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Власним досвідом вирощування 
цвітної капусти у Чутівському районі 
Полтавської області з нами поділив-
ся Юрій Олексійович Урбанський, 
який вже багато років поспіль разом 
із родиною вирощує овочеві культури 
як для власного споживання, так і на 
продаж. Для цього разом із дружи-
ною Ольгою Іванівною вони щороку 
випробовують нові гібриди провід-
них компаній-оригінаторів, таким 
чином обираючи найкращі з них, най-
більш придатні для промислового ви-
рощування у особистому селянсько-
му господарстві і вигідні для торгівлі. 

– З усіх видів капуст цвітна капус-
та найвибагливіша до родючості й 
структури ґрунтів, бо у неї мичкувата 
коренева система, яка розвиваєть-
ся близько до поверхні ґрунту. Тому 
культура швидко реагує на перегрів 
і пересихання верхнього шару. Цвіт-
на капуста добре росте на ґрунтах із 
високою водопроникністю. Найбільш 
придатним для неї є легкосуглинко-

вий ґрунт із нейтральною або слабо-
кислою реакцією. Якщо, скажімо, pH 
грунту менше 7.0, ризик ураження 
рослин килою підвищується. У та-
ких випадках варто садити стійкий 
до кили гібрид Клаптон F1 компанії 
Syngenta. До речі, це поки що єдиний 
зареєстрований в Україні килостій-
кий гібрид, – каже Юрій Урбанський.

За словами господаря, pH ґрун-
ту на його ділянці близько 7.0, тому 
Клаптон F1 для нього не обовязко-

вий, він випробовував на крапельно-
му зрошенні Кортес F1 і Амеріго F1, 
не боячись їх ураження килою, а та-
кож суперранній гібрид Соліс Стар 
F1, компанією-оригінатором яких 
також є Syngenta. Юрій Олексійович 
наголосив, що вищезгадані селекційні 
об’єкти, а також гібриди Лєкану F1 та 
Алмагро F1, нині користуються най-
більшою популярністю у його колег 
– овочівників із Полтавщини та Хар-
ківщини, з якими він обмінюється до-
свідом і насінням. 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВIД ВИРОЩУВАННЯ 
ЦВIТНО¯ КАПУСТИ ВIД SYNGENTA. 
РЕЗУЛЬТАТ ЗАДОВОЛЬНИТЬ КОЖНОГО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

КЛАПТОН F1 

ОВОЧІВНИЦТВО

 СОЛІС СТАР F1

ВІД РЕДАКЦІЇ: 
Якщо говорити про килостійку 
капусту, то в асортименті компанії 
Сингента Україна є ще два гібриди 
стійкі до кили. Мова про капусту 
білоголову – Кілагерб F1 та 
Кіластор F1. До того ж Кілагерб 
F1 не пошкоджується трипсами, 
а Кіластор F1 вирізняється 
довготривалим терміном зберігання.
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– Хто б мені що не казав, я за-
вжди починаю знайомство з новим 
для себе гібридом із малого. У мене 
такий принцип: закладаю пробні ді-
лянки з одної-двох касет розсади, 
зразу не саджу багато. Хоча при ви-
борі звертаю увагу на ім’я компа-
нії-оригінатора. Це, як у випадку з 
книгою: перш ніж читати, враховуєш 
ім’я її автора, – розповідає Юрій Ур-
банський.

Характерною ознакою і вели-
ким плюсом сингентівських гібри-
дів цвітної капусти, на думку Юрія 
Олексійовича, є те, що листя міцно 
закриває голівку від прямих соняч-
них променів, що зберігає їх білизну, 
а відповідно, товарний вигляд про-
дукту. Іноді навіть доводилося спеці-
ально розкривати закручене над го-
лівкою листя, щоб визначити рівень 
стиглості суцвіття. Лише коли голів-
ка починає перезрівати, тоді листя 
розсувається за рахунок її розбу-
хання, неначе натякаючи, що процес 
цвітіння вже не за горами і потрібно 

терміново зібрати врожай. Як зазна-
чає Юрій Урбанський, раніше таких 
гібридів не було, доводилося вручну 
закривати голівки, заломлюючи лис-
тя. Зараз завдяки успішній роботі 
сучасних селекційних компаній цю 
операцію робити не потрібно, якщо, 
звісно, обирати якісне насіння. Єди-
не, що потрібно, – на початку веге-
тації дати рослинам цвітної капусти 
достатню кількість азоту, щоб листя 
набрало вегетативної маси. 

– Має бути збалансоване живлен-
ня, розсаду в жодному разі не пере-
тримувати, краще висадити трохи 
раніше, ніж пізніше, бо переросла 
розсада дасть вже не той об’єм і якість 
врожаю. Може зав’язатися маленька 
голівка, недобір буде великий. Це сто-
сується всіх гібридів цвітної капусти 
без винятку, – ділиться досвідом 
Юрій Урбанський. – Добрива вношу 
разом із поливом, додаю із розрахун-
ку, щоб концентрація була не більше 2 
грамів на літр, якщо спостерігається 
наявний дефіцит поживних речовин. 

Раніше користувався комплексними 
водорозчинними добривами для те-
плиць, а нині використовую прості 
добрива, такі як монокалійфосфат, 
карбамід, сульфат калію та кальциніт, 
у пропорціях згідно результатів аналі-
зу, які замовляю у лабораторії. Окре-
мо треба додавати кальцієву селітру, 
не змішувати її в одній ємності з ін-
шими добривами, а розчиняти окре-
мо. Влітку для нормального розвитку 
рослинам цвітної капусти потрібен не 
тільки азот, а і фосфор, калій та каль-
цій – обробки кальцієм не варто про-
пускати, інакше виникне некроз у се-
редині голівки. Також кальцій сприяє 
зав’язуванню голівки у спекотну по-
году.

Як розповів овочівник, розсаду він 
вирощує у плівковій теплиці у касе-
тах. Використовує касети на 96 вічок 
розміром 40х60 см. Касети не повинні 
стояти на землі, щоб коренева систе-
ма молодих рослинок не проникала 
у грунт. Якщо існує дефіцит місця у 
теплиці, можна використовувати для 
розсади і касету на 160 вічок, цвіт-
на капуста добре себе почуватиме і 
у такому об’ємі субстрату. Юрій Ур-
банський використовує субстрат на 
основі торфу, який розкислений при-
близно до pH 6.0, у субстрат уже вне-
сено 1,5 кг добрива на 1 м3 продукту. 
Також додатково підживлює розсаду, 
бо разом із поливом добриво з касети 
вимивається, і його починає не ви-
стачати на весь період вирощування. 
Дивиться на колір нижнього листя: 
якщо воно має світліший, ніж треба, 
колір або жовтіє – це ознака, що не 

Теплиця для вирощування розсади цвітної капусти в господарстві 
Урбанських

Угіддя родини УрбанськихЮрій Урбанський

ОВОЧІВНИЦТВО
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вистачає азоту, тож відповідно реагує 
на нестачу елементу. 

Зазвичай чим тепліше зима, тим 
більше шкідників з’являється у сезон. 
Якщо вчасно обробляти якісними 
препаратами, можна мінімізувати за-
грозу, каже аграрій. Тому перед ви-
садкою розсади у відкритий грунт він 
в обов’язковому порядку обробляє її 
інсектицидом, для цього якнайкраще 
підійшла Актара®. 

– Я робив це за допомогою лійки, 
проливав розсаду розчином 10–20 
гр. Актари® на 10 літрів води. Це дає 
можливість приблизно місяць не під-
ходити до рослинок – жоден шкідник 
їх не чіпатиме. Після укладки стрічки 
крапельного поливу, щоб вбити шкід-
ників у грунті, а також щоб стрічку не 
псувала совка та інші шкідники, про-
пускаю через неї інсектицид контак-
тної дії Нурел Д. На гектар вистачає 
одного літру препарату. 

Від совки додатково обробляю по-
сіви Ампліго 150 ZC, ФК і Матч 050 
ЕС, к. е., останній є інсектицидом гор-
мональної дії, який шкодить утворен-
ню хітинового покрову шкідника, при 

цьому не становить ніякої загрози 
для теплокровних організмів. Із фун-
гіцидів застосовував Ридоміл Голд 
MZ 68 WG, в. г. і Квадріс 250 SC, к. с. 
лише у випадку наявних ознак гриб-
них хвороб, які зазвичай з’являються 
після дощів, – каже Юрій Урбанський. 

Овочівник окремо відзначив ви-
соку стійкість гібридів компанії 
Syngenta до грибних захворювань, що 
дозволяє не здійснювати профілак-
тичні обробки. 

– Чим ще подобається сингентів-
ська капуста? По-перше, білосніжніс-
тю, щільністю структури і смаковими 
властивостями суцвіття. Це важливо 
для вибагливого покупця. По-друге, 
формою і однорідністю рослин, ви-
рівняністю сходів. Стоїть така ка-
пуста, як солдати на параді – голів-
ки схожі одна на одну, як близнюки, 
дуже важко відрізнити. Але маю по-
бажання до Syngenta. Справа в тім, 
що влітку, у спеку, голівки цвітної ка-
пусти дуже важко в’яжуться, росли-
на чекає зниження температури, і це 
стосується не тільки сингентівських, 
а і будь-чиїх гібридів культури. А 

коли зниження температури повітря 
нарешті настає, відбувається сплеск 
пропозиції цвітної капусти на ринку, 
відповідно і зниження ціни, навіть 
у чотири–п’ять разів. Тож варто се-
лекціонерам покращувати гібриди у 
плані жаростійкості. Цю особливість 
можна закласти лише генетично, нія-
кі агротехнічні заходи не рятують ка-
пусту від перечікування спеки. Також 
варто робити ставку на суперранні 
гібриди, адже їх ціна на ринку є ви-
гіднішою. 

Якщо вирощувати цвітну капусту 
на продаж, Юрій Олексійович радить 
робити конвеєр на все літо. Бо голів-
ки достигають неодночасно, плюс 
варто врахувати, що ранньою весною 
і у осінні строки культура розвиваєть-
ся повільніше, а літня спека уповіль-
нить розвиток. До цього треба бути 
готовим. Для планування конвеєра 
варто використовувати рекомендації 
компанії-оригінатора насіння.

– Планую в цьому сезоні посіяти 
на продаж близько пів гектара цвіт-
ної капусти, бо для сімейного бізнесу 
більшу площу важко обробити, а та-
кож реалізувати врожай. За обраною 
схемою посадки, на пів гектара мені 
вистачить близько 17 000 саджанців 
цвітної капусти. Зазвичай створюю 
додатковий запас саджанців у роз-
мірі 10% від запланованого посіву. 
Конвеєрний принцип дає можливість 
не наймати додаткову робочу силу у 
період масового дозрівання культу-
ри і організувати більш планомірний 
процес збуту продукції. Голівки цвіт-
ної капусти можна зберігати і кілька 
тижнів без суттєвих втрат якості, але 
за температури 0 °C і вологості пові-
тря близько 100%. Такі умови важко 
створити, тому вирощене зразу везу 
на ринок, щоб продати у найсвіжішо-
му вигляді. За добу до збирання вро-
жаю проливаю поле водою, щоб го-
лівки довше зберігали твердість. Для 
упаковки підійдуть картонні коробки, 
скажімо, з-під бананів, лише треба 
перекладати голівки капусти листям, 
щоб вони не терлися одна об одну, – 
радить підприємець.  

ОВОЧІВНИЦТВО

КОРТЕС F1

ЛЄКАНУ F1АЛМАГРО F1

АМЕРІГО F1
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На сьогодні всі намагаються мінімізувати 
витрати і отримати більше врожаю. Мінді 
F1 – саме той продукт, який вам у цьому 
допоможе. Це середньоранній гібрид 105 
– 110 днів дозрівання з хорошими якостями 
для зберігання 5-6 місяців. Сергій Юрчак – 
менеджер із продажу у Херсонській області 
ТОВ Енза Заден Україна розповідає, що 
особливістю цього гібрида є те, що він добре 
формує великі щільні цибулини з відмінним 
бронзовим кольором покривної лузки, тому 
можна отримати хороший врожай.

«Перевагою Мінді F1 є сильна коренева 
система, відповідно, можна працювати 
над розміром цієї цибулі, збільшуючи 
врожайність. Розмір цибулини можна 
регулювати густотою посіву. Якщо густота 
менше (в районі 800 тис. на га), цибулини 
виростають великі в діаметрі. Якщо фермеру 
потрібна цибулина 5–7 см у діаметрі, тоді 
можна збільшити густоту посіву. Врожайність 
не постраждає, однак вийде більша кількість 
рослин», – ділиться досвідом Сергій Юрчак.

Мінді F1 дає можливість раніше вийти на 
ринок. До того ж у фермера є право вибору: 
або продати продукт із поля, або закласти на 
зберігання і дочекатися більш привабливої 
ціни. Цей гібрид прекрасно зберігається до 
січня–лютого, не втрачаючи своїх якостей.

На сьогоднішній день Іроко F1 
стає одним із лідерів ринку ріпчастої 
цибулі. У цього гібрида прекрасна 
врожайність, господарства, які 
випробовували цей гібрид у 2019 
сезоні, отримували понад 100 тонн з 
гектара. Це не локальний показник, а у 
промислових обсягах. 

«Вегетація Іроко F1 становить 
115 днів, – говорить Сергій. – У 
порівнянні з конкурентами гібрид 
має хорошу стійкість до захворювань 
листового апарата. Наприклад, 
у Херсонському регіоні, де часті 
температурні коливання, і рослини 
постійно знаходяться у стресових 
умовах, багато гібридів страждають 
від захворювань. Тому фермерам 
необхідно постійно підтримувати 
та слідкувати за здоров'ям рослин, 
вкладаючи в це чималі кошти. Iроко 
F1 завдяки своїй стійкості дає 
можливість зробити значно менше 
обробок і при цьому отримати дуже 
хороший урожай».

Даний гібрид можна закладати на 
зберігання аж до лютого–березня, 
цибулина має від 3 до 4 лусок, що дає 
можливість доопрацьовування після 
зберігання.

ОВОЧІВНИЦТВО

Ріпчаста цибуля – смачний і ко-
рисний овоч, який цінується укра-
їнськими фермерами і вражає сво-
їм різноманіттям – ранньостигла і 
пізньостигла, гостра і солодка, біла 
і червона, врожайна і та, що гарно 
зберігається. 

Перший крок на шляху до отри-
мання відмінного врожаю цієї 
культури полягає у підборі гібри-
дів з потрібними фермеру якостя-
ми – смаковими властивостями, 
стійкістю, термінами дозрівання, 
врожайністю і здатністю тривалий 
час зберігатися з мінімальними 
втратами. 

Весь спектр необхідних якостей 
представлений у лінійці гібридів 
ріпчастої цибулі компанії Енза За-
ден. Широкий вибір різноманітних 
гібридів дозволяє кожному фер-
меру підібрати потрібний продукт. 
Тож допоможемо вам зробити пра-
вильний вибір та познайомимо вас 
із новинками гібридів ріпчастої ци-
булі від компанії Енза Заден і бест-
селерами, які вже давно завоювали 
любов фермерів. 

НОВИНКИ 2020 РОКУ

МІНДІ F1 IРОКО F1

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

НАЙКРАЩI ГIБРИДИ ЦИБУЛI У 2020 СЕЗОНI
ВIД ЕНЗА ЗАДЕН
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«Ми позиціонуємо цей гібрид для 
тривалого зберігання, – розповідає 
менеджер з продажу. – Ця цибуля навіть 
при середніх умовах зберігання буде 
прекрасно лежати до квітня – травня, маючи 
щільні цибулини і не втрачаючи якостей».

Сильна рослина з хорошим 
прямостоячим листовим апаратом і сильним 
восковим нальотом має високу стійкість до 
стресів. Завдяки потужній кореневій системі 
формує щільні міцні однорідні цибулини 
округлої форми. Чудової якості покривні 
луски насичено-коричневого кольору з 
привабливим блиском. Високотоварний 
гібрид для повного циклу механізованого 
прибирання і тривалого зберігання. 
Призначений для ринку свіжої продукції та 
переробки. 

«Ці три нових гібриди ріпчастої цибулі 
відмінно підійдуть для вирощування як на 
півдні, так і в центральній частині України. 
Компанія Енза Заден при поданні нових 
комерційних гібридів на ринок у першу 
чергу звертала увагу на товарний вигляд 
продукції, стійкість до захворювань, а 
також на високу врожайність. Вихід нових 
продуктів – це роки копіткої роботи 
селекціонерів і агрономів компанії», – 
підсумовує Сергій Юрчак.

На сьогодні ринок цибулі червоного 
кольору пропонує тільки пізні гібриди. 
Компанія Енза Заден має у своїй лінійці 
ранню насичено-червону цибулю зі 

строком дозрівання близько 90 днів – 
Монастрел F1. У цього гібрида високі 
смакові якості, прекрасний колір, розмір 
і наявність покривної лусочки.

«Наші рекомендації щодо вирощування: 
або розсадний спосіб вирощування, 
або дуже ранній посів, щоб отримати 
велику товарну ранню цибулину», – 
уточнює Сергій. Даний гібрид добре 
себе показує при зберіганні, є досвід 
зберігання червоної цибулі до лютого 
у вентильованих камерах. Цей гібрид 
дозволяє брати участь на свіжому 
ринку в ранньому сегменті. Якщо ціна 
не влаштовує фермера, є можливість 
покласти його на зберігання і реалізувати 
пізніше за більш вигідною ціною. Це 
пластичний гібрид з ранньою віддачею 
врожаю.

«Цей гібрид я б рекомендував більше для 
центральної частини України, – говорить 
менеджер з продажу. – Компанія Енза 
Заден отримує високі показники як 
урожайності, так і якості продукції саме 
у центральних регіонах. Даний гібрид 
підходить для механічного збирання 
і навального способу зберігання. 

Цибулина настільки щільна, що у неї 
немає механічних пошкоджень після 
збору врожаю».

Саманта F1 – пластичний гібрид, 
стійкий до стресів і несприятливих 
умов вирощування. Перо потужне, 
прямостояче, з хорошим восковим 
нальотом. Цибулини накопичують 
достатню кількість сухих речовин, що 
є необхідною умовою для тривалого 
зберігання протягом 7–8 місяців. 
Формує 3-4 покривних луски насиченого 
бронзового кольору з блиском.

Пам’ятайте: кращі гібриди ріпчастої 
цибулі – це лише перший крок до 
успіху. Щоб отримати хороший урожай, 
необхідно розкрити весь потенціал 
гібриду, правильно його доглядаючи. У 
цьому вам допоможуть представники 
компанії Енза Заден, які проконсультують, 
та поділяться досвідом для отримання 
Вами високого врожаю.

ЦИБУЛЕВІ БЕСТСЕЛЕРИ

МОНАСТРЕЛ F1

САМАНТА F1

НОГАЛ F1

У гібрида добре розвинена коренева 
система, відповідно прекрасно 
розвивається вегетативна маса, що дає 
фермеру можливість отримати хороший 
урожай. При дозріванні цибулина має 
щільну покрив ну луску. І навіть після 
збирання луска добирає глянцево-
бронзового кольору. Зазвичай цю 
цибулю обирають через велику головку 
і гарний товарний вигляд та хорошу 
врожайність. 

КАОБА F1

ОВОЧІВНИЦТВО

НАЙКРАЩI ГIБРИДИ ЦИБУЛI У 2020 СЕЗОНI
ВIД ЕНЗА ЗАДЕН
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Цукрова кукурудза (Zeamays L. 
ssp. saccharataSturt.) є цінною ово-
чевою культурою з високим ді-
єтично-лікувальним значенням. У 
її зернівках міститься ціла низка 
важливих органічних і мінеральних 
сполук, а також вітамінів (В1, В2, С, 
РР). У фазу молочно-воскової сти-
глості зернівки цукрової кукурудзи 
містять 80% елементів періодичної 
таблиці Менделєєва, зокрема, ви-
сокий вміст фосфору (77,5 мг/100 
г), кальцію (6,0 мг/100 г), заліза (0,3 
мг/100 г). Цукрова кукурудза є чи 
не єдиною культурою, що містить 

у своєму складі золото у формі, що 
може засвоюватися організмом лю-
дини. Харчова цінність 100 г зерен 
становить 330–530 ккал.

