-88; +38 (099) 790-25-54

info@svitparkanu.com.ua
49008 г. Днепр, ул. Воскресенская 21, оф.404

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ВОРОТ И ЗАБОРОВ 

ВСЕХ ТИПОВ 
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