Але не тільки харчова цінність 
приваблює у цукровій кукурудзі. 
Надзвичайні смакові якості, що 
формуються завдяки наявності му-
тантних генів, забезпечують ста-
більно високий попит на свіжу та 
консервовану продукцію. Саме за-
вдяки природній мутації та супресії 
переходу цукрів у крохмаль зернів-
ки культури отримали свій непере-
вершений смак і аромат, який вигід-

но відрізняє культуру від її зернових 
родичів, що не наділені такою влас-
тивістю.

Останніми роками кількість фер-
мерів, зацікавлених у вирощуванні 
цукрової кукурудзи, значно зросла. 
Воно й не дивно, беручи до уваги 
надзвичайну прибутковість куль-
тури, рентабельність виробництва 
якої навіть за несприятливих умов 
на ринку рідко падає нижче 100%. 
А за умов розсадного вирощування 
надранньої продукції витрати по-
криваються прибутками, які багато-
кратно їх перевищують.

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

ОВОЧІВНИЦТВО

Останній шанс на гербіцидний 
контроль. Пізніше застосування 
всіх гербіцидів неможливе

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТIВ 
ТЕХНОЛОГI¯ ВИРОЩУВАННЯ 
НА УРОЖАЙНIСТЬ 
ТА ЯКIСТЬ ЦУКРОВО¯ КУКУРУДЗИ

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТIВ 
ТЕХНОЛОГI¯ ВИРОЩУВАННЯ 
НА УРОЖАЙНIСТЬ 
ТА ЯКIСТЬ ЦУКРОВО¯ КУКУРУДЗИ
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Втім, отримання максималь-
ної прибутковості можливе за до-
тримання технології вирощування 
культури, яка має певні нюанси. 
Дослідженнями, виконаними впро-
довж 2014–2016 рр. на краплинному 
зрошенні в умовах Півдня України 
(Білозерський район, Херсонська 
область) на темно-каштановому 
слабосолонцюватому грунті за ви-
користання для зрошення води Ін-
гулецької зрошувальної системи 
(обмежено придатна для зрошен-
ня, ІІ клас якості за мінералізацією 
та вмістом токсичних солей), було 
встановлено вплив окремих агро-
технічних заходів і параметрів їх ви-
конання на продуктивність та фор-
мування якості врожаю культури. 
Зокрема, було виявлено особливос-
ті впливу глибини полицевої оран-
ки, фону основного мінерального 
живлення (добрива вносилися під 
основний обробіток ґрунту) та гус-
тоти рослин (формувалася вручну в 
фазу 3– 5 листків культури).

Під час проведення досліджень 
вирощували сорт солодкої (su) ку-
курудзи цукрової Брусниця селекції 
Сквирської дослідної станції Інсти-
туту овочівництва і баштанництва 
НААН. Сорт районований для ви-

користання в Україні з 1995 року, 
середньостиглий (період від сходів 
до збирання врожаю 77–79 днів), 
універсального напряму викорис-
тання.

Після збирання попередника 
(пшениця озима на зерно) вико-
нували лущення стерні на глибину 
10–12 см. Мінеральні добрива вно-
сили сівалкою СЗ-3,6 у дозах N60P60 
та N120P120. Частину ділянок не удо-
брювали взагалі. Основний обробі-

ток ґрунту полицевим плугом вико-
нували на глибину 20–22 і 28–30 см. 
У ранньовесняний період виконува-
ли боронування. Перед висіванням 
культури проводили дві культивації 
на глибину 8–10 та 5–6 см. Під пе-
редпосівну культивацію вносили 
гербіцид Харнес нормою 2,0 л/га. 
Насіння кукурудзи цукрової висіва-
ли сівалкою УПС-8 з міжряддям 70 
см на глибину 5–6 см. Норму висіву 
встановлювали для кожного варі-

ОВОЧІВНИЦТВО

Розбивка дослідного поля на ділянки

Густоту рослин регулюють відстанню між ними у рядку

Цукрова кукурудза перед стартом 
інтенсивного наростання біомаси



лютий 202016

анту максимально наближеною до 
цільової густоти стояння (35, 50, 65 
і 80 тис./га). Хімічний захист посі-
вів від шкідників полягав у прове-
денні обприскувань інсектицида-
ми Карате Зеон (0,2 л/га на ранніх 
етапах росту) та Кораген (0,1 л/га 
на початку викидання волоті), від 
бур’янів – обприскування гербі-
цидом МайсТер® Пауер (1,25 л/га 
у фазу 7–8 листків культури). Кра-
плинне зрошення застосовували 
для підтримання вологості в ко-
реневмісному шарі ґрунту на рівні 
80% НВ. Збирання та облік урожаю 
проводили на початку фази мо-
лочно-воскової стиглості зерна 

вручну шляхом зважування товар-
них качанів з усієї облікової площі 
кожної ділянки. Якість продукції 
визначали у лабораторії Інституту 
зрошуваного землеробства НААН 
за вмістом сухої речовини (за ва-
говим методом) та цукрів (за Бер-
траном), вимірювання товщини 
перикарпію («шкірочки» зернівок) 
здійснювали за допомогою мікро-
метра.

У результаті проведених дослі-
джень було встановлено наступні 
закономірності формування про-
дуктивності цукрової кукурудзи у 
залежності від реалізації агротех-
нічних факторів, а саме:

1Показники структури врожаю 
цукрової кукурудзи найбільшою 

мірою залежали від доз внесення 
мінеральних добрив. Мінімальний 
вплив на вищезгадані показники 
мала глибина основного обробітку 
ґрунту. Встановлено, що найкра-
щі показники структури врожаю 
було забезпечено за агротехнічного 
комплексу з полицевою оранкою 
на глибину 20–22 см дозою міне-
ральних добрив N120P120 за густоти 
рослин 35 тис./га (показники пода-
но у середньому за три роки дослі-
джень): вихід зерна з товарного ка-
чана – 445,2 шт. або 82,50 г; розміри 
товарного качана – 17,6 в довжину 
та 4,8 см в діаметрі; маса товарного 
качана в обгортках – 229,0 г; кіль-
кість товарних качанів, сформова-
них на 100 рослин, – 119,8 шт.

2Найвищу врожайність товарних 
качанів цукрової кукурудзи в 

обгортках (в середньому за три 
роки на рівні 14 т/га) було одержа-

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 1 – Урожайність цукрової кукурудзи на піщаних ґрунтах 
залежно від сорту та густоти рослин, т/га

Сорт
Густота рослин, 

тис./га
Урожайність, 

т/га
Середня за со-

ртами
Середня за 
густотами

БРУСНИЦЯ
40 4,06

5,59 3,56
70 7,11

ДЕЛІКАТЕСНА
40 3,06

4,21 6,24
70 5,36

Цукрова кукурудза цвіте
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но за оранки на глибину 20–22 см, 
фону живлення N120P120 і загущен-
ня рослин 65 тис./га. Серед дослі-
джуваних факторів максимальний 
вплив на формування врожаю 
культури мали мінеральні добри-
ва. Встановлено, що збільшен-
ня глибини основного обробітку 
ґрунту до 28–30 см, недостатнє 
мінеральне живлення культури та 
ірраціональне зрідження (до 35–
50 тис./га) або загущення (до 80 
тис./га) рослин у посівах негатив-
но впливають на продуктивність 
культури (Рис. 1, 2, 3).

3Не всі досліджувані показни-
ки якості зернівок кукурудзи 

цукрової змінювалися залежно 
від досліджуваних факторів. Так, 
статистичний аналіз товщини пе-
рикарпію не виявив достовірної 
її залежності від досліджуваних 
елементів агротехніки (показник 
за варіантами досліду в середньо-
му коливався в межах 0,173м0,213 
мм), що наштовхує на думку, що 
даний показник напряму визна-
чається генетичними особливос-
тями сорту або гібриду. Маса 1000 
зерен культури істотно залежала 
від усіх елементів технології ви-
рощування, досягала максимуму 

ОВОЧІВНИЦТВО

Рис. 1. Урожайність товарних качанів цукрової кукурудзи в обгортках 
залежно від глибини основного полицевого обробітку ґрунту

Рис. 2. Урожайність товарних качанів цукрової кукурудзи в обгортках 
залежно від доз внесення мінеральних добрив

Рис. 3. Урожайність товарних качанів цукрової кукурудзи в обгортках 
залежно від густоти рослин
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(в середньому за роками – 185,27 
г) за полицевої оранки на глибину 
20–22 см, дози мінеральних добрив 
N120P120 та густоти рослин 35 тис./
га. Максимальні вміст цукрів і сухої 
речовини також було відзначено 
за вищезгаданого агротехнічного 
комплексу – 4,65 і 34,56%, відпо-
відно. Гірший агрофон, глибокий 
основний обробіток ґрунту та 
збільшення густоти рослин нега-
тивно позначалися на вмісті цу-
крів (Рис. 4, 5, 6).

4Максимальна економічна ефек-
тивність виробництва товарних 

качанів кукурудзи цукрової була 
одержана за полицевої оранки на 
20–22 см, дози внесення мінераль-
них добрив N120P120 та густоти рос-
лин 65 тис./га – 93,03 тис. грн/га 
чистого прибутку за рівня рента-
бельності 244%.

Крім того, дослідженнями, ви-
конаними на бідних елементами 
живлення (особливо – азотом) пі-
щаних ґрунтах Олешківського ра-
йону Херсонської області поблизу 
села Саги у 2015 р. за краплинного 
зрошення водою І класу якості (зі 
свердловини) було встановлено 

Початок формування врожаю

Рис. 4. Вміст цукрів у зернівках цукрової кукурудзи залежно від 
глибини основного полицевого обробітку ґрунту

Рис. 6. Вміст цукрів у зернівках цукрової кукурудзи залежно від густоти 
рослин

Рис. 5. Вміст цукрів у зернівках цукрової кукурудзи залежно від доз 
внесення мінеральних добрив
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тенденцію до збільшення врожай-
ності качанів цукрової кукурудзи 
за підвищення густоти рослин від 
40 до 70 тис./га на 75,28%, а також 
за вирощування сорту Брусниця. 
Сорт цукрової кукурудзи Деліка-
тесна (звичайна солодка su куку-
рудза, оригінатор - ) виявився за 
даних умов на 32,78% менш продук-
тивним (урожай качанів за базис-

ного внесення мінеральних добрив 
шляхом підживлень впродовж ве-
гетації культури на рівні N120Mg12S9 
склав у середньому 4,21 т/га, тоді 
як урожайність сорту Брусниця до-
сягла 5,59 т/га). 

Отже, для гарантованого одер-
жання врожаїв товарних качанів 
цукрової кукурудзи на рівні 14–15 
т/га у типових ґрунтово-екологіч-

них умовах Півдня України при кра-
плинному зрошенні (за підтриман-
ня вологості ґрунту на рівні 80% НВ 
у кореневмісному шарі ґрунту впро-
довж періоду вегетації) доцільно ви-
конувати основний полицевий об-
робіток ґрунту на глибину 20–22 см, 
формувати фон живлення на рівні 
N120P120, формувати густоту рослин 
на рівні 65–70 тис./га. 

Цвітіння волоті
7-10 днів до початку технічної 
стиглості
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Одним із нових та цікавих спо-
собів покращення живлення ба-
штанних культур є інокуляція 
(зараження) кореневої системи 
рослин симбіотичною мікоризою 
(корисними грибами). Мікори-
за – це «грибокорінь». Спори ко-
рисного гриба проростають біля 
поверхні кореня проростка, і у 
подальшому гіфи гриба ростуть ра-
зом із коренем рослини. При цьому 
деякі гриби проростають своїми 
гіфами усередину кореня росли-
ни (ендомікориза), а деякі лише 
торкаються поверхні кореня рос-
лини (екзомікориза). Але головне 

у цьому симбіозі – це обмін: рос-
лина постачає грибу цукри (він са-
мостійно не може їх синтезувати), 
а гриб постачає рослині воду, фос-
фор, калій, амінокислоти, гормони, 
ферменти, вітаміни. Для рослини 
таке співіснування дорого коштує 
– до 20% всіх цукрів, що отримані в 
результаті фотосинтезу, але росли-
на «знає», за що вона сплачує таку 
данину. Справа у тому, що пожив-
ні та корисні речовини, які росли-
на отримує від гриба, знаходяться 
у добре доступній формі – вони 
«смачно приготовані» грибом для 
рослини-партнера: азот – у формі 

амінокислот, фосфор, калій, залізо, 
магній – у формі солей. Окрім того, 
мікоризний гриб «принаджує» ко-
рисні грунтові бактерії, з якими він 
також встановлює взаємовигідний 
симбіоз. Вчені досі сперечаються: 
чи сам гриб виробляє ті біологіч-
но актвні та поживні речовини, 
які постачає рослині-партнеру, чи, 
може, гриб отримує ці речовини від 
грунтових бактерій? Є науково під-
тверджені дані, що мікориза віді-
грає роль рослинного «інтернету», 
сполучуючи рослини на відстань 
до 30 км (зрозуміло, це у тому ви-
падку, коли мікориза не порушена 
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оранкою та хімікатами). Уявіть собі 
ситуацію, коли дерево отримує від 
свого «родича» хімічний сигнал 
про нестачу, приміром, калію (сиг-
нал надходить по мережі мікори-
зи). І дерево реагує на такий сигнал, 
направляючи через мікоризу калій 
для свого «родича». 

Багато процесів життєдіяльнос-
ті мікоризи у грунті залишаються 
непоміченими, але добре помітний 
ефект – це накопичення органічної 
речовини, і, найголовніше, покра-
щення структури грунту: мікоризні 
гриби виділяють грунтовий «клей» 
– гломалін, який склеює оптималь-
ні за розміром грунтові агрегати. 
Тобто мікоризні гриби мають по-
двійну користь – як для рослини, 
так і для грунту.

Цікавий досвід із використан-
ня симбіотичної мікоризи можна 
знайти на сторінках Олександра 
Івановича Кузнєцова – господаря 
плодорозсадника «Мікобіотех», де 
грибна (міко) технологія дозволяє 
скоротити площу, яка використо-
вується у виробництві саджанців, 
у 15 разів. Тобто на одному метрі 

квадратному вирощують 50 са-
джанців плодових культур, проти 
3–5 (по нормі, за звичайної агро-
техніки). «Родзинка» цієї технології 
у використанні шапинкових грибів 
для створення симбіозу з культур-
ними рослинами. Виявляється, що 
шапинкові гриби можуть утворю-
вати ендомікоризу, як пластин-

часті, так і трубчасті. Багато з них 
їстівні: підберезники, підосичники, 
білі, сироїжки і т.д. Але є серед них 
і отруйні, наприклад, червоний му-
хомор – дуже хороший мікоризоут-
ворюючий гриб-універсал.

Які конкретно гриби здатні утво-
рювати мікоризу з плодовими де-
ревами та овочами? Відповіді поки 
що наука не дає, треба експеримен-
тувати (добре це питання вивчено 
лише на лісових культурах). 

Єдине, що можна сказати 
із впевненістю – не слід 

для цієї мети брати 
гриби-сапрофіти 

(вони точно мі-
коризу утвори-
ти не зможуть, 
і результат 
виявиться ну-

льовим): гливи, 
опеньки, шам-

піньйони, пара-
сольки, говорушки, 

гнойовики, дощовики. 
Вони харчуються рос-
линними залишками 
і годяться тільки для 
переробки компостів 

як допоміжний еле-
мент, але при цьому 

вони здатні закислювати 

ОВОЧІВНИЦТВО

Диня Анамакс

Корінці дині 
з мікоризою

Корінці розсади 
дині без мікоризи
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субстрат і ґрунт (тоді необхідно 
буде вносити вапно або подібні мі-
нерали). 

На сьогодні на ринку біопрепа-
ратів можна придбати спори грибів 
родини Гломус, які є симбіотични-
ми до 80% сільськогосподарських 
культур. Не приживаються ці гри-
би лише з капустяними та деякими 
декоративними рослинами.

Щоб перевірити, як впливає 
інокуляція субстрату спорами 
мікоризних грибів на розсаду та 
врожайність дині, у Таврійському 
державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Мото-
рного (м. Мелітополь Запорізької 
обл.) провели польове досліджен-
ня на базі ПП «Чоль» (с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запо-
різької обл.). 

Схема досліду: 
1. Контроль (без обробки);
2. Дослід (внесення у ґрунт спор 

мікоризоутворюючих грибів роди
ни Гломус). 

Приватне підприємство «Чоль» 
вирощує гібрид дині Анамакс F1. 
Спочатку планувалося інокулю-

вати насіння дині, але для при-
живання грибів насіння не пови-
нно бути обробленим хімічними 
засобами захисту. Натомість на 
сьогодні насіння продають лише 
обробленим пестицидами. Тому 
було вирішено застосувати іно-
куляцію грунтового субстрату, 
для чого полили субстрат водним 
розчином мікоризного препарату 
(норма препарату була взята за 
інструкцієй виробника). Звичай-
но, краще наносити препарат без-
посередньо на насіння, тоді до-
сягається контакт між коренями 
рослини та гіфами симбіотичного 
гриба відразу після проростання 
насіння. Але результати даного 
досліду показали, що навіть при 
внесенні спор мікоризного гриба 
разом із поливною водою ефект 
на розсаді та рослинах дині сут-
тєвий: листки розсади були більш 
інтенсивного зеленого кольору 
(в них було більше хлорофілів), 
відзначено більшу масу коренів і 
пагонів розсади. Маса плоду дині 
практично не відрізнялась у ва-
ріантах досліду, але була прибав-
ка врожаю у дослідному варіанті 
(+0,6 т/га) за рахунок збільшення 
виходу стандартних плодів. 
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Таких тепличних господарств, 
як у селі Станишівка, що неподалік 
Житомира, в Україні катастрофіч-
но не вистачає. Тому здебільшого 
ласуємо імпортованими огірками і 
помідорами, почасти не найвищої 
якості, бо купівельна спромож-
ність населення не спонукає ввози-
ти продукт преміум класу. У той же 
час вітчизняний виробник намага-
ється самотужки, без будь-якої під-
тримки з боку держави, витримати 
конкуренцію закордонних колег, 
«збалуваних» дотаціями, пільгами, 
компенсаціями, запровадженими 
урядами інших країн, де потреби 
аграріїв розглядаються як фунда-
ментальна складова продовольчої 
безпеки.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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Ось промовиста статистика, 
надана директором ТОВ «Ово-
чевий комбінат Станишівка» Ва-
силем Володимировичем Тим-
ощуком, який не тільки показав 
своє наукомістке господарство, а 
й охоче розповів про його успіхи 
і труднощі у боротьбі за виживан-
ня в українських реаліях. Україн-
ський ринок тепличних овочів на-
раховує 250 га скляних теплиць. 
На сьогодні рівень задоволення 
попиту вітчизняними теплични-
ми овочами не перевищує 35-40%. 
В Україні на рік споживання сві-
жих овочів у середньому стано-
вить 100 кг на особу, це лише 14% 
раціону її харчування, що на 20% 
менше, ніж рекомендує Всесвітня 
організація охорони здоров’я. На-
приклад, у Польщі – близько 2000 
га скляних теплиць, у Голландії – 
близько 5000 га, у Росії - 4000 га, 
де останніми роками кількість 
скляних теплиць виросла в рази, 
адже там діють державні програ-
ми підтримки тепличної галузі, 
видають кредити під 5% річних у 
рублях. Це стимулювало не тіль-
ки будівництво нових сучасних 
теплиць, а й зростання виробни-
цтва супутньої продукції для ово-
чівництва закритого ґрунту. 

– В процесі вирощування ово-
чів використовуємо якісні роз-
чинні добрива імпортного похо-
дження, мінеральну вату також 
змушені купувати за кордоном 
– чеську, польську, голландську, 
білоруську. У виробництво таких 
товарів в Україні не поспішають 
вкладати кошти, бо попит неве-
ликий, адже спеціалізовані те-
пличні господарства на пальцях 
можна перелічити. І це все відбу-
вається на фоні світової тенден-
ції до зростання сегменту овочів 
захищеного ґрунту. Адже май-
бутнє овочівництва вбачається у 
максимальній прогнозованості і 
контролі якості готової продукції, 
а відповідно, всіх технологічних 
процесів, що можна забезпечити 

лише в умовах захищеного ґрунту, 
– каже Василь Володимирович.

Він розповів, що протягом ми-
нулого року вдалося облаштувати 
ТОВ «Овочевий комбінат Ста-
нишівка» трьома твердопалив-
ними котлами вітчизняного ви-
робництва і опанувати процес їх 
обслуговування, що дає надію на 
підвищення конкурентоздатності 
виробництва за рахунок ціни на 
тріску, якою почали опалювати 
теплиці підприємства. 

– Провели реконструкцію ко-
тельні на твердому паливі, замі-
нивши вугільні котли на установ-
ки, що працюють на трісці. Кожен 
котел обійшовся близько 100000 
євро. Нині добова потреба – 300 
м3 тріски. Проблем із сировиною 
поки що не відчувається, адже 
знаходимося в зоні Полісся. Га-
зову систему опалення, яка була 
встановлена на комбінаті ще за 
радянських часів, залишили у ре-
зерві. Від вугільних котлів, на яких 
працювали останніх 10 років, від-
мовились через екологічні мір-
кування та значного підвищення 
ціні на вугілля марки Г,Ж. Пошук 
більш дешевого енергоносія при-
вів до кардинального переходу на 
місцеву сировину. На агропро-

мисловій виставці у Києві позна-
йомився з тямущими майстрами, 
які запропонували котли власної 
розробки. У них можна спалю-
вати все, що завгодно – сміття, 
пластик і навіть резину – потрібні 
гігакалорії завдяки складній вну-
трішній будові обладнання забез-
печує, а викиди в атмосферу такі, 
як від природного газу. Я особис-
то переміряв приладами німець-
кого і українського виробництва, 
так і є. Але є і нюанси при обслу-
говуванні обладнання – швидко 
закоксовуються колісники, їх пе-
ріодично треба прочищати, у ін-
шому випадку ефективність кот-
лів суттєво знижується. 

Василь Володимирович розпо-
вів, що «у спадок» йому дісталися 
тепличні конструкції радянського 
зразку типу «Антрацит», невисокі 
– каркас всього 3.50 метра, огірку 
це не заважає, але на кількісні по-
казники врожаю томатів впливає. 

– Тому і зупинили свій вибір на 
огірках, які вирощуємо у першому 
півріччі – до червня, а не на тома-
тах. Цю культуру ми лишаємо на 
другу сівозміну, вирощуємо у літ-
ньо-осінній період. А з листопада 
знову починаємо готувати тепли-
ці до нового огіркового сезону, 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Нові котли, які працюють на трісці



лютий 202026

– каже Василь Тимощук. – Раз 
на рік міняємо плівку, мінерало-
ватний субстрат – цим відсікаємо 
шкідників. Апаратом на газових 
балонах обпалюємо всі конструк-
ції, а потім їх додатково дезін-
фікують спеціальним розчином 
зсередини і зовні. Разів з чотири 
на рік вручну зовні миється скло, 
адже його прозорість дуже впли-
ває на врожай. Найбільше його 
бруднять викиди після опалення 
вугіллям, сполуки цих викидів 
також сприяють іржавінню мета-
левих конструкцій. Після опален-
ня тріскою набагато легше відми-
вається скло. Звісно, хотілось би 
досягти і вищого технологічного 
та гігієнічного рівня. Але для цьо-
го треба робити реконструкцію 
теплиць. Якби в Україні існували 
кредити під 3-5% річних, не роз-
думуючи би вклав кошти у цю 
справу. 

Як повідомив Василь Воло-
димирович, після того, як при-
дбав збанкрутіле підприємство, 
окрім відновлення занедбаних 
приміщень і розбитих парників 
довелося з нуля налагоджувати 
технологічний процес шляхом 
спроб і помилок, набувати досвід 

і торувати власний шлях розви-
тку. 

За двадцять років діяльності 
ТОВ «Овочевий комбінат Стани-
шівка» перейшов від вирощуван-
ня овочів в грунті до вирощуван-
ня у мінераловатному субстраті, 
який виготовляється із базаль-
тового каміння. Впровадили гід-
ропоніку та крапельне зрошення 
– до кожної рослини на площі 6 
га підведена трубка з крапельни-
цею і через міксер дозовано по-
даються необхідні поживні ре-
човини. Весь процес живлення 
комп’ютеризований. Агрономи 
у віддаленому доступі можуть 
контролювати процес живлення 
та температурний режим. В про-
цесі фотосинтезу, окрім світла 
та води, приймає участь вугле-
кислий газ. З метою підвищення 
врожайності овочів на підприєм-
стві встановлена система штучної 
подачі СО2. Природній фон СО2 
становить 400 ррm, його підви-
щують до 800-1000 ррm, що при-
швидшує процес дозрівання ово-
чів і збільшує врожай на 20- 30%.

Декілька років тому в розсад-
ному відділенні ТОВ «ОКС» роз-
почали заміну натрієвих ламп на 

світлодіодні. Світлодіодні лампи 
мають сприятливий для росту 
рослин спектр. В процесі фото-
синтезу приймають участь лише 
три хвилі – інфрачервона, ультра-
фіолетова та фіолетова. Потуж-
ність такої лампи 100Вт. Нато-
мість натрієвої – 600 Вт. Економія 
електрики відчутна. Найближчим 
часом на підприємстві налашто-
вані вирощувати розсаду овочів 
лише на LED лампах, замінивши 
ними натрієві.

НАСІННЯ

У ТОВ «Овочевий комбінат 
Станишівка» зупинили свій ви-
бір на продуктах Рійк Цваан. Ви-
користовують суперранній томат 
Лілос F1, середньоплідні партено-
карпічні огірки Яні F1 і Мева F1. 
Нині Яні F1 займає 4 га, а Мева F1 
– 2 га. За словами Василя Воло-
димировича, Яні F1 більш тіньо-
витривалий гібрид, ніж Мева F1, 
натомість Мева F1 швидше міц-
нішає і розвивається, особливо 
якщо пощастить з кількістю со-
нячних днів у сезоні, має стійкість 
до борошнистої роси. Тому у цьо-
му році під гібридом збільшили 
площі. В цілому обидва гібриди 
дуже схожі між собою, в тому чис-

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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лі і за технологією. Ефективні ре-
зультати вибору цих гібридів спо-
стерігаються і у інших тепличних 
господарствах, зазначає керівник. 

– Вже років з 15 використову-
ємо насіння Рійк Цваан, і бачу по 
вегетації, що компанія працює 
над вдосконаленням продукту, 
покращенням показників насіння. 
Підвищується не лише врожай-
ністю, а і ранньостиглість наяв-
них і нових селекційних об’єктів. 
Бо є розуміння, що чим раніше 
аграрію вдасться виростити про-
дукцію, тим більше він заробить. 
Також важливим є цілодобовий 
агрономічний супровід селекцій-
них компаній світового масштабу, 
чіткі та прозорі умови співпраці, 
на відміну від дрібних виробників 
насіння, з якими я мав негатив-
ний досвід, – підсумовує Василь 
Тимощук. 

Як наголосив фахівець, щоб за-
робляти валюту, у промисловому 
тепличному виробництві варто 
займатися монокультурою. Бо це 
дає можливість створювати ве-
ликі партії однорідного продукту, 
однакової якості, що вимагається 
при продажах за кордон. Смаки у 
різних країнах світу різні. Скажі-
мо, в Україні корнішон – за щас-
тя, а прагматичні домогосподарки 

Північної Америки і Західної Єв-
ропи давно визначили, що глад-
кий середнього розміру огірок 
краще підходить для кухонної 
техніки, з нього можна швидше 
приготувати страву, ніж з дрібно-
го чи пухирчатого плоду. Розумі-
ють це і у закладах громадського 
харчування, у тому числі україн-
ських. Тож вибір насіння у ТОВ 
«Овочевий комбінат Станишівка» 
також пов'язаний із цією тенден-
цією. Це господарство активно 
провадить експортну діяльність. 
Деталям справи Василь Володи-
мирович приділив окрему увагу. 

ЕКСПОРТ

– Щоб бути успішним сьогод-
ні, необхідно стабільно постача-
ти продукцію високої якості як 
на зовнішній так і на внутрішній 
ринки. Сировина вже нікому не 
потрібна. Європейський поку-
пець вимагає контрольованого 
виробництва продукції, ретельно-
го сортування і фасування, якіс-
них і безпечних овочів. Вся про-
дукція, незалежно від того, куди 
буде відправлятись, проходить 
сертифікацію за стандартам ЄС. 
Наші покупці за межами України 
– Польща, країни Прибалтики, Бі-
лорусь. Позаторік на ринку Шве-
ції виник дефіцит свіжих томатів, 
ми їм відправили 600 тонн Лілоса 
F1. Зіткнулися з тим, що там на-
багато вищі вимоги до упаковки, 
ніж в Україні. Якщо на україн-
ський ринок йде звичайна карто-
нна коробка, у Швецію треба від-
правляти товар у п'ятишаровій 
клеєній картонній коробці чор-
ного кольору, вона міцніша, на-
віть витримує шторм, а коли у 
вантажівку помістити піддони з 
такими коробками, вони стоять 
намертво, але така упаковка і ко-
штує дорожче. У коробці встанов-
люється спеціальна прокладка з 
поролону, яка розділяє два шари 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Ентамофагів розміщують на кожній рослині



лютий 202028

плодів, сприяє їх безпечнішій 
подорожі. Але буває все ж таки, 
коли один чи кілька томатів тро-
хи придавиться – тоді у брак іде 
вся коробка. Другим важливим 
елементом при експорті томатів 
є насиченість їх кольору за де-
сятибальною шкалою відтінків. 
Тобто в ЄС відправляємо трійку-
четвірку за відтінком, поки томат 
прибуде на місце і потрапить у 
продаж, він повинен стати більш 
насиченим за кольором, скажі-
мо, вісімкою за відтінком. Уявіть, 
як це можна вирахувати. Велике 
значення має і розмір. Вага од-
нієї коробки томатів має бути не 
менше 6 кг нетто, для огірка – 5 
кг. Похибка може становити лише 
100 грамів на коробку. Повинна 
бути або регламентована вага, або 
вища. У іншому випадку не уник-
нути штрафних санкцій. Звісно, 
всю партію не переважують, бе-
руть навмання пару коробок для 
контролю. Поки вантажівку роз-
вантажують, товар зазвичай вже 
перепроданий – прямує далі по 
ланцюжку, скажімо, у тамтешні 
мережі, адже надзвичайно висо-
кий темп – характерна риса рин-
ків ЄС. 

Дуже важливо прописати у 
контракті умови, які стовідсотко-
во зможете виконати. Бо нікого 
не цікавлять проблеми партне-
рів, доведеться постачати вчасно 
обумовлену кількість товару за-

значених параметрів і якості. Ми 
обрали такий варіант угоди, що 
не зобов’язує підприємство поста-
чати товар з певною черговістю. 
Натомість і ціна наших огірків і то-
матів визначається безпосередньо 
перед формуванням партії на екс-
порт згідно даних різноманітних 
бірж. А є контракти, де зафіксова-
но дату поставки, кількість і якість 
товару, що постачається. У цьому 
випадку ціна товару фіксується в 
контракті, що вигідніше виробни-
ку, адже він заздалегідь знає, на що 
розраховувати, але спробуйте не 
виконати умов такої угоди, штраф-
ні санкції будуть дуже серйозні, – 
зазначає Василь Тимощук. 

ВИРОБНИЦТВО

Експорт овочів дає можливість 
підприємству покращувати техно-
логію виробництва, якість про-
дукції та продажі. Високі вимо-
ги до безпеки продукції змусила 
відмовитись від використання в 
процесі вирощування пестици-
дів. У ТОВ «ОКС» проти різного 
роду овочевих шкідників вико-
ристовують ентомофагів, які аб-
солютно нешкідливі для людей. 
На стадії вегетативного розвитку 
найбільшу небезпеку для рослин 
становить павутинний кліщ, який 
живиться соком молодих пагонів 
огірка. Тож на підприємстві бо-
рються з ним за допомогою фіто-
сейлюса. Для опилення томатів в 
другу сівозміну використовують 
інших корисних комах – земля-
них джмелів. Раніше в господар-
стві утримували власну пасіку із 
бджолами, але з’ясувалося, що 
бджола «хитріша» ніж джміль. 
Якщо, скажімо, поряд буде поле з 
гречкою, з теплиці вона втече, на-
томість джміль, поки всі квіточки 
не опилить, нікуди не полетить. 
Тому вигідніше використовувати 
джмелів, тим паче вітчизняних, 
вони дешевші, але не менш ефек-
тивні ніж імпортні.

Керівник запросив оглянути 
підприємство. У теплицях саме 
тривав процес пасинкування. 
Як зазначив Василь Володими-
рович, іноді навіть доводиться 
«сліпити» квіточки, заважаючи 
зав’язуванню огірка, щоб дати 
додаткову можливість зміцні-
ти рослині, підвищуючи таким 
чином її врожайність. Важливо 
вчасно провести низку агротех-
нічних заходів у процесі перехо-
ду рослини від вегетативного до 
генеративного стану. І в цьому 
полягає майстерність агрономів, 
які планують роботу бригад, щоб 
забезпечити максимальну відда-
чу рослин, відтак, прибутки під-
приємства, зазначає фахівець. 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Агрономічна служба комбінату
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– Коли агрономічна служба 
якісно спрацьовує з інженерною, 
яка виконує її вимоги, немає кон-
куренції і суперечок, є командна 
робота, проблем не буде, – каже 
Василь Тимощук. – Нині догля-
даємо близько 118 тисяч рослин 
огірка, приблизно по 19 тисяч 
розташовано на кожному гектарі. 
Норми у нас залишилися ще з ра-
дянських часів – 9 працівників на 
1 га. А от, скажімо, у польських 
теплицях працює 7 робітників 
на гектар, навантаження на кож-
ного вище. Ми кілька разів на 
рік піднімаємо рівень заробіт-
ної плати на підприємстві, щоб 
бути конкурентними не тільки на 
українському ринку праці, а і на 
польському, намагаємося призу-
пинити відтік фахівців у сусідню 
країну. 

Цілий гектар скляних теплиць 
підприємства займає розсадне 
відділення. Є цех для випробу-
вання новинок – гібридів, які 
пропонує ринок. Випробовують 
на комбінаті і нові культури. До 
прикладу, почали вирощувати 
стручкову квасолю. Поки що ця 
ділянка має експериментальні 
масштаби, але культура зареко-
мендувала себе як невимоглива, 

наділена надзвичайним потенці-
алом і енергією росту. До того ж 
у країнах Західної Європи вона 
користується високим попитом 
завдяки поживним і смаковим 
властивостям. Як зазначають на 
підприємстві, можливо, у неда-
лекому майбутньому стручкову 
квасолю введуть у сівозміну.

ВНУТРІШНІЙ  
РИНОК

Як розповів Василь Тимощук, 
максимальний врожай, який 
можна отримати у теплицях, 
типу «Антрацит», якими корис-
туються у ТОВ «Овочевий комбі-
нат Станишівка» – до 2000 тонн 
огірків і 1000 тонн томатів на рік. 
На підприємстві приблизно такі 
показники вдається утримувати 
вже не один сезон. За виробни-
чим планом кожен квадратний 
метр захищеного грунту має від-
дати до 30 кг огірка. Мова про 
3 кг у лютому, коли є найкраща 
ціна на продукт, у березні треба 
взяти не менше 7 кг, у квітні – 9 
кг, а у травні – 10 кг. У минулому 
році на внутрішньому ринку на 
тепличні огірки і томати попит 
був хороший, хоча і ціни сформу-

валися чи не вищі, ніж у ЄС. Тому 
вся продукція ТОВ «Овочевий 
комбінат Станишівка» знайшла 
свого покупця в Україні. Най-
більше її замовляли торгові ме-
режі Києва, Львова, Одеси, Пол-
тави і Вінниці. Хоча неподалік 
кожного з цих міст є місцеві ви-
робники аналогічної продукції. 
Натомість у Житомирі станишів-
ські огірки домінують у торгових 
мережах. Але лише у період з 
лютого по квітень, поки на ринку 
не з’являться огірки з плівкових 
теплиць, не завжди якісні, але 
дешевші, тому затребувані у по-
купців. До речі, в українських ре-
аліях сегмент плівкових теплиць 
має динамічніші показники роз-
витку, ніж скляних. Хоча, як за-
значає Василь Тимощук, у країнах 
з більш розвинутою, ніж в Украї-
ні, економікою спостерігається 
зворотна тенденція – площі під 
скляними теплицями зростають, 
а під плівковими зменшуються. 
Тому щороку відчутнішою стає 
конкуренція на вітчизняному 
ринку з боку іспанських і турець-
ких тепличників. 

– Коли український ринок пе-
ренасичений тепличними овоча-
ми, вимоги вітчизняних торгових 
мереж до якості суттєво зроста-
ють. У кожній мережі є група фа-
хівців, яка приймає товар, і якщо 
ви надішлете їм партію товару 
без супроводу компетентного 
представника, що захищатиме 
ваші інтереси, який буде при-
сутній при розвантаженні ово-
чів, тестуванні їх якості та інших 
параметрів, вважайте, що спра-
ведливої ціни за товар вам не 
запропонують. Обов’язково зна-
йдуться «недоліки», які вплинуть 
на ціноутворення. Ми у якості 
відвантаженої продукції впевне-
ні, тому у випадках прискіпуван-
ня знаходимо інші варіанти її ре-
алізації, почасти навіть за кращу 
ціну, – ділиться досвідом Василь 
Володимирович. 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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Олександр 
ПАВЕЛКІВСЬКИЙ, 
керівник компанії 
«Акватек»

ПОЛИВ 
У ТЕПЛИЦЯХ

Недостатнє зрошення, як пра-
вило, стає причиною зниження 
врожайності та якості врожаю. 
Надмірне зрошення підвищує 
вразливість агрокультур до захво-
рювань, призводить до енергетич-
них витрат на забір поливної води 
та вимивання поживних речовин 
нижче кореневої зони, забруднює 
навколишнє середовище через сті-
кання добрив.

Тому в умовах закритого ґрунту 
для досягнення кращих показників 
та ефективного використання ре-
сурсів (у першу чергу поливної води 
та добрив) і мінімізації забруднен-
ня планування зрошення на основі 
сенсорів є перспективною стратегі-
єю. Адже візуальне оцінювання рос-
лин, ґрунту, використання програм 
(таймерів) для автоматизації поливу 
у теплицях стає неефективним.

Сьогодні для обґрунтованого 
прийняття рішення щодо поливу 
все частіше використовують сис-
теми моніторингу стану ґрунто-
вої вологи із датчиками вимірю-
вань у реальному часі, які легко 
інтегруються в існуючі зрошу-
вальні мережі (рис. 1). Адже при 
обслуговуванні великої кількос-
ті теплиць і піковій потребі по-
ливної води моніторинг повинен 
проводитися з періодичністю 
щонайменше кожні 10 хвилин.

Основний підхід до автомати-
зації зрошення простий: рівень 
вологості ґрунту постійно коли-
вається відповідно до випарову-
вання і споживання вологи рос-
линами, датчики виявляють цю 
зміну і автоматично активують 
процес зрошення, коли рівень 
досягає заданого значення, за-

здалегідь визначеного іригато-
ром.

Одержують тепличні ґрунти або 
субстрати, змішуючи органічні ма-
теріали з великою вологомісткістю 
і високим ступенем аерації з міне-
ральними компонентами, які ма-
ють великий опір до розкладання. 
Органо-мінеральний ґрунт, як пра-
вило, виготовляють із суміші коко-
сової стружки, торфу або соснової 
кори чи інертних цеоліту, перліту, 
вермікуліту тощо, змішані з легким 
піщаним чи супіщаним ґрунтом і 
гнойовим компостом у різних про-
порціях. Залежно від складу щіль-
ність будови ґрунту коливається від 
0,2 до 1,2 г/см3.

Датчики для моніторингу стану 
води у ґрунті класифікують за двома 
категоріями, які вимірюють основні 
взаємозалежні характеристики:

ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕНЗIОМЕТРIВ

Ольга 
ПАВЕЛКІВСЬКА, 
канд. с.-г. наук
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1 Датчики об'ємного вмісту 
води (soil volumetric water 

content sensors), вимірюють 
об'ємну її кількість (Moisture 
content);

2 Датчики матричного ка-
пілярного потенціалу (soil 

matric potential sensors), вимірю-
ють силу, з якою ґрунтова вода 
зв'язана з частинками ґрунту, 
тобто кількість енергії, яку рос-
лині потрібно витратити для ви-
лучення води з ґрунту або суб-
страту (Matric Potential).

Залежності між об'ємним вміс-
том води та матричним потенці-
алом описуються кривими утри-
мання (вивільнення) води (рис. 2).

Ці криві ілюструють нерівно-
цінність вологи при її однаковому 
вмісті. Так, вміст легкодоступної 
води (тобто води, яка вивільняється 
між 1 і 10 -кПа) у кокосовій стружці 
більше порівняно з вмістом у сосно-
вій корі.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ 

Рис. 1 Система моніторингу вологості ґрунту і метеопараметрів із датчиками 
вимірювань у реальному часі

Рис. 2 Криві утримання (вивільнення) ґрунтової води різних 
складників субстратів: соснової кори (pine bark), кокосової  
стружки (coconut coir), торфу (peat)
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У сосновій корі при вологості 
25% вологоутримувальні сили ек-
вівалентні від'ємному тиску 1–10 
-кПа, а у торфі – декілька десятків 
кілопаскалей. При однаковому же 
тиску (наприклад, -10 кПа) вологоу-
тримання цих ґрунтів відрізняється 
на 10 відсотків (25% у сосновій корі і 
35% у торфі).

Матричний капілярний потенці-
ал ґрунтової вологи ще називають 
тензометричним, або всмоктуючим 
тиском, розрідженням ґрунту, на-
пруженістю ґрунту, силою всмок-
тування або вологоутримувальною 
силою та ін. Тензіометричний тиск у 
польових умовах вимірюється дат-
чиками – тензіометрами.

В останні роки у ємнісні датчи-
ки вологості впроваджено багато 
технологічних нововведень, засно-
ваних на принципах частотно-до-
менної рефлектометрії, вони стали 
більш надійними і недорогими. Не-
зважаючи на це, наповнені водою 
тензіометри із вдосконаленими 
перетворювачами тиску, бездрото-
вими системами реєстрації даних і 
покращеним програмним інтерфей-
сом є найпоширенішими датчиками 
для вимірювання тензіометричного 

тиску (рис. 3). Тензіометрам часто 
віддають перевагу завдяки низькій 
вартості, простоті використання, 
високій точності.

Вони прямо вимірюють тензіо-
метричний тиск, який дає інформа-
цію про наявність ґрунтової води і в 
якій мірі вона доступна рослинам. 
Адже пересування води в рослині 
від поглинання кореневої системою 
до випаровування листям продик-
товано енергетичним станом ґрун-
тової вологи. Його оцінювання дає 
уяву про величину сили, що утримує 
та рухає воду у ґрунті і у загальній 
системі "ґрунт – рослина – атмос-
фера". 

На тензіометри не впливає осмо-
тичний потенціал, крім того, сучасні 
датчики розроблені з перетворю-
вачами ґрунтового тиску із авто-
матичною температурною компен-
сацією для отримання електронних 
даних, що робить прилади придат-
ними для автоматизації поливу і 
внесення добрив.

Разом з цим з тензіометрами 
слід поводитись дуже обережно. 
Необхідно уникати утворення по-
вітряних бульбашок у водній камері 
приладу. Прилади повинні бути за-

хищені від морозу, прямих соняч-
них променів і потребують періо-
дичного технічного обслуговування 
– доливання води у водну камеру 

1– 2 рази за місяць.
Інтервал тиску роботи 

тензіометра становить від 0 
до -80 кПа, що відповідає від повної 
вологомісткості ґрунту до 60–65 % 
польової вологомісткості ґрунту. 
Експлуатація тензіометра при зна-
ченнях розрідження нижче -80 кПа 
може призвести до пошкодження 
вимірювача.

У тепличних умовах або при ви-
рощуванні агрокультур у горщиках 
чи контейнерах тензіометри вико-
ристовують, попередньо забезпе-
чивши добрий контакт мікропорис-
того керамічного зонду з ґрунтом 
чи субстратом, використовуючи до-
датковий матеріал навколо датчика, 
наприклад, суглинистий ґрунт.

У водонасиченому ґрунті матрич-
ний капілярний потенціал ґрунтової 
вологи практично дорівнює нулю. 
Зі зменшенням вологості потенціал 
води падає, а від'ємне значення його 
зростає. За ступенем зниження по-
тенціалу води у ґрунті її рухливість і 
доступність рослинам знижуються. 
Рослини можуть не проявляти зо-
внішніх ознак стресу, але фактично 
фотосинтез порушується, ріст і роз-
виток призупиняються і продуктив-
ність рослин погіршується. Знання 
напруженості ґрунту в режимі ре-
ального часу дозволяє агровироб-
нику передбачити стресові явища у 
рослин та вжити заходів до того, як 
майбутнє виробництво опиниться 
під загрозою.

Ґрунти і субстрати теплиць, за-
звичай, містять легкодоступну 
воду в матричному потенціалі від 0 
до -10 кПа. Також досліджено, що 
матричний потенціал від -20 до -30 
кПа необхідно вважати нижньою 
межею доступної води для рос-
лин. Оскільки існує вузький діа-
пазон доступної води у тепличних 
ґрунтах для планування і контр-
олювання поливів, його можна 

Рис. 3 Електронні тензіометри різних модифікацій і реєстратор 
даних
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"відчути" та виміряти тільки тензі-
ометрами.

В Україні тензіометри різних 
модифікацій виготовляє компанія 
"Акватек". Два–три тензіометри 
об'єднують в одну тензіометрич-
ну станцію (тензіостанцію) – точку 
контролю вологості ґрунту. Тензіос-
танції можуть складатися з механіч-
них або електронних тензіометрич-
них датчиків.

Тензіостанція для вимірювання 
вологості ґрунту і передачі даних 
дистанційно онлайн складається 
з універсального автономного ре-
єстратора-контролера та/або ре-
єстраційних радіопередавачів І і 
електронних тензіометричних дат-
чиків (тензіометрів) ІІ (рис. 4).

Кожен тензіометр складається 
з крану-засувки із захисною криш-
кою 1, жорсткого корпусу з оглядо-
вою ділянкою 2, електронного пе-
ретворювача тиску (високоточного 
датчика тиску) 3, допоміжного ва-
куумметра 4, кабелю під'єднання до 

універсального реєстратора-контр-
олера 5, змінної частини 
корпусу 6, муфти гер-
метизації 7 і мікро-
пористої мемб-
рани (зонда) 8. 
Датчик тиску 
т е н з і о м е т р а 
підключається 
до універсаль-
ного реєстра-
т о р а - к о н т р -
олера даних для 
передачі їх на сер-
вер через радіос-
танцію дальнього 
зв’язку, мобільний 
телефон або супут-
ник.

Тензіостанція онлайн надає від-
повідний рівень зручності, який 
дозволяє агровиробникам отри-
мувати доступ до своїх датчиків 
практично де завгодно. Вартість об-
ладнання становить від 350 доларів 
США за кожну точку моніторингу. 
Крім того, є абонплата за користу-
вання онлайн сервісом з розміщен-
ня даних від 50 доларів США на рік.

Складові тензіометра герме-
тично з'єднані у вакуумну систему, 
основним компонентом якого є 
мікропориста жорстка мембрана, 
що виготовлена із пористої кера-
міки циліндричної форми, яка ви-
тримує робочий перепад тисків. 
Корпус тензіометра виготовлений 
із жорстких матеріалів низької те-
плопровідності, матеріалів високої 
стійкості до корозії та ультрафіоле-
тових променів для довгострокових 
досліджень.

Особливостями українських тен-
зіометрів є те, що частина корпусу 
приладу із мікропористою мемб-
раною виготовлена з можливістю 
викручування для швидкої заміни 
зонда у разі пошкодження або для 
зміни робочої глибини встановлен-
ня датчика, верхня частина корпусу 
містить оглядову ділянку для візу-
ального контролювання необхід-
ності дозаправлення приладу водою 

вручну і кран-засувку для зручного 
періодичного дозаправ-

лення, не витягуючи 
тензіометра із ґрун-

ту, із захисною 
кришкою.

М е х а н і -
ко-аналогові 
е л е к т р о н н і 
моделі тензі-
ометрів осна-

щені додатко-
вим механічним 

вакуумметром із 
захисним чохлом 
для захисту від ме-
ханічних пошко-
джень, кольоровою 

шкалою відображення інтервалів 
капілярного потенціалу ґрунтової 
вологи для різних типів ґрунту (рис. 
5). У разі пошкодження або відсут-
ності Іnternet вакуумметр виконує 
роль основного вимірювача роз-
рідження для забезпечення без-
перервного моніторингу вологості 
ґрунту.

Тензіостанція працює наступним 
чином. Через мікропористий зонд 
8 встановлюється гідравлічний 
зв'язок між водою всередині тензі-
ометра і ґрунтовою вологою зовні. 
Датчик 3 вимірює ступінь розрі-
дження (вакуумний тиск), далі пе-
редає дані через реєстратор-контр-
олер на сервер. При необхідності 
тензіометр дозаправляється водою 
через кран-засувку 1: не витягуючи 
тензіометр з ґрунту, відкривають 
кран. Тензіометр заповнюють во-
дою, потім закривають кран.

Перед придбанням тензіостан-
ції фермеру необхідно врахувати 
стиль управління зрошенням те-
плиць. Треба дати відповіді на такі 
запитання. Чи є в господарстві 
робітник, який матиме змогу зчи-
тувати значення датчиків та вклю-
чати і виключати зрошувальну 
систему? Чи є потреба у навчанні 
такого працівника для виконання 
потрібних завдань з планування 
поливу?

Рис. 5 Кольорова шкала 
вакуумметра

Рис. 4 Тензіометрична станція 
онлайн моніторингу вологості 
ґрунту

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ 
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ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ 

Тензіометрична станція для 
вимірювання вологості ґрунту з 
передачею даних через доступні 
стандарти зв’язку або із безпосе-
реднім зчитуванням їх у полі надає 
точні і безперервні вимірювання 
всмоктуючого тиску ґрунтової 
вологи, що забезпечує значне зни-
ження експлуатаційних витрат. Її 
застосування дозволяє підвищити 
оперативність прийняття рішень 
у системах керування зрошенням 
агрокультур, створити для них 
оптимальні режими зрошення і 
удобрення, які сприяють раціо-
нальному використанню поливної 
води і добрив, виключаючи над-
лишкове зволоження, мінімізуючи 
забруднення, сприяють покращен-
ню здоров’я рослин, збільшенню 
врожайності та якості продукції.

У ТОВ «Алан і Ко», що у Кахов-
ському районі Херсонської облас-
ті, у плівкових весняних теплицях 
без обігріву вирощують редиску, 
потім перці, молоду картоплю. 
Відповідальна за теплиці Ія Кар-
тавцева розповідає, щоб виправ-
дати технологію, украй важливо 
отримати врожай овочів якомога 
раніше. Перець висаджують у ті 
самі терміни, що й у відкритому 
ґрунті: наприкінці квітня. Навіть 
у такі терміни в теплицях отриму-
ють урожай на три тижні раніше, 
ніж у полі.

"Зрошення у теплицях має бути 
найоптимальнішим. Дати і норму 
поливів культур відкритого ґрунту 
розраховують зазвичай за сумар-
ним випаровуванням, яке надають 
сучасні цифрові метеостанції. У те-
плицях випаровування коректно не 
прораховується: вони напівприкри-
ті. Тому використовуємо тензіоме-
тричний метод вимірювання фак-
тичних запасів вологи у ґрунті. Два 
роки користуємось тензіометра-
ми української компанії "Акватек". 
Трьох приладів довжиною 20 см для 
3-разової повторності вистачає на 
всі 16 теплиць з перцями, адже ви-
рощуємо один гібрид. Тензіометри 
коштували близько 2500 гривень. 
Виправдали себе одразу після отри-
мання першого врожаю, який про-
дали на 20 днів раніше, ніж на ринку 
з’явився польовий перець", – зазна-
чає фахівець.

У Дніпропетровській області біля 
м. Павлоград на 40 сотках теплиць 
Володимир Горянець вирощує по-
мідори, огірки, перець.

"Спочатку після кожного поливу 
розсади томатів і огірків я неодно-
разово виявляв проблему з пере-
зволоженням ґрунту в теплицях: 
рослини прив’ядали.

Пізніше зрозумів: у результаті 
надлишкових поливів відбувалося 
перезволоження навколишнього 
повітря, що знижувало інтенсив-

ність транспірації, далі призводи-
ло до перегріву рослин і зниження 
усмоктування води кореневою сис-
темою через збільшення тиску води 
у судинах рослин. Як наслідок, ви-
никав дефіцит поживних речовин у 
клітинах рослин.

Придбав і встановив три тензі-
ометри "Акватек" серії Aquameter 
ECO моделі Т30 згідно з інструкці-
єю. Почав поливати за показаннями 
приладів. Після 2–3 поливів росли-
ни ожили, дружньо піднялись. Зараз 
контролюю вологість ґрунту тільки 
тензіометрами AQUATEC.

Для себе зрозумів: якщо стави-
ти на перше місце у зрошенні агро-
культур управління обсягом зрошу-
вальної води, потужністю її подачі, 
то знання про об'ємний вміст води 
у ґрунті та випаровування для від-
критого ґрунту можуть бути достат-
німи.

Але якщо ви ставите за мету ке-
рувати стресом рослин, оптимізува-
ти їх ріст і розвиток, покращити аг-
рономічні результати та підвищити 
прибутковість вирощування, то ви-
мірювання потенціалу води у ґрун-
ті – найкращий спосіб це отрима-
ти. Щоб уникнути втрати врожаю, 
слід керувати напруженістю ґрунту. 
Тензіометричні станції AQUATEC 
допомагають виробникам робити 
саме це!", – каже Володимир Горя-
нець. 

Рис. 6 Тензіометр в теплиці
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БІЛА ГНИЛЬ, АБО 
СКЛЕРОТИНІОЗ

Діагностувати захворювання 
у період зберігання можна за зо-
внішніми ознаками. Так, симп-
томи хвороби характеризуються 
появою на коренеплоді у місці 
ураження білої ватоподібної гриб-
ниці. Вона з часом за інтенсивного 
розвитку хвороби може охоплю-
вати весь уражений орган. Пізніше 
серед грибниці (на поверхні коре-
неплоду) починають утворюватися 
світлі горбики, які при дозрівання 
стають округлими, випуклими, 
твердими та набувають чорного 
відтінку. Це склероції патогену. Їх 
розмір коливається від 5 до 15 мм. 
Через зростання між собою скле-

роції можуть набувати більших 
розмірів і неправильної форми. На 
розрізі коренеплоду уражена тка-
нина набуває м’якої консистенції, 
не змінює забарвлення та зберігає 
форму. Зовні хвора ділянка стає 
насиченою вологою. Хворі коре-
неплоди не виділяють запаху гни-
лі. Контакт уражених коренепло-
дів із здоровими призводить до 
виникнення осередків білої гнилі 
(внаслідок поширення грибниці). 
Хворі коренеплоди загнивають і 
стають непридатними до викорис-
тання.

Збудником хвороби є гриб 
Sclerotiniasclerotiorum (Lib). 
DeBary. Він потрапляє у сховище 
разом із коренеплодами, де зна-
ходиться на поверхні у вигляді 

ЗБЕРІГАННЯ

ХВОРОБИ 
КОРЕНЕПЛОДIВ

БУРЯКIВ СТОЛОВИХ 
У ПЕРIОД
ЗБЕРIГАННЯ

М.Й. ПІКОВСЬКИЙ, 
к.б.н., НУБіП 
України

Коренеплоди буряка столового, 
уражені білою гниллю
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мікроскопічної грибниці. Часто 
вона може бути разом із грудоч-
ками ґрунту, що прилипають до 
коренеплоду.

Підвищена вологість повітря і 
температура у сховищі сприяють 
розвитку білої гнилі. Більш схиль-
ні до захворювання коренепло-
ди, вирощені за надлишкових доз 
азотних добрив. Особливо інтен-
сивно гриб колонізує пошкоджені 
або підморожені тканини.

СІРА ГНИЛЬ

Хвороба проявляється на коре-
неплодах через декілька місяців 
після закладання їх на зберігання. 
Насамперед симптоми можна ви-
явити у місцях механічних пора-
нень. Поверхня уражених частин 
коренеплоду вкривається чорно-
коричневими плямами за відсут-
ності ознак пліснявіння. Надалі 
на інфікованій тканині з’являється 
міцелій світлого відтінку. Він по-
ступово колонізує поверхню ко-
ренеплоду та змінює своє забарв-
лення на попелясто-сіре. Уражені 
внутрішні тканини коренеплоду 
набувають темнішого відтінку по-
рівняно з неураженими. Серед на-
льоту групами формуються дріб-
ні чорні склероції діаметром 3–6 
мм. Спочатку вони округлі, надалі 
зростаються між собою та набува-
ють вигляду чорної кірки. Поверх-
ня склероціїв горбкувата.

У випадку наявності інфекції в 
області головки або хвостика ко-
ренеплоду на них може повільно 
розвиватися світло-сірий наліт 
патогену, який з часом колонізує 
шийку та власне коренеплід. 

За сприятливих умов для роз-
витку хвороби увесь коренеплід 
вкривається сірим нальотом та за-
гниває по типу сухої гнилі. Якщо 
низька вологість повітря, тоді від-
бувається його муміфікація.

Викликає хворобу гриб 
BotrytiscinerеаPers. Він поліфаг і 
паразитує на багатьох рослинах. 

Наприклад, у період зберігання 
може також розвиватися на морк-
ві, різних видах капусти.

Потрапляння первинної інфек-
ції на коренеплоди, як правило, 
відбувається ще у польових умо-
вах. Надалі інфекція поширюється 
при контакті хворих коренеплодів 
із здоровими, а також повітряним 
шляхом (потоками повітря розпо-
всюджуються конідії гриба). 

Розвитку сірої гнилі сприяє ви-
сока температура та підвищена 
вологість у сховищі. Патоген ак-

тивно колонізує підв’ялені, трав-
мовані, пошкоджені шкідниками 
та підмерзлі коренеплоди буряка. 

Джерелом інфекції є склероції 
гриба, які зберігаються у природ-
них умовах. Вони можуть бути на 
рослинних рештках у сховищах. 

БУРА ГНИЛЬ, АБО 
РИЗОКТОНІОЗ

Хвороба спочатку проявляється 
в польових умовах. Коренеплоди 
із латентною інфекцією або не-
значним ступенем ураження по-
трапляють у сховище. Ознаки за-
хворювання помітні з хвостової 
частини коренеплоду. На уражених 
ділянках утворюються вдавлені 
бурі плями. Уражена тканина роз-
тріскується. Порожнини заповню-
ються павутинним міцелієм. За 
сильного розвитку хвороби коре-
неплід загниває. На його поверхні 
формуються ледь помітні чорні ко-
ростинки – склероції. За контакту 
хворих коренеплодів із здоровими 
– виникають осередки хвороби. 

Збудником хвороби є гриб 
RhizoctoniasolaniKuehn. Він має ши-
року трофічну спеціалізацію. На-
приклад, уражує кореневу систему 
зернобобових і овочевих культур. 
Часто проявляється на бульбах 
картоплі.

Хвороба трапляється на корене-
плодах, які вирощені на перезволо-
жених ділянках при монокультурі 
буряка або культивуванні після 
попередників, сприйнятливих до 
гриба.

Зберігається патоген склероція-
ми у ґрунті.

ЧЕРВОНА, АБО 
ПОВСТЯНА ГНИЛЬ

Коренеплоди уражуються у по-
льових умовах. Більш інтенсивно 
хвороба розвивається ближче 
до збирання врожаю. Симпто-
ми захворювання характеризу-
ються появою на коренеплодах 

ЗБЕРІГАННЯ

Сіра гниль: загальний вигляд 
ураженого коренеплоду 

Сіра гниль: хворий коренеплід  
у розрізі
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різних розмірів свинцево-сірих 
підшкірних плям, поверхня яких 
вкривається червоно-фіолето-
вою грибницею. За сильного 
ураження, особливо у вологу по-
году, коренеплоди загнивають, 
листки в’януть і рослини гинуть. 
Після збирання буряка грибни-
ця підсихає і немовби зникає, а 
на поверхні коренеплоду помітні 
численні дуже дрібні чорні скле-
роції. У сховищах захворювання 
продовжує розвиватися, уражені 
місця довго залишаються твер-
дими, потім розм’якшуються і за-
гнивають.

Збудником хвороби є гриб 
RhizoctoniaviolaceaTul. Він також 
уражує моркву, ріпак, люцерну, 
конюшину, осот, кульбабу, лобо-
ду, берізку польову, грицики та 
ін. На злакових культурах гриб 
не паразитує.

Найчастіше у польових умовах 
хвороба проявляється на ґрунтах 
з поганою структурою або ущіль-
нених, де застоюється вода (у 
понижених місцях), та за рясних 

опадів і теплої погоди у другій 
половині літа.

Гриб тривалий час зберігається 
у ґрунті за допомогою склероціїв.

ФУЗАРІОЗНА ГНИЛЬ

Хвороба може проявлятися у 
польових умовах під час вегета-
ції рослин. У період зберігання 
вона прогресує. Симптоми за-
хворювання характеризуються 
появою на поверхні уражених 
коренеплодів пухнастої грибни-
ці білого, рожевого або червону-
ватого кольору. У випадку, якщо 
міцелій білий, відрізнити даний 
вид від склеротиніозу можна за 
відсутністю склероціїв. За підви-
щеної температури хвороба роз-
вивається інтенсивно. Навколо 
хворого коренеплоду виникає 
осередок гнилі. 

Збудниками хвороби є гриби з 
роду FusariumLink. Вони поліфа-
ги. У ґрунті уражують кореневу 
систему різноманітних рослин. 
Патогени інфікують коренепло-

ди буряка, які місять поранення 
та пошкодження. 

Джерелом інфекції є уражені 
рослинні рештки. 

КАГАТНА ГНИЛЬ 
КОРЕНЕПЛОДІВ

Хвороба є найбільш небез-
печною під час зберігання коре-
неплодів. Залежно від видового 
складу збудників захворювання на 
поверхні ураженого коренеплоду 
утворюється наліт білого, роже-
вого, сірого, коричневого, зеле-
ного та іншого відтінків. Уражена 
тканина також має різний колір 
і консистенцію. Гниль може бути 
мокрою та сухою. Розвиток на ко-
ренеплодах кагатної гнилі призво-
дить до втрати товарного вигляду 
продукції та до істотного погір-
шення або повної непридатності 
до будь-якого використання.

Захворювання викликаєть-
ся комплексом грибів і бак-
терій (понад 150 видів). Се-
ред патогенів зустрічаються 

ЗБЕРІГАННЯ

Діагностичні ознаки фузаріозної гнилі на коренеплодах буряка столового
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гриби BotrytiscinereaPers., 
PhomabetaeFrank, Trichothecium
roseumLink, Rhizopusspp., 
Penicilliumspp., Fusariumspp. та 
ін., різні бактерії.

Збудники кагатної гнилі потра-
пляють у сховище з частинками 
ґрунту, котрі прилипли до коре-
неплодів, із рослинними залиш-
ками та зараженими коренепло-
дами. Склад мікроорганізмів, що 
викликають хворобу, залежить 
від умов зберігання. Наприклад, 
В. cinerea розвивається тільки в 
умовах високої вологості. Гри-
би роду Fusarium розвивають-
ся за меншої вологості. Гриб R. 
nigricans заражає коренеплоди за 
умов високих температур.

Більшість збудників хвороби є 
напівпаразитами і сапротрофами, 
які розвиваються на мертвій або 
ослабленій тканині. Тому кагатна 
гниль може проявлятися на ко-
ренеплодах, які містять механічні 
пошкодження (отримані під час 
збирання або транспортування 
врожаю), втратили тургор (в’ялі), 
переохолоджені або коли відбува-
ється їх самозігрівання у схови-
щах.

Сильніше схильні до кагат-
ної гнилі коренеплоди рослин, 
уражених хворобами, особливо 
церкоспорозом. Деякі хвороби, 
розпочавшись у полі, продовжу-
ють розвиток у період зберіган-
ня (фомоз, хвостова гниль), інші 
відкривають шлях кагатним мі-
кроорганізмам (ризоктоніоз, не-
матоди).

ЗАХОДИ ПРОТИ 
ГНИЛЕЙ КОРЕНЕПЛОДІВ

Дотримання сівозміни. Куль-
тивування толерантних проти 
хвороб сортів і гібридів. Опти-
мальна агротехніка у період веге-
тації, спрямована на підвищення 
стійкості рослин. Внесення міне-
ральних добрив, особливо фос-
форно-калійних. Забезпечення 
оптимальної вологості ґрунту. 
Контроль хвороб та шкідників у 
період вегетації рослин.

Оптимальні строки збирання 
підвищують стійкість корене-
плодів проти гнилей. Якщо уро-
жай зібраний рано, коренепло-
ди можуть в’янути, якщо пізно 
– підмерзати, що в подальшому 

сприятиме розвитку гнилей. Ко-
ренеплоди слід збирати у суху 
погоду для зменшення налипан-
ня на них ґрунту разом із пропа-
гулами патогенів.

Під час збирання і транспорту-
вання коренеплоди слід оберіга-
ти від механічних пошкоджень. 
Вибраковувати пошкодже-
ні коренеплоди. Не допускати 
в’янення, переохолодження або 
самозігрівання коренеплодів. Не 
закладати на зберігання підмо-
рожені.

Підготовка та дезінфекція схо-
вищ. Перед закладанням на збе-
рігання слід прибрати сховище 
від решток, просушити його і 
продезінфікувати.

Дотримуватися рекомендова-
ного режиму зберігання буряків 
(температури повітря, відносної 
вологості повітря, вентиляції). 
Систематичний контроль ста-
більності температурно-вологіс-
ного режиму. Не допускати утво-
рення конденсату на поверхні 
коренеплодів. Періодично огля-
дати, виявляти і видаляти ураже-
ні коренеплоди. 

ЗБЕРІГАННЯ

Коренеплоди буряка столового, сильно уражені кагатною гниллю
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Через два століття після завезен-
ня картоплі в Європу в Англії за ви-
користання беззмінного насіннєвого 
матеріалу було помічено прогресую-
че зниження врожаю цієї культури з 
кожною наступною репродукцією.

У 1775 році захворювання карто-
плі набуло такого загрозливого роз-
міру, що урядами деяких європей-
ських держав були встановлені премії 
за виявлення причин цього явища 
і розробку заходів боротьби з ним. 
Було помічено, що зниження врожаю 
супроводжується морфологічни-
ми змінами рослини: вона відстає у 

рості, листя кучерявиться. Як вказує 
Х.Браун, у кінці XVIII сторіччя виник 
термін «виродження» (degeneration), 
також цей термін називався «висна-
женням» і «старістю». Історія віру-
сології насправді починається 1892 
року, коли вийшла у світ відома ро-
бота Д.Й. Івановського «Мозаичная 
болезнь табака». Після відкриття 
Д.Й. Івановського розпочались вели-
кі дослідження з виявлення вірусних 
хвороб і пошуки боротьби з ними як 
у медицині, так і в рослинництві.

Вірусні та віроїдні хвороби силь-
но знижують ефективність карто-

плярства. Приблизно із 40 описа-
них у літературі вірусів, які також 
мають велику кількість штамів, 6–9 
наносять великої шкоди через ши-
роке поширення і значне зниження 
урожайності. Саме проти них спря-
мовується весь комплекс заходів 
захисту картоплі. Ці захворюван-
ня викликають значне зниження 
врожайності та вмісту крохмалю 
у бульбах залежно від виду вірусів, 
погодних умов, агротехнічних за-
ходів, строків появи захворювання, 
стійкості сортів. У зв’язку з тим, що 
вірусні хвороби передаються через 

ОСНОВНI ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ НАСIННªВО¯ КАРТОПЛI 
ВIД ВIРУСНИХ ХВОРОБ

КАРТОПЛЯРСТВО

Ольга 
Володимирівна 
ВИШНЕВСЬКА, 
к. с.-г. н., Інститут 
картоплярства 
НААН
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хворі бульби, без постійної заміни 
садивної картоплі на здоровий на-
сіннєвий матеріал відбувається зна-
чне зниження врожайності. Навіть 
у першій репродукції врожайність 
може знижуватись на 25 %. Один 

відсоток рослин картоплі, ураже-
них тяжкими вірозами, викликає 
зниження урожайності на 0,6–0,5 %. 
Втрати, які викликають вірусні хво-
роби картоплі, наведено за резуль-
татами досліджень Поліської до-

слідної станції імені О.М.Засухіна 
Інституту картоплярства НААН в 
Таблиці 1. 

З вірусними хворобами немож-
ливо боротись прямим методом, їх 
розвиток необхідно попереджувати 

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 1. Урожайність оздоровленої насіннєвої картоплі у порівнянні з наступними чотирма 
репродукціями залежно від ступеня ураження вірусами

Рік 
вирощування

Урожайність, 
якісний 

насіннєвий 
матеріал, т/га

Відносна врожайність (до 
урожайності нового насіннєвого 
матеріалу, який дорівнює 100)

Ураження вірусами, %

Репродукція

1 2 3 4 1 2 3 4

2000 34,8 100 - - - 6 - - -

2001 35,6 100 64 - - 7 10 - -

2002 36,3 76 63 53 - 26 98 93 -

2003 34,9 55 56 34 25 22 87 86 96

2005 35,1 68 32 47 11 30 97 96 98

2006 40,4 100 29 28 7 10 87 97 98

2007 36,2 35 41 17 12 43 98 85 95

2008 27,9 29 17 11 10 94 100 99 100

В середньому 35,1 70,37 43,14 31,6 13 29,75 82,4 92,7 97,4
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порушенням перебігу інфекційного 
циклу, елементами якого є: джерело 
вірусу – переносник – рослина-гос-
подар. У картоплярстві, де садивним 
матеріалом слугують вегетативні 
органи рослини – бульби, основним 
джерелом інфекції є інфікована рос-
лина. Тому всі заходи мають бути 
спрямовані на отримання здорової 
насіннєвої картоплі. Основним на-
прямом боротьби з вірусними хворо-
бами картоплі є виробництво висо-
коякісного насіннєвого матеріалу на 
основі методу апікальної меристеми, 
хіміо- та термотерапії.

Зростання поширення вірусних 
хвороб відбувається у роки появи 
великої чисельності попелиць-пере-
носників, тоді, коли віруси, які на-
копичились у сортименті картоплі, 
особливо швидко розповсюджують-
ся. Велике економічне значення для 
насінництва має група штамів YN 
вірусу Y картоплі. Штами YN вірусу 
Y викликають лише легкі симптоми 
і мають прихований стан, тобто під 
час фітосанітарної прочистки такі 
рослини важко ідентифікуються.

За виробництва столової карто-
плі боротьба з вірусними хворобами 

здійснюється регулярним придбан-
ням сертифікованого насіннєвого 
матеріалу стійких до вірусів сортів. 
Високий рівень ураження насіннє-
вої картоплі вірусними хворобами є 
причиною зниження категорії насін-
ня або вибракування партії під час 
сертифікації насіння. У виробництві 
насіннєвої картоплі, вільної від вірус-
ної інфекції, усі заходи спрямовують-
ся на видалення джерел вірусних ін-
фекцій та переривання інфекційного 
ланцюга.

Імовірність вірусного зараження 
рослин картоплі і переміщення ві-
русу у бульби визначається умова-
ми вирощування, стійкістю сортів, 
рівнем інфікуючого навантаження 
(кількістю переносників (теплиці, 
сади) і джерел інфекції – (карто-
пляні поля нижчих репродукцій та 
продовольчої картоплі, насаджен-
ня приватного сектору та овочевих, 
бур’яни). Основні відмінності про-
цесу перенесення різних видів віру-
сів висвітлено у Таблиці 2.

Основною групою комах – пере-
носників вірусів картоплі є пред-
ставники загону Homoptera, а серед 
них – попелиці і цикадки. Попели-

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 2. Основні способи перенесення фітопатогенних вірусів і віроїду веретеноподібності бульб 
на картоплі

Скорочена 
назва вірусу*

Механічний 
контакт

Попелиці Гриби Нематоди Інші
Пилок, 

ботанічне 
насіння

PLRV - + - - - -

PVY + + - - - -

PVM + + - - - -

PVS + +/- - - - -

PVX + - + - - -

PVA + + - - - -

PAMV +/- +/- - - - -

PMTV + - + - - -

TRV + - - + - +

TBRV + - - + - -

PYDV + - - - цикадами

PSTV + - - - - +

* PLRV – вірус скручування листя картоплі; PVA – вірус А картоплі; PVM – вірус М картоплі; PVS – вірус S в картоплі; 
PVX – вірус X картоплі; PVY– вірус Y картоплі; PAMV – вірус аукуба-мозаїки картоплі; PMTV – вірус «моп-топ» 
картоплі; TRV – «pаттл вірус»; TBRV – вірус чорної кільцевої плямистості томатів; PYDV – вірус жовтої карликовості 
картоплі; PSTV – віроїд веретеноподібності бульб.

Рослина із симптомами 
крапчастості ( PVX, PVS)
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ці – найбільш важлива група пере-
носників як за кількістю видів, так 
і за кількістю вірусів, які вони пере-
дають. Особливо шкодочинними є 
шість найбiльш поширених і відомих 
як переносники вiрусiв картоплi ви-
дів: Aphis nasturtii Kalt (жостерова), 
Aphis frangulae Kalt (жостернікова), 
Myzodes persicae Sulz. (зелена перси-
кова), Aulacorthum solani Kalt. (зви-
чайна картопляна), Macrosiphum 
euphorbiae Thorn. (велика картопля-
на), Aphis fabae Scop (чорна бобова 
або бурякова). 

У циклі розвитку попелиць чер-
гуються безкрилі і крилаті форми. 
Крилаті попелиці – найбільш актив-

ні переносники вірусів. Заселення 
картопляних посівів попелицями 
починається під час весняного і про-
довжується протягом літнього льоту, 
що являє найбільшу небезпеку.

Дані кількісного обліку та видово-
го складу переносників необхідні для 
розміщення насіннєвих ділянок на-
сінницьких господарств у найбільш 
сприятливих (чистих) фітосанітар-
них умовах, обґрунтування системи 
хімічної боротьби з переносниками, 
визначення оптимальних строків ви-
далення картоплиння.

У весняний та літній період осо-
бливо важливо спостерігати за чи-
сельністю і видовим складом по-
льових популяцій крилатих форм 
попелиць, застосовуючи метод ча-
шок Мьоріке, різноманітних жовтих 
клейких або всмоктуючих пасток.

Метод жовтих чашок Мьоріке 
базується на використанні позитив-
ного фотоаксісу деяких видів попе-
лиць на жовтий колір. Водяна пастка 
Мьоріке являє собою посудину діа-
метром 25–30 см, висотою 6–8 см. 
Дно та внутрішні стінки посудини на 
3–4 см від дна пофарбовані в яскра-
во-жовтий колір. Воду наливають 
трохи вище краю жовтого кольору. 
Місце розташування посудини на 
насінницькій ділянці зображено на 
Рисунку 1.

Знімання відлову здійснюють у ви-
значений час (бажано вранці) щодня 
або через день протягом усього пері-
оду спостережень. Воду із посудини 
проціджують через марлеву сервет-
ку. При цьому жуків і метеликів ви-

даляють, а нижню частину серветки 
з попелицями та іншими дрібними 
комахами розміщують у скляний 
флакон з 70%-ним розчином спирту. 
На етикетці флакона вказують місце 
спостереження, дату знімання.

Облік безкрилих форм попелиць 
на листках здійснюють з метою ви-
значення густоти та строків засе-
лення рослин, видового складу, чи-
сельності і складу колоній за віком 
і фазами розвитку. У колонії попе-
лиць на листках можуть входити 
дорослі живородні самиці, личинки 
різного віку, німфи і крилаті особи-
ни. Крилаті самки-розповсюдниці 
можуть залишитися на листках, 
якщо погодні умови несприятли-
ві для льоту. Для обліку попелиць 
беруть сто складних листків зі ста 
окремих рослин, які розміщені рів-
номірно по діагоналі поля. Листки 
відбирають наступним чином: з 
першої рослини зривають листок 
верхнього ярусу, з другого – серед-

КАРТОПЛЯРСТВО

Симптоми легкої мозаїки,  
( PVX, PVS)

Облік чисельності попелиць 
методом чашок Меріке

Рис. 1. Схема розташування пасток на посівах картоплі
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нього, з третього – нижнього, по-
тім знову з верхнього, середнього, 
нижнього і т.д. Листки складають у 
поліетиленовий пакет. Підрахунок 
і визначення попелиць здійснюють 
негайно після збирання на свіжих 
листках за допомогою бінокуляр-
ної лупи. Якщо неможливо негайно 
зробити визначення, попелиць щіт-
кою струшують з листків і фіксують 
у 70%-му спиртовому розчині. Об-
лік попелиць на листках здійсню-
ють за п’ять днів або по декадах.

Більший вплив на вірусне ура-
ження стеблестою рослин картоплі 
має кількість джерел інфікування у 
полі, ніж кількість попелиць. Осно-
вою безвірусного насінництва кар-
топлі було і залишається ретельне 
та вчасне прочищення насаджень 
від рослин з ознаками ураження ві-
русними хворобами, яке починають 
не пізніше періоду досягнення рос-
линами висоти 12–15 см. Симптоми 
хвороб на рослинах проявляються у 
різні строки, тому найбільший ефект 
зазвичай досягається при триразо-
вому проведенні прочищень.

Перше прочищення проводять 
незабаром після появи повних схо-
дів, коли рослини досягають висоти 
15–20 см. У цей час видаляють кущі, 
що уражені чорною ніжкою, зморш-
куватою мозаїкою, крапчастістю 
листя. Чим раніше хворі рослини 
видалять із посівів, тим менше за-
лишається в полі джерел розповсю-
дження інфекції.

Друге прочищення проводиться 
під час цвітіння. У цей період вида-
ляють сортові домішки, а також рос-
лини, що відстають у рості та уражені 
вірусними і бактеріальними хворо-
бами. Зазвичай після другого прочи-
щення здійснюють польове інспек-
тування та визначають відповідність 
посіву категорії та класу.

Третє прочищення проводиться 
перед передзбиральним видаленням 
картоплиння. У цей період видаля-
ють домішки, що залишились, а та-
кож рослини з проявами ознак вірус-
них і бактеріальних хвороб.

Прочищення посівів насіннєвої 
картоплі повинні проводити навчені 
працівники у присутності відпові-
дального спеціаліста господарства. 
При цьому дві людини проходять 
вздовж борозни і уважно оглядають 
рослини у двох рядах праворуч та лі-
воруч від борозни, по якій здійсню-
ється прохід. Виявлені хворі росли-
ни або сортові домішки викопують 

КАРТОПЛЯРСТВО

Рослини із симптомами зморшкуватої мозаїки (PVY)

Інсектициди проти попелиць в насадженнях насіннєвої картоплі

Препарат Діюча речовина Норма,л,кг/га
Макс.

кратність

Енжіо 247 SC, к.с. 
лямбда-цигалотрин, 106г/л 

+ тіаметоксам, 141 г/л 
0,18 2

Данадим стабільний 40% к.е. диметоат, 400 г/л 2,0 2

Протеус ® 110 OD, МД 
тіаклоприд, 100 г/л 

+ дельтаметрин, 10 г/л 
0,5-0,07 2

Бі-58 новий, к.е. диметоат, 400г/л 2,0-2,5 2

Вантекс, мк.с. гама-цигалотрин. 60 гр/л 0,07 2

Карате зеон 050 ЕС, к. е. с. лямбда-цигалотрин - 50 г/л 0,1 2

Моспілан, ВП ацетаміприд – 200 гр/кг 0,05 1

Актара 240 SC, к.с. тіаметоксам 240 г/л 0,8 2

• Оптимальні норми 
просторової ізоляції - до 500 м; 

• Захисні екрануючі посіви 
зернових культур, конюшини, 
інших по периметру поля;

• Передпосівне 
пророщування насіннєвих 
бульб, неглибоке саджання 
в оптимальні строки, 
збільшення площі живлення 
рослин із застосуванням 
широкорядних насаджень з 
міжряддям до 90 см; 

• Мінімальна кількість 
міжрядних обробок в період 
вегетації, застосування 
гербіцидів; 

• Зрошення насаджень.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗНИЖЕННЯ 
ВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ 
НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
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лопатою разом із бульбами, у тому 
числі і маточні, та видаляють з поля. 
Не рекомендується висмикувати 
рослини, тому що маточні бульби 
можуть залишитись у землі, повтор-
но прорости у тому ж році та знову 
дати хворі рослини. Картоплиння, 
що було видалене, необхідно зни-
щити. Після кожного прочищення 
складається акт про його проведен-
ня. Як джерело поширення вірусу 
бур’яни та хворі рослини томатів 
можуть мати певний вплив. Для по-
ширення вірусу строкатості стебел 
картоплі (грунтового ратл-вірусу) 
бур’яни є основним джерелом інфі-
кування, у тому числі фіалка польо-
ва, зірочник середній та багато видів 
декоративних рослин. Для вірусу 
щіткоподібності верхівки картоплі 
(моп-топ-вірус) та його переносника 
мають значення бур’яни з роду пас-
льонових, хрестоцвітих, амаранто-
вих, вони є добрими його хазяями. 
Тому видалення бур’янів як джерела 
вірусної інфекції є важливим захо-
дом.

Інфекційний ланцюг вірусних хво-
роб картоплі можна переривати про-
філактичними агротехнічними за-
ходами та знищенням переносників. 
Від сили росту садивних бульб зале-
жить швидка поява дружних сходів, 
ріст кущів на ранньому етапі розви-
тку, створення зімкнутих вирівня-
них насаджень. Сила росту впливає 
на можливість проведення раннього 
фітопрочищення ще до появи льоту 

попелиць-переносників, а також на 
раннє досягнення рослинами віко-
вої стійкості. Добре розвинуті кущі 
картоплі у меншій мірі заселяються 
попелицями, ніж насадження з про-
пусками або слаборозвинуті. Виса-
джування картоплі необхідно про-
водити якнайраніше, щоб чуттєва 
до вірусної інфекції фаза розвитку 
картоплі та перше прочищення за-
кінчились до масового льоту пере-
носників. Для зменшення небезпеки 
спонтанної інфекції потрібно забез-
печити достатню відстань між су-
сідніми насадженнями картоплі. Ця 
відстань залежить від ступеня зара-
ження сусідніх насаджень та катего-
рії насіння.

Норми добрив мають значний 
вплив на ураження картоплі віруса-
ми. Високі дози азоту подовжують 
вегетацію рослин, гальмують появу 
вікової стійкості та прискорюють пе-
рехід вірусів з картоплиння (бадил-
ля) у бульби. Також азот маскує про-

яв характерних симптомів хвороби, і 
це перешкоджає проведенню прочи-
щення посівів від уражених рослин. 
Якщо для столової картоплі нормою 
внесення азоту вважати 150–180 кг 
N/га, то для насіннєвої картоплі дозу 
азоту рекомендовано знижувати на 
20–40 кг N/га.

Оптимально удобрені насадження 
фосфором рідше відвідують попе-
лиці, і вони є здоровішими. Фосфор 
сприяє ранньому дозріванню та на-
станню вікової стійкості рослин. Так 
само діють і калійні добрива. Через 
це на насіннєвих посівах картоплі 
необхідно застосовувати збалансова-
ні дози добрив зі зниженими дозами 
азоту. 

Розвиток ураження картоплі 
раттл-вірусом можна знизити виро-
щуванням проміжних культур у сі-

КАРТОПЛЯРСТВО

Рослини із симптомами смугастої мозаїки (PVY)

• Застосування мінеральних 
олив - Санспрей 11Е, 
Препарат 30 Плюс з 
урахуванням сортостійкості;

• Планування насіннєвої 
ділянки не менше, 1-5 га – 
тоді перенесення вірусів 
попелицями буде лише по 
краям поля; 

• Контроль за зростанням 
чисельності попелиць 
методом жовтих чашок 
Мьоріке;

• Комплексний захист 
насаджень картоплі 
афіцидами- перша обробка 
через 2 тижні після сходів до 
6-ти разів на сезон;

• Внесення помірних доз 
азоту, посилене фосфорно-
калійне живлення;

• Видалення картоплиння 
за 12-15 днів до збирання, 
або через 20-25 днів після 
цвітіння.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗНИЖЕННЯ 
ВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ 
НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ

Персикова попелиця
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возміні: озимої суріпиці, озимого рі-
паку або гірчиці білої. Їх позитивний 
вплив базується на сильному при-
душенні розвитку бур’янів. Через те, 
що використання техніки у боротьбі 
з бур’янами сприяє поширенню ві-
русів, які переносяться механічним 
способом, особливо Х- вірусу, до-
цільним є знизити кількість механіч-
них обробок до мінімуму та замінити 
їх застосуванням гербіцидів.

Видалення картоплиння (бадилля) 
попереджає перехід вірусів, які пере-
носяться попелицями, з надземної 
маси картоплі до бульб. Встановлен-
ня оптимальних строків видалення 
картоплиння повинно здійснюватись 
з урахуванням особливостей сортів, 
що вирощуються, даних про дина-
міку розповсюдження переносників 
(крилата генерація попелиць) і стро-
ків бульбоутворення у конкретних 
природно-кліматичних умовах. Про-
ведення моніторингу чисельності та 
видового складу льоту крилатих по-
пелиць надасть можливість визначи-
тися з елементами технології захисту 
насаджень від вірусного зараження 
(Табл.3).

Раннє видалення картоплиння (20 
днів після цвітіння картоплі) – висо-
коефективний насінницький захід, 
що сприяє отриманню здорового на-

сіннєвого матеріалу в процесі доба-
зового і базового насінництва. Раннє 
видалення картоплиння значно зни-
жує кількість бульб, інфікованих ві-
русами у поточному році за рахунок 
того, що частина нових заражень не 
встигає проникнути у бульби нового 
урожаю. Слід відзнатити, що згідно 
правил сертифікації насіннєвої кар-
топлі зарубіжних країн, якщо карто-
плиння на насадженнях насіннєвої 
картоплі не було знищено у визначе-
ний строк, то матеріал автоматично 
переводять у нижчий клас. Насін-
нєві інспектори перевіряють якість 
знищення картоплиння. До моменту 
збирання бульб надземна маса по-
винна бути повністю знищена. Якщо 
частина картоплиння відновила ріст 
або з’явились молоді пагони, клас-
ність насіннєвої картоплі також може 
бути знижена.

Як відомо, при первинній інфек-
ції ураження бульб нового врожаю в 
більшості залежить від віку рослин 
на момент інфікування, а головне, 
від проміжку часу між зараженням 
надземної частини та знищенням 
картоплиння. Вважають, що для PVY 
і PVM цей проміжок часу складає 10–
15 днів, для PLRV 15–20 днів.

Важливе значення для забезпе-
чення високої якості насіннєвого 

матеріалу картоплі має застосування 
інсектицидів проти переносників ві-
русної інфекції на насінницьких по-
сівах протруйниками садивного ма-
теріалу з інсекто-фунгіцидною дією: 
СелесТоп 312,5 FS, АС-Селектив, та з 
інсектицидною складовою: Табу, КС, 
Нупрід 600,ТН, Матадор Макс та їх 
аналоги.

Хімічний захист посівів насіннє-
вої картоплі від переносників пер-
систентних вірусів (PLRV – вірус 
скручування листя картоплі) дуже 
ефективний. На жаль, зазвичай не-
персистентні віруси переносяться 
ще до загибелі комах після обприску-
вання. 

Виявлено позитивний вплив за-
стосування мінеральної олії на 
зниження зараження картоплі 
вірусом-Y. Як показують досліджен-
ня, чим більша площа вирощування 
насіннєвої картоплі (понад 5га) і від-
стань між насадженнями до інфіко-
ваної картоплі, чим менше джерел 
вірусної інфекції, тим вища ефектив-
ність боротьби з переносниками не-
персистентних вірусів. За таких умов 
зменшується популяція перенос-
ників та знижується інфекційне на-
вантаження на посіви. Ефект вищий 
тоді, коли ареал обробки інсектици-
дами більший. Слід звернути увагу на 

Таблиця 3. Відмінності перенесення персистентних та неперсистентних вірусів картоплі попелицями

Показник
Види вірусів за типом переносу інфекції

персистентні неперсистентні

Період поглинання вірусу під час живлення попелиць 
тривалий – 

від 5хв. до 24 годин
короткий – 
4–5 хвилин

Зміна інтенсивності передачі з подовженням періоду 
живлення попелиць на зараженій рослині

зростає слабшає

Вплив голодування попелиць на поглинання вірусу  
та інтенсивність його передачі

немає впливу підвищується

Період, через який заражена рослина стає новим 
джерелом інфікування

1 – 3 тижні 1–3 тижні

Період, необхідний, щоб вірус перейшов у бульби після 
того, як рослина стала зараженою

15–20 діб 10–15 діб

Можливість контролю із застосуванням мінеральних олій немає є

Можливість контролю із застосуванням інсектицидів є обмежена

Віруси PLRV* PVY, PVM. PVS, PVA

* PLRV – вірус скручування листя картоплі; PVA – вірус А картоплі; PVM – вірус М картоплі; PVS – вірус S в картоплі; 
PVY– вірус Y картоплі.
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КАРТОПЛЯРСТВО

літ попелиць на необроблених наса-
дженнях. За безвітряної погоди вони 
можуть літати зі швидкістю 1,6–3,2 
км/год. Через те, що і неперсистентні 
віруси здатні зберігати свою актив-
ність на стилетах переносників до 10 
год., попелиці переносять їх на до-
сить великі відстані.

У боротьбі з попелицями-пере-
носниками потрібно враховувати 
два критичні строки ураження: пе-
ріод весняного та літнього льотів. 
У період першого льоту попелиць, 
кількість яких може бути невеликою, 
відбувається первинне інфікування 
картоплі на іще дуже чутливих стаді-
ях розвитку. Попелиці, які перебува-
ють навесні у активному «льотному 
настрої», для пошуку відповідного 
господаря проводять багаточисельні 
пробні уколи рослин. Так створю-
ються нові джерела інфікування віру-
сами. У період літнього льоту великої 
кількості попелиць у кінці червня – 
середині липня відбувається масове 
поширення вірусу.

Якщо восени у рослин картоплі, 
у яких бадилля було знищено, воно 
знову відростає, створюється не мен-
ша небезпека появи вірусного інфіку-
вання, ніж навесні (Табл. 4).

Погодні умови значно впливають 
на розвиток популяцій попелиць та 
на перебіг інфекційного циклу віру-
сів, тому для проведення боротьби з 
переносниками необхідно здійсню-
вати постійний моніторинг їх чи-
сельності та видового складу. Перше 
обприскування інсектицидами про-
водять приблизно через два тижні 
після масової появи сходів картоплі, 

але не пізніше появи перших крила-
тих особин попелиць. Обприскуван-
ня повторюють через кожні 2 тижні, 
а останні – приблизно за 2–3 тижні 
до запланованого строку видалення 
картоплиння.

 Комплекс агрозаходів, навіть за 
умов ретельного його застосування, 
не може забезпечити повної гарантії 
від вірусного зараження, особливо в 
умовах високого фону інфікуючого 
навантаження. Тому можливість ви-
користання найбільш сприятливих 
(чистих) фітосанітарних умов для 
вирощування здорового насіннєвого 
матеріалу картоплі, вільного від фі-
топатогенних вірусів, має виключно 
важливе значення.

Ступінь інфікуючого навантажен-
ня у різних природно-кліматичних 
зонах неоднакова і, зазвичай, завжди 
зростає з півночі на південь, збіль-
шуючи при цьому різноманітність 
і чисельність комах-переносників. 
Наприклад, у північних районах 
ступінь інфікуючого навантаження 
менший, що дозволяє вирощува-
ти там найбільш здорову насіннєву 
картоплю, вільну від фітопатоген-
них вірусів, і створювати насіннєві 
фонди високоякісного добазового 
матеріалу для подальшого вико-
ристання у базовому виробництві 
в інших регіонах країни. У багатьох 
європейських країнах вирощування 
найбільш здорової насіннєвої карто-
плі, вільної від фітопатогенних віру-
сів, зосереджено, головним чином, 
у північних районах (Фінляндія, Ве-
ликобританія, Німеччина, Франція, 
Польща та ін.).

Поряд із використанням північ-
них територій для вирощування здо-
рової насіннєвої картоплі, вільної від 
фітопатогенних вірусів, можуть бути 
успішно використані й інші ґрунто-
во-кліматичні умови. Добре відо-
мо, наприклад, що із збільшенням 
висоти місцевості над рівнем моря 
понад 400–500 м і вище чисельність 
та активність комах-переносників 
суттєво знижується, внаслідок чого 
послаблюється фон інфікуючого на-
вантаження. На висоті 1000 м над 
рівнем моря і вище існує реальна 
можливість вирощування здорової 
насіннєвої картоплі, вільної від фіто-
патогенних вірусів.

Найпоширеніші помилки захисту 
картоплі від вірусних хвороб:

• Пізній початок або недостат-
ній обсяг фітопрочищень наса-
джень картоплі та видалення хво-
рих рослин;
• Пізній початок обприскувань 

проти попелиць-переносників;
• Надто тривалий період між 

обприскуваннями;
• Неоптимальний вибір інсек-

тицидів;
• Низька форма витрати інсек-

тицидів;
• Пізнє видалення картоплиння 

(бадилля);
• Нове відростання рослин 

картоплі після видалення карто-
плиння;
• Відсутність урахування різ-

ного ступеню стійкості сортів 
картоплі до вірусів при вирощу-
ванні. 

Скручування листків

Таблиця 4. Ураженість картоплі вірусами до видалення та після 
нового відростання картоплиння після його видалення

Проба
Ураженість вірусами, %

Проба, відібрана до 
відростання картоплиння

Проба, відібрана після 
відростання картоплиння

1 0 7

2 0 6

3 0 2

4 0 1

5 8 13
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ЗАХИСТ РОСЛИН

Проблема захисту сільськогоспо-
дарських культур від сисних шкід-
ників наразі залишається однією з 
найактуальніших. Для успішного 
її вирішення за допомогою засобів 
захисту рослин треба одночасно по-
долати кілька перешкод:

• Наявність багатьох генерацій 
шкідників, що зумовлює високу 
пластичність і здатність їх до швид-
кого нарощування чисельності і 
розвитку резистентності, вимагає 
пошуку нових механізмів дії 

• Механічна стійкість (захисні по-
криви тіла шкідників, локалізація їх 
у місцях, куди проникнення робо-
чого розчину ускладнено) – вимагає 
системного механізму дії (проте на-
явність контактного нокдаун-ефек-
ту на незахищених покривами ко-
мах ніколи не є зайвою)

• Початок розвитку популяцій 
шкідників під час цвітіння, що зу-
мовлює присутність у зоні дії пре-
парату запилювачів – медоносних 
бджіл, диких бджіл і джмелів – ви-
магає безпечності для корисної ен-
томофауни.

• Зростаючі вимоги ринку до без-
печного харчування змушують шу-
кати рішення із зменшенням кіль-
кості обробок, тривалою захисною 
дією і водночас із покращеними 
еко-токсикологічними характерис-
тиками

Еволюція системних інсектици-
дів протягом 20-го століття при-
звела до появи високоефективних 
сполук, які могли впоратися (при-
наймні на початку свого життєвого 
циклу) з двома першими виклика-
ми. Зокрема, дуже поширеними у 
світі є препарати групи CNI – хлор-
нікотиніли (або неонікотиноїди), 
які перешкоджають нормальному 
функціонуванню нікотинових ре-
цепторів ацетилхоліну, порушуючи 
проходження імпульсів у нервових 
ланцюжках комах. Такий механізм 
дії назвали англійською абревіату-
рою nAChR, і з кінця минулого сто-
ліття до останніх часів група інсек-
тицидів із таким механізмом дії була 
чи не найпоширенішою у світі.

Проте досвід використання CNI 
виявив поряд із перевагами певні 

недоліки. По-перше, зловживання 
продуктами однієї групи, хоча б і 
високоефективними, рано чи піз-
но призводить до появи стійких 
популяцій. Так і сталося, зокрема, 
з тютюновою білокрилкою і де-
якими іншими. А по-друге – ви-
сокосистемні і високоефективні 
сполуки виявилися небезпечни-
ми для запилювачів. Скорочення 
популяції бджіл спонукало низку 
країн (перш за все ЄС) обмежити 
використання більшості препара-
тів CNI, а провідні хімічні компанії 
– терміново шукати їм заміну.

Перевіряючи сотні діючих ре-
човин на ефективність, вчені 
натрапили на стемофолін, виді-
лений з Stemonajaponica – лікар-
ської рослини з Південно-Східної 
Азії . Стемофолін – алкалоїд з 
інсектицидними властивостями. 
Близько 10 років світова наука на-
магалася використати їх для ство-
рення комерційного продукту, але 
без успіху.

Дослідникам компанії Байєр 
вдалося ідентифікувати саме час-

Ефективна дія 
Сіванто Прайм 
в нормі 0,9 л/га 
– обстеження 
через 3 доби 
після внесення. 
Висока 
ефективність 
спостерігається 
навіть на 
сильно 
деформованих 
листках

CIВАНТО® ПРАЙМ – 
ЗРОСТАННЯ В УНIСОН
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тину природного комплексу, від-
повідальну за інсектицидну актив-
ність, – систему фармакофору, яка 
впливає на нікотинові рецептори 
ацетилхоліну (nAChR) цільових 
шкідників. Додавши до неї ще два 
структурних фрагменти, вдалося 
водночас досягнути селективнос-
ті і збільшити ефективність спо-
луки. Так було синтезовано флу-
пірадіфурон – інновативну діючу 
речовину, яка належить до ново-
го хімічного класу – бутеноліди. 
Хоча за принциповим механізмом 
дії флупірадіфурон належить до 
вищезгаданих nAChR, світова на-
укова організація з контролю за 
резистентністю до інсектицидів 
IRAC присвоїла флупірадіфурону 
за типом активності унікальний 
код 4D, створивши для нього окре-
му групу.

Саме на основі флупірадіфуро-
ну створено новий системний ін-
сектицид Cіванто® Прайм. 

Cіванто® Прайм є сучасним 
інсектицидом із винятково без-
печним екологічним і токсиколо-
гічним профілем для контролю 
більшості сисних шкідників, таких 
як попелиці, білокрилки, клопи, 

щитівки, псилліди і багато інших 
як у личинкових, так і у дорослих 
фазах життєвого циклу.

Це системний інсектицид у 
препаративній формі розчинного 
концентрату 200 SL, дуже ефек-
тивний при застосуванні методом 
обприскування, проте має також 
властивості для застосування че-
рез системи поливу (наразі процес 
реєстрації в Україні методом поливу 
триває).

Системність (акропетальний 
рух по ксилемі) дозволяє Cіванто® 
Прайм захищати новоутворені піс-
ля обробки пагони та листя про-
тягом від 2 тижнів. Механізм дії 
nAChR забезпечує стрімкий нокда-
ун-ефект, завдяки якому препарат 
можна використовувати як «вогне-
гасник», якщо не вдалося проконтр-
олювати спалах чисельності шкід-
ника заздалегідь. Крім того, обробка 
Cіванто® Прайм успішно запобігає 
перенесенню шкідниками вірусних, 
бактеріальних і фітоплазменних ін-
фекцій.

Ефективність Cіванто® Прайм 
проти сисних шкідливих комах не 
поступається, а часом перевищує 
ефективність неонікотиноїдів.

Cіванто® Прайм – також цінний 
інструмент для запобігання резис-
тентності, зокрема, використання 
проти стійких до неонікотиноїдів 
популяцій білокрилок, попелиць та 
інших шкідників.

Cіванто® Прайм також має від-
мінні характеристики безпеки: він 
припускає обробку в різні періоди 
розвитку рослин, не загрожуючи 
бджолам і джмелям. Його селектив-
ність до більшості корисної фауни 
в агроценозах плодових і овочевих 
культур робить його придатним для 
використання в інтегрованих сис-
темах захисту (ІРМ). Токсичність 
Cіванто® Прайм для риб визнача-
ється вище порогу його розчиннос-
ті у воді – унікальна особливість се-
ред інсектицидів.

Разом із наступним використан-
ням системного інсекто-акарициду 
Мовенто® (концепція захисту CіМо) 
Cіванто® Прайм здатний впоратися 
з будь-якою проблемою, створеною 
сисними шкідниками на більшості 
культур. А його сприятливий ток-
сико-екологічний профіль робить 
можливим подальшу заміну ним 
CNI на провідних сільгоспкульту-
рах. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

На сезон 2019 р. Cіванто® Прайм зареєстровано в Україні на наступні культури:

Ідентифікація 
продукту

Культура Цільовий об'єкт

Норма 
витрати 

препарату, 
л/га

Кратність 
обробок

Cіванто® Прайм 200 
SL, ВР (флупірадіфурон, 

200 г/л)
виноград листкові цикадки, борошнистий червець 0,25–0,5 2

Cіванто® Прайм 200 
SL, ВР (флупірадіфурон, 

200 г/л)
капуста попелиці, трипси 0,6–0,7 3

Cіванто® Прайм 200 
SL, ВР (флупірадіфурон, 

200 г/л)
яблуня

комплекс сисних шкідників (попелиці: яблунева, 
яблунево-подорожникова та кров’яна); яблунева 

медяниця; щитівки, (в т.ч. каліфорнійська та 
комоподібна щитівка), несправжня акацієва 

щитівка, яблуневий пильщик, цикадки

0,5–1,0 2

Cіванто® Прайм 200 
SL, ВР (флупірадіфурон, 

200 г/л)
 груша

комплекс сисних шкідників (попелиці: яблунева, 
яблунево-подорожникова та кров’яна); грушева 

медяниця; щитівки, в т.ч. каліфорнійська щитівка), 
грушевий пильщик

0,5–1,0 2



Потепління та різкі перепади тем-
ператури впродовж зимових місяців, 
а також весняні заморозки під час 
вегетації плодово-ягідних культур 
ставлять під загрозу продуктивність 
садів. Тепла погода взимку (плюсова 
температура впродовж січня–лю-
того) дає змогу прискорювати ве-
гетацію плодових культур, яка за 
звичайних погодних умов в Україні 
розпочинається навесні. Це може 
призвести до значної втрати генера-
тивних бруньок під час різких коли-
вань температури повітря. Або на-
віть до часткової або повної загибелі 
плодових дерев навіть витривалих 
культур, таких як яблуня та груша, і 
особливо чутливих до даних темпе-
ратурних перепадів – черешні, абри-
косу, фундука та волоського горіха.

Про підвищення середньорічної 
температури в Україні свідчить де-
тальний аналіз температурних по-
казників, зафіксований на території 
Дослідної станції помології ім. Л. 
П. Симиренка ІС, що знаходиться у 
селі Мліїв Черкаської області. Так, 
за даними спостережень, протягом 
1978–2013 років відбувалось посту-
пове підвищення як середньорічної 
температури на + 1,4°С, так і темпе-
ратури під час вегетації на + 1,0°С, 
що є наслідком і підтвердженням 
глобального потепління у світі. Уна-
слідок потепління варто очікувати 

значну кількість пошкоджених пло-
дових дерев від дії різких перепадів 
температури впродовж зимово-вес-
няного періоду, міграції карантин-
них шкідників та розвитку хвороб у 
садах, що можуть завдати великих 
збитків.. 

Нинішньої зими в Україні встано-
вилася аномально тепла погода та 
ще й без снігу, тому для успішної пе-
резимівлі плодових садів раджу про-
вести низку заходів.

1 Внаслідок теплої погоди мишо-
подібні гризуни активізуються, 

тому обмотування штамбів дерев 
спеціальною плівкою, сіткою, па-
пером буде доцільним. Також ефек-
тивним у боротьбі з гризунами є 
родентициди у вигляді затравок 
(Ratimor, Storm).

2 Враховуючи загрозу різкого 
похолодання на фоні теплої 

погоди, для успішної перезимівлі 
плодових культур при обрізуванні 
дерев необхідно замазувати зрізи 
садовим варом.

3 Теплі зими сприяють розвитку 
хвороб та шкідників, тому са-

дівникам варто бути готовими до 
обробки садів препаратами в ранні 
терміни у випадку прискореного 
настання вегетації. 

4 Для запобігання підмерзання 
молодих коренів насаджень 

ягідних культур внаслідок різких 
температурних перепадів ефектив-
ним є вкриття ягідників мульчую-
чими матеріалами, а саме: соломою 
та тирсою.

Якщо не вдалося вберегти сад 
від дії різких коливань температу-
ри, внаслідок чого відбулось по-
шкодження насаджень морозами, 
слід врахувати ступінь пошкоджен-
ня даних культур. Якщо підмерз-
ли лише кінці гілок, їх обрізування 
проводять до початку вегетації. При 
більш сильному підмерзанні, коли 
по характеру змін та потемніння чи 
почорніння тканин важко визна-
чити ступінь пошкодження, дерева 
залишають без обрізування до про-
будження бруньок та початку росту 
пагонів. При цьому слід враховува-
ти, що потемніння деревини не є під-
ставою видалення гілок чи дерева в 
цілому. У даному випадку проводять 
омолоджуюче обрізування, тобто 
вкорочують пагони до непідмерзлих 
гілок, видаляючи явно мертві час-
тини дерева. Максимальним віком 
плодових культур для омолоджую-
чого обрізування є: для вишні, пер-
сика, сливи – 10–15 років; для яблу-
ні, груші – 20–30 років; для абрикоса 
– 35 років. 

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат  
с.-г. наук ЗИМОВЕ ПОТЕПЛ²ННЯ 
² ЙОГО НАСЛ²ДКИ ДЛЯ САД²В
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У міцній хатинці сидять по зер-
нинці, ми їх діставали й смачно ла-
сували… Це приказка про горіхи. З 
давніх часів відомо, що горіхи є од-
ними з найцінніших продуктів хар-
чування. В Україні існує багато го-
ріхоплідних культур, але найбільш 
практичне значення має звичайно 
ж горіх волоський, який можна ви-
рощувати практично по всій тери-
торії нашої країни.

Чому його так називають? Спра-
ва в тому, що в Україну він потрапив 
із Валахії (це – область Румунії), 
тому й дістав своєрідну територі-
альну назву – «волоський». А вза-
галі батьківщиною цієї рослини є 
Середня Азія та деякі райони Кав-
казу – саме там вона була введена 
в культуру ще до нашої ери. Горіхи, 
твердять дослідники, відігравали 
велику роль у харчуванні первісної 
людини: на територіях перших по-
селень, виявлених археологами у 
Швейцарії, Італії та в деяких інших 
країнах, було знайдено багато «слі-
дів» волоських горіхів, а відомості 
про них зустрічаються ще й у бага-
тьох письмових пам’ятках.

Нині ж ця культура у нашій кра-
їні є досить популярною для садів, 
оскільки попит на горіхи постійно 
зростає. Щоправда, закупівельна 
ціна на українські горіхи знахо-
диться на нижчому, ніж у світі, рів-
ні. Адже вітчизняним виробникам 
не вистачає партій однорідної сор-
тової продукції, здебільшого про-
дається суміш різних сортів, що й 
знижує вартість товару. Тож треба 
збільшувати площі плодоносних 
інтенсивних садів, бо поки що ця 
ніша у нашій країні залишається не 
повністю зайнятою. 

До уваги кілька порад, підкріпле-
них власним досвідом, як закласти 
й виростити горіховий сад.

Одразу ж зауважу, що промисло-
вий сад варто формувати щеплени-
ми саджанцями, зареєстрованими 
у Державному реєстрі України, з 
урахуванням сучасних технологій і 
рекомендацій Міністерства аграр-

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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ної політики і продовольства. Най-
головніше ж, що треба пам’ятати, 
так це те, що горіх волоський – во-
логолюбна культура, дуже добре 
росте у зрошених долинах, але не 
терпить важких та сирих ґрунтів. 
Для одержання гарних врожаїв на 
горіхових плантаціях висаджують 
саджанці, прищеплені сортами кра-
щих його форм. Під такий сад оби-
раються відкриті для тепла і сонця 
площі, краще – пологі схили. Перед 
висадженням горіхового саду тре-
ба належно підготувати ґрунт, удо-
бривши його органікою. Якщо при-
скіпливіше поставитися до цього, 
то на один гектар саду треба внести 
100 кг N, 16 кг Р2О2, 2 кг К2О і 31 кг 
Са. Оскільки довговічність дерев 
волоського горіха велика, то й без 
щорічного внесення добрив не мож-
на буде отримувати високі врожаї. 
Тому про наведені розрахунки мі-
кроелементів треба пам’ятати по-
стійно.

Посадкові ями готуються розмі-
ром 1м³ і заправляються органікою 
(краще підійде 3-річний перегній). 
Деревця висаджують восени або 
навесні, заглиблюючи у ґрунт по ко-
реневу шийку. Після висаджування 
рясно поливають та гарно ущільню-
ють землю. Щоб дерево прижилося і 
рівно росло, саджанець на 1–2 роки 
прив’язують до тимчасової опори. 
Мульчують соломою або скошеною 

травою у радіусі одного метра від 
стовбура, що дозволяє утримати во-
логу в ґрунті та покращити зимос-
тійкість.

Для досягнення доброї продук-
тивності горіхові рослинки потре-
бують ретельного догляду, особливо 
у перші роки вегетації. У перші 3–4 
роки після висаджування потрібно 
правильно сформувати крону дере-
ва. Робиться це під час весняного об-
різування та зелених (літніх) опера-
цій. Тут фахівець повинен грамотно 
визначити кількість скелетних гілок 
і видалити центральний провідник. 
У подальшому садівник лишень ви-
правлятиме «примхи погоди» і ви-
далятиме хворі, пошкоджені та ті 
гілки, які загущують крону. Коли ж 
дерево почне з вигляду «старіти», то 

потрібне буде й омолоджуюче обрі-
зування скелетних та напівскелет-
них гілок. Тоді на вкорочених гілках 
зі сплячих бруньок з'явиться вели-
ка кількість приростів, які можуть 
бути використані для формування 
нових елементів крони. Пошкодже-
ні гілки необхідно обрізувати до жи-
вих місць і замазувати рани садовим 
варом. Багатьма садівниками помі-
чено, що укорочення краще всього 
проводити шляхом перекладу на 
розташовану нижче гілку. У такому 
разі відбувається достатнє освітлен-
ня центру крони та створюються 
умови для хорошого зростання па-
гонів із сплячих бруньок. 

Часто доводилося бачити молоді 
рослини, які утворилися від коре-
невої шийки і навіть від стовбура 
старих відмерлих дерев. Тож горі-
хова рослина сама по собі живуча й 
здатна до відновлення. Омолоджу-
юче обрізування при укороченні на 
третину (або й на ½!) всіх скелетних 
гілок і справді дає позитивний ре-
зультат: з'являється сильний при-
ріст, з якого через декілька років 
повністю формується нова крона і 
відновлюється плодоносіння дере-
ва у тих же об’ємах, що й раніше. 

Фітосанітарний захист волось-
кого горіха від шкідників та хвороб 
є найважливішим агротехнічним 
прийомом догляду за насадження-
ми, який у значній мірі визначає їх 
продуктивність і якість отримува-
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ної продукції. 
Як вже наголо-
шувалося на початку до-
пису, підбір стійких до захворювань 
сортів є найважливішим моментом 
у захисті горіхових насаджень. А 
для забезпечення надійного захисту 
дуже важливо знати симптоми хво-
роб і шкідників на ранніх стадіях їх 
розвитку. Але про це ми детальніше 
розповімо в одному з наступних но-
мерів нашого видання.

Наразі ж садівники впроваджу-
ють інтенсивну технологію вирощу-
вання волоського горіха, яка перед-
бачає оптимальне загущення (при 
схемі посадки 10х10 м – 100 дерев/ 
га) та заходи з підвищення родю-
чості ґрунтів (поєднання сидераль-
них культур і органічних добрив). 
Повторимося, що неабияке значен-
ня має також вирощування саме ви-
сокопродуктивного стійкого до хво-
роб садивного матеріалу. Тут слід 
зазначити, що частина посадкового 
матеріалу завозилася до нас з-за 
кордону: в основному з Молдови, 
також – з Італії, Франції, Туреччини 
та Канади. Треба пам’ятати, що за 
типом плодоношення сорти є термі-
нальні та латеральні. Термінальний 
(верхівковий) тип плодоношення 
полягає в тому, що плоди ростуть на 

верхівках однорічних пагонів, утво-
рюючи зв’язки по 2–3 горіха. А ла-
теральний – це тип плодоношення, 
при якому плоди утворюються не 
лише на термінальних верхівках, а й 
по всіх однорічних пагонах стовбу-
ра. Мабуть, ви неодноразово чули, 
що сорти з «теплих» країн часто 
страждають від підмерзання. Тому 
ми б радили підбирати саджанці 
грецького горіха саме української 
селекції, які є районованими та аклі-
матизованими до наших ґрунтово-
кліматичних умов. Бо у провідних 
українських розсадниках, які за-

ймаються вирощуванням горі-
хів, весь час проводять до-

слідження щодо адаптації 
сортів до українських 
умов.

Вступ у плодоношен-
ня щеплених грецьких горіхів 

української (молдовської) селекції 
починається із 4–5-го року вегета-
ції. На 8–10 рік при належному до-
гляді можна отримати 15–20кг з од-
ного дерева (1,2–1,6 т/га). На 12–15 
рік волоський горіх вступає у повне 
плодоношення і дає врожаї по 50–60 
кг з дерева, тобто по 4–4,8 т/га (при 
загущеності 80 дерев/га). Непогано, 
правда?

Але перед закладкою горіхового 
саду агропідприємцям варто доско-
нало вивчити всі особливості цього 
бізнесу, бо він в Україні у промисло-
вих масштабах лише починає роз-
виватися. Тут потрібно пам’ятати, 
що перший невеликий урожай мож-
на отримати лише з 4–5-річного 

віку (та й то – із щеплених сортових 
горіхів), тому доцільно створювати 
комбінований сад із використанням 
плодово-ягідних культур.

Щодо бюджету, то статті витрат 
для закладки горіхового саду по-
лягатимуть у придбанні щеплених 
саджанців – на 1га потрібно в серед-
ньому 80 штук при висаджуванні за 
схемою 12х10м (для латеральних 
сортів), а за схемою 14х12м – 70 
штук (для термінальних). Полив під 
час садіння розчином із біопрепа-
ратами складатиме 20–30 л готово-
го розчину на одне дерево. Також 
враховується вартість робіт (роз-
бивання, викопування ям, поливан-
ня, висаджування саджанців, муль-
чування, підв’язування до опори 
тощо).

За свіжою інформацією, горіхи 
з України експортувалися за ціною 
8–10€/кг. Тож протягом одного се-
зону за правильної організації про-
цесу можна заробити досить при-
стойні гроші. Правда, для більшого 
економічного успіху недостатньо 
мати лише горіховий сад. Потрібно 
ще мати відповідне обладнання для 
переробки та сортування. 

На закінчення хочеться наголо-
сити, що горіхівництво має ще й со-
ціально-економічну основу. Судіть 
самі: якщо для родини цей бізнес 
приноситиме стабільний прибу-
ток, то для суспільства – додаткові 
робочі місця, а для країни – напо-
внення бюджету, створення підпри-
ємств для переробки та зберігання 
продукції. 

САДІВНИЦТВО
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До гнилей стовбурів і гілок ліщи-
ни та фундука належать: стовбуро-
ва гниль, біла гниль, біла змішана 
гниль гілок, біла периферична гниль 
гілок, усихання гілок (біла волок-
ниста гниль), звичайний (європей-
ський) рак, ди-плодіоз. Якщо раніше 
ці хвороби були поширені лише на 
різних видах ліщини, частіше у лі-
сових насадженнях, то на сьогодні 
більшість із них стали виявлятися 
на промислових сортах фундука, 
родоначальниками яких є ліщина 
понтійська (Corylus pontica K.KOCH 
), ліщина крупна (Corylus maxima 
MILL.), ліщина звичайна (Corylus 
avellana L.) та інші види. Ураження 
культурних сортів фундука різними 
гнилями відбувається у зв’язку з ін-
тенсивним розширенням промис-
лових насаджень горіха в останні 
роки. 

Стовбурова гниль (біла цен-
тральна гниль деревини). На ура-
жених стовбурах і гілках ліщини та 

фундука виявляються дуже різні за 
розміром і формою – плоскі, че-
репашкоподібні або половинчасті, 
зрід-ка майже розпростерті, з бо-
розенчастою, часто горбкуватою 
волохатою рудою або сірою поверх-
нею, із заокругленим пухнастим 
краєм – плодові тіла гриба. 

Збудником хвороби є трутовий 
гриб Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. 
et Galz. (син. Polyporus torulosus 
Pers.). 

Тканина плодових тіл волокнис-
та, легка, іржава або буро-іржава. 
Поверхня трубчастого шару руду-
вата або бурувато-коричнева, іноді 
з оливковим відтінком. Гіменофор 
складається з декількох шарів тру-
бочок. 

Гниль виявляється на стовбу-
рах і гілках старих ослаблених 
ростучих дерев з механічними по-
шкодженнями. У результаті своєї 
життєдіяльності патоген викли-
кає білу центральну гниль дере-

вини. Уражені рослини з ча-сом 
гинуть.

Інфекція зберігається в ураже-
них стовбурах (грибниця патогена) 
і плодових тілах гриба (базидії з 
базидіоспорами). Протягом вегета-
ційного періоду гриб поширюєть-
ся базидіоспорами. Окрім ліщини 
і фундука па-тоген уражує грушу, 
сливу, черешню, вишню, ясен, тро-
янди, самшит, ялі-вець та ін.

Біла гниль. Захворювання на 
ліщині і фундуку проявляється у 
вигляді змішаної гнилі гілок і пери-
феричної гнилі коренів і стовбурів. 
Уражена рослина може сильно зне-
силитись аж до повної загибелі. Ура-
жена деревина втрачає пружність, 
набуває волокнистого стану і біло-
сніж-ного забарвлення, стає менш 
міцною і легко ламається.

Біла гниль проявляється у ви-
гляді загального в'янення надземної 
ча-стини рослин. У вологу погоду 
окремі листкові пластинки стають 
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водянис-тими, знебарвлюються, 
покриваються білим повстяним на-
льотом. На уражених гілках, паго-
нах і плодах утворюються м'які гни-
лі плями, вкриті білим повстяним 
нальотом. Надалі тканини загнива-
ють, плями набувають неправильної 
форми. На їх поверхні з’являються 
темно-коричневі, згодом чорні дріб-
ні тільця – склероції. Уражені корені 
вкриваються водянистими невираз-
ними бурими плямами, на поверхні 
яких формується білосніжний сли-
зоподібний наліт із дрібненькими 
чорними тільцями різної форми і 
ве-личини – склероціями.

Збудником білої гнилі є гриб 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
(cин. Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) 
Korf. et Dumont, який належить до 
по-ліфагів, уражує понад 360 видів 
одно- та дводольних культурних і 
дико-рослих рослин. У циклі свого 
розвитку гриб формує грибницю у 
вигляді білого нальоту, склероції і 
сумчасте спороношення – відкриті 
плодові тіла – апотеції із сумками і 
сумкоспорами.

Джерелом інфекції є склероції 
гриба на рослинних рештках у ґрун-
ті, які зберігають життєздатність до 
7–10 років. 

Навесні частина склероціїв гриба 
проростають з утворенням відкри-
тих плодових тіл – апотеціїв із 
сумками і сумкоспорами. Останні 

форму-ють інфекційні гіфи, які про-
никають у рослину. Окрім сумкос-
пор, гриб може поширюватися веге-
тативно – шматочками грибниці за 
допомогою вітру, дощу, комах. 

Грибниця патогена, яка містить-
ся у верхніх шарах ґрунту, також 
може спричиняти ураження коренів 
і надземної частини стебла молодих 
рослин. Хвороба інтенсивно розви-
вається у дощову погоду і за високої 
вологості повітря. 

Біла змішана гниль гілок. Хво-
роба викликається грибом Polyporus 
brumalis Pers. ex Fr. (Polyporellus 
brumalis Karst.), якого нази-вають 
«трутовик зимовий». Гриб уражує 
гілки, іноді корені і стовбури лі-
щини, фундука, зустрічається також 
на пнях. Гниття деревини протікає 
ак-тивно і призводить до утворення 
змішаної гнилі білого забарвлення.

Плодові тіла у гриба еластич-
ні, розміром до 10 см при товщині 
1–2 см. Верхня поверхня жовтува-
то-бура, слабобархатиста. Плодові 
тіла ростуть до настання морозів і 
з'являються відразу ж після танення 
снігу, що свідчить про стійкість па-
тогена до дії знижених температур. 

Білу змішану гниль гілок лі-
щини викликає також трутовий 
де-реворуйнівний гриб Inonotus 
radiatus (Sow. Ex Fr.) Karst. (син. 
Polyporus radiatus Sow. Ex Fr.), 
який ще називають «трутовик про-
меневий». Плодо-ві тіла гриба у ви-
гляді невеликих шляпок, біля осно-

ви з горбиком. Повер-хня шорстка, 
горбиста, жовто-бура, з шовковис-
тим відтінком, поступово чорніє. 
Плодові тіла часто зростаються по 
кілька штук у черепичні групи, роз-
міри окремих шапочок 1,5–4 х 2–8 х 
1–2 см. Край хвилястий, світло-жов-
тий. Тканина гриба пробкоподібна, 
потім тверда, на зрізі променисто-
волокниста, зональна, трубочки гі-
менофора буро-жовті. 

 Гниль змішана деструктивного 
типу, біла, пізніше переходить у во-
локнисту. На перших стадіях гнит-
тя деревина набуває білого забарв-
лення з жовтуватим відтінком, на 
кінцевих стадіях утворюються во-
локна, які легко відокремлюються, 
між якими розташовані скупчення 
світло-бурої грибниці. Найчастіше 
уражаються дерева з механічними 
ушкоджен-нями, а також ослаблені, 
затінені.

Інфекція зберігається в уражених 
органах рослин у вигляді грибниці і 
базидіоспор у плодових тілах пато-
генів. 

 Біла периферична гниль гілок. 
Проявляється хвороба на гіл-ках і 
пагонах ліщини, фундука, особливо 
у затінених вологих місцях, у вигля-
ді кільцевої гнилі. Збудником хво-
роби є трутовий гриб Vuilleminia 
comedens Maize, який уражує також 
гілки дуба. 

Плодові тіла утворюються під 
епідермісом і мають вигляд ро-
зпростертих плівок жовтуватого, 
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сірого або білуватого кольору. У 
дере-вині уражених гілок утво-
рюється біла периферична гниль. 
Гриб зустріча-ється досить часто у 
вигляді масового ураження (окіль-
цювання) гниллю бічних гілок рос-
лин. В окремих випадках за неспри-
ятливих умов для рос-ту і розвитку 
рослин (зниження рівня ґрунтових 
вод та ін.) гриб може ви-кликати ма-
сове всихання дерев і кущів ліщини, 
фундука, дуба. Інфекція зберігаєть-
ся у деревині уражених рослин.

Усихання гілок (біла волокнис-
та гниль). Хвороба появляєть-ся на 

ліщині, рідше на фундуку у ви-
гляді відмирання кори і руй-
нування деревини по типу 
білої волокнистої гнилі.

Збудником хвороби 
є гриб Vuilleminia coryli 

Boidin, Lanq. & Gilles. На 
нижньому боці ураже-
них гілок або на стовбурі 
гриб формує м'я-систо-
воскові плодові тіла у 

вигляді розпростертих 
плівок товщиною 1,0–1,5 
мм, щільно притиснутих 
до субстрату. 

Забарвлення їх варіює 
від білуватого до світло-
коричневого кольору. Во-
ни проривають епідерміс 
гілок і виступають з трі-
щин кори. При сильному 

ураженні рослина відмирає, оскіль-
ки відбувається кільцювання гнил-
лю поверхні стовбура. 

Ураження рослин здійснюється 
базидіоспорами гриба перева-жно 
через різні пошкодження кори, у 
тому числі комахами. Грибниця роз-
вивається у корі і в заболонній дере-
вині стовбурів, викликаючи швидке 
відмирання молодих дерев. Сильне 
ураження рослин хворобою відзна-
ча-ється на рослинах, які ростуть у 
сильно затінених місцях.

Звичайний (європейський) рак. 
Хвороба проявляється на осла-
блених стовбурах і гілках ліщини, 
фундука. Частіше ураження трап-
ляється на дорослих насадженнях, 
а іноді – і в розсадниках. На рос-
линах 5–7-річного віку, як правило, 
виявляється у вигляді некрозу кори, 
який супроводжується утворенням 
напливів (наростів, пухлин) і глибо-
ких ран. 

Збудником хвороби є гриб Nectria 
galligena Bres. (син. Dialonectria 

galligena (Bres.) Petch.), 
який у циклі свого розви-

тку формує сумчасту ста-дію 
– напіввідкриті плодові тіла – 

перитеції із сумкоспорами і 
конідіальну – конідієносці з 
конідіями.

Зараження здійснюється ко-
нідіями і сумкоспорами лише че-

рез сві-жіші рани на гілках і стовбу-
рах. Грибниця розвивається в лубі і 
судинах деревини, викликаючи від-
мирання й опадання кори. По краю 
рани щоріч-но утворюється валик 
(наплив), який руйнується грибом 
і тим самим збі-льшує ракову рану. 
У місцях ураження між тріщинами 
утворюються кре-мово-білі поду-
шечки – конідіальне спороношення, 
яке відбувається навесні і восени, 
переважно у періоди з високою во-
логістю.

При формуванні сумчастого спо-
роношення гриб не формує стром. 
Кулясті темно-червоні плодові тіла 
утворюються поодиноко або група-
ми на ураженій корі і по краях ран. 
Дозрівання і викидання сумкоспор 
відбу-вається протягом вегетації 
рослин. Найбільш активне вики-
дання сумкос-пор спостерігається 
вдень після дощу або великих тума-
нів.

 Гриб зимує в ураженій корі і де-
ревині грибницею і сумкоспорами у 
перитеціях. Розвитку хвороби спри-
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яє м'який клімат – тривале тепле 
літо і м'яка зима з достатньою кіль-
кістю опадів. Шкідливість хвороби 
полягає у порушенні діяльності про-
відної системи кори, внаслідок чого 
порушується обмін речовин рос-
лини, водний баланс, що негативно 
позначається на ро-звитку молодих 
пагонів і зимостійкості дерев. 

Крім ліщини і фундука гриб ура-
жує яблуню, грушу, вишню, череш-
ню, горіх, бук, дуб, клен, граб, ясен, 
каштан, березу та інші види. 

 Диплодіоз. Ознаки захворю-
вання проявляються на корі гі-лок, 
пагонах у вигляді темних плям, 
вкритих дрібненькими бугристи-
ми плодовими тілами – пікнідами. 
Згодом кора чорніє, всихає, листки 
скру-чуються, стають бурими і вси-
хають. Пікніди чорні, щільні, роз-
міщені по-одиноко або у вигляді 
купки чорних дрібних тілець. Ура-
жені гілки і паго-ни всихають. Хворі 
верхівки гілок виглядають, немов 
обпечені моніліозом, з часом вони 
стають крихкими, ламаються. 

Збудником хвороби є гриб 
Diplodia coryli Fckl., який викликає 
вси-хання гілок рослин. Під час ве-
гетації гриб поширюється пікнос-
порами. Ря-сні роси і краплі дощу 
посилюють розтріскування пікнід 
і сприяють акти-вному виходу пік-
носпор і масовому зараженню дерев 
і кущів. У посушливі роки пікніди 

іноді утворюються навесні наступ-
ного року. 

Проростають пікноспори за на-
явності краплинної вологи і темпе-
ра-тури від 40С до 300С (оптимум 
23–250С). Масове зараження ліщи-
ни і фун-дука диплодіозом відбу-
вається за наявності пошкоджень 
покривних тка-нин кори (морозо-
боїни, пошкодження шкідниками, 
рани під час обрізання дерев та ін.).

Джерело інфекції – грибниця, 
що зимує в ураженій корі дрібних 
гі-лок і пагонів, а також пікніди з 
пікноспорами гриба на уражених 
органах. Навесні, коли в рослині 
починається сокорух і ріст тканин, 
починає розви-ватися і грибниця 
патогена по краях ураженої ділянки. 
Вона проникає у здорову кору. Пік-
ніди гриба під час весняних дощів 
вивільняють величез-ну кількість 
пікноспор, які заражають рослини.

Шкідливість хвороби полягає в 
ослабленні куща чи дерева в цілому, 
у всиханні гілок і пагонів.

Захисні заходи. Для закладан-
ня розсадників фундука підбира-
ють вирівняні, захищені від вітрів 
ділянки, на віддалі не менше 1 км 
від проми-слових плодових на-
саджень. У захисних лісосмугах 
навколо розсадника не варто ви-
саджувати плодові, ялівець, глід 
та інші породи, які уражують-ся 
спільними хворобами.

Своєчасно розпушують ґрунт, 
особливо за утворення поверхневої 
кірки, аби уникнути розвитку коре-
невих гнилей. Систематично прово-
дять захисні заходи проти личинок 
травневого хруща, дротяників та ін-
ших ґрунтових шкідників, які спри-
яють ураженості рослин гнилями та 
інши-ми хворобами.

Вносять лише збалансовані нор-
ми органічних і мінеральних добрив 
на основі агрохімічного аналізу 
ґрунту. Слід пам’ятати, що односто-
роннє внесення азотних добрив під-
вищує сприйнятливість рослин до 
хвороб, а фосфорно-калійні добри-
ва підвищують їх стійкість. 

Для закладання саду потрібно 
використовувати лише здоровий 
са-дивний матеріал. Під час вико-
пування саджанців у розсаднику ре-
тельно оглядають кореневу систему. 
У разі виявлення ознак різних гни-
лей, а та-кож вірусних та фітоплаз-
мових захворювань на головному та 
бічних ко-ренях або кореневій ший-
ці саджанців рослини вибраковують 
і знищують. 

Під час проектування промисло-
вих насаджень фундука слід брати 
до уваги рельєф місцевості, екс-
позиції схилу, тип ґрунту, вміст у 
ньому кальцію, глибину залягання 
ґрунтових вод та інші агроекологіч-
ні умови, які суттєво впливають на 
ріст і розвиток дерев, на їх стійкість 

ГОРІХИ

Стовбурова гниль
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до хвороб та інших стресових чин-
ників. Не рекомендується закладати 
насадження на пі-вденних схилах, 
на перезволожених ділянках, ни-
зинних місцях із поганою циркуля-
цією повітря, а також на ділянках із 
сильними північного напря-мку ві-
трами та протягами.

Потрібно суворо дотримувати-
ся рекомендованої густоти садіння 
са-джанців, за якої рослини отриму-
ють хорошу освітленість та вільний 
рух повітря між ними, утримувати 
ґрунт у пухкому стані.

У молодих і плодоносних наса-
дженнях восени та навесні до по-
чатку сокоруху потрібно ретель-
но очищувати стовбури і скелетні 
гілки від кори, яка відстала, моху і 
лишайників за допомогою скреб-
ка, кордщіт-ки або щітки з твердою 
щетиною. Всі відходи збирають 
і спалюють. Цей захід важливий 
проти резервації багатьох збудни-
ків хвороб. Заражені і всохлі гілки 
вирізують на кільце із захоплен-

ням 10–15 см здорової ткани-ни з 
обов’язковою дезінфекцією і зама-
зуванням садовою замазкою місць 
зрізів. 

У разі виявлення ракових плям 
на штамбі або на товстих гілках слід 
провести обов'язкові лікувальні за-
ходи із зачищенням ураженої кори 
до здорової деревини із захоплен-
ням 1,5–2,0 см здорової кори навко-
ло пля-ми. Очищену кору збирають і 
спалюють, тому що вона є джерелом 
інфек-ції. Після зачищення рани де-
зінфікують 1% розчином мідного 
купоросу і покривають садовими 
замазками «Благо Сад», «Сантар 
СМ» та ін. Ефек-тивне лікування 
дерев, уражених європейським ра-
ком, спостерігається за умов, коли 
в ґрунті достатньо вологи і збалан-
сованих поживних речовин. Ліку-
вання дерев слід проводити рано 
навесні, до настання сприятливих 
температур повітря (150С і вище) 
для розвитку хвороби. 

Для захисту штамба і гілок від со-
нячних опіків, морозобоїн ефектив-
ним є осіннє покриття кори садовою 
фарбою «Юніфарб», яка містить 
мід-ний купорос, сірку, антисептик 
та протимікробні добавки, що уне-
можлив-лює розвиток фітопатоге-
нів і окремих шкідників у тріщинах 
кори. Одного фарбування цією фар-
бою вистачає на цілий рік. За від-
сутності фарби «Юніфарб» можна 
використати водоемульсійні фарби 
ВД-К4-577; НД-511; ЕВА-27А та ін. 

Спилювання, негайне видалення 
з саду і спалювання сильно ураже-
них дерев або окремих гілок, що не 
піддаються лікуванню. Збирання і 
глибоке загортання опалого листя, 
перекопування пристовбурних ді-
лянок, розпушування міжрядь. Всі 
ці заходи сприяють різкому знижен-
ню резер-вації інфекції збудників 
гнилей деревини гілок та стовбурів.

У Переліку пестицидів і агрохімі-
катів, дозволених до використання 
в Україні, не зареєстровано жодного 
фунгіциду, який можна було б за-
сто-совувати для профілактичних 

обприскувань дерев фундука та лі-
щини від хвороб. Досвід окремих 
господарств, фермерів і любите-
лів-садоводів, які займаються ви-
рощуванням фундука, показує, що 
для обмеження первин-ної інфекції 
збудників гнилей, всихання гілок, 
диплодіозу, звичайного раку і зиму-
ючих стадій шкідників ранньою вес-
ною «перед набуханням бру-ньок» 
проводять обприскування-омиван-
ня дерев розчинами інсектицидів 
(Препарат 30В, к.е. та ін.) із дода-
ванням контактного фунгіциду на 
основі гідроксиду міді, в.г. (Косайд 
2000, 2,0–2,5 кг/га та аналоги); суль-
фату залі-за, з.п. (Айрон, 6–18 кг/га), 
сульфату міді, в.п. (Бордо МК, 15–18 
кг/га та аналоги). Обприскування 
насаджень проводять у денну пору 
з нормою ви-трати робочого роз-
чину 1000–1500 л/га. За відсутності 
фунгіцидів дерева до початку соко-
руху обприскують 5% розчином се-
човини з омиванням кори штамба, 
скелетних гілок, усієї крони дерева 
і обов’язковим обприс-куванням 
ґрунту під його кроною. 

У весняний період у фазу зеле-
ного конуса – початку розсування 
і ві-докремлення бутонів – проти 
хвороб дерева обприскують 1%-ною 
бордо-ською рідиною або одним із 
фунгіцидів на основі діючих речо-
вин: гідрок-сиду міді, в.г. (Косайд 
2000, 2,0–2,5 кг/га та аналоги); ман
коцебу, з.п. (Ді-тан М–45, 2,0-3,0 кг/
га); метираму + гідроксиду міді, в.г. 
(Каурітіл 250 ДФ, 3,0 кг/га); сульфа
ту міді, к.с. (Купроксил, 7,0 л/га та 
аналоги), хлорокису міді, в.с, (Абіга-
Пік, 4–6 л/га).

 Своєчасне проведення органі-
заційно-господарських, санітар-
но-оздоровчих, агротехнічних та 
профілактичних хімічних заходів 
у наса-дженнях ліщини і фунду-
ка сприяє оптимальному росту 
і розвитку дерев, підвищенню їх 
стійкості до хвороб та інших не-
гативних чинників, отри-манню 
високих урожаїв горіхів відмінної 
якості. 
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ФАКТЫ 
Существует два вида миндаля: 

горький и сладкий. Горький мин-
даль принадлежит к «несъедоб-
ным» продуктам из-за содержания 
в нем гликозида амигдалина, ко-
торый легко разлагается на сахар, 
бензальдегид и сильно ядовитый 
цианистый водород. Таким об-
разом, он может быть смертель-
ным для человека: для наступле-
ния смерти достаточно менее 50 
«горьких» орешков.

ОСНОВНЫЕ  
ИМПОРТЕРЫ: 
США, Афганистан, 
Ирак, Иран, 
Закавказье, Северная 
Африка

ДЕНЬ МИНДАЛЯ
Существует всемирный День миндаля. Традиционно он отмечается 16 февраля. 
Хотя празднуют его, как правило, только в США: странно, но сегодня именно там 
производится 65% этой продукции. Дата для праздника миндаля выбрана не слу-
чайно: именно в средине февраля начинают цвести миндальные деревья. А Порту-
галия и Испания отмечают особый день – День миндаля в цвету.

ИСТОРИЯ
Миндаль называют «королевским 

орешком». Египтяне добавляли его в 
хлеб фараонов. Небольшое прелестное 
дерево, родственник сливы, по весне по-
крывается пенно-розовой шапкой аромат-
ных цветов, а осенью дарит людям бархати-
стые плоды, в серединке которых либо горькое 
и ядовитое, либо упоительно вкусное зернышко.

Считается, что родина миндаля – Азия, но точное 
место его происхождения неизвестно. Некоторые считают, 
что это Центральная Азия, другие называют Китай и Японию, 
распространившие по Шелковому пути ароматные орешки по всему 
Средиземноморью. 

Доподлинно известно, что уже во II веке до н.э. его выращивали 
в Древнем Риме как культурное растение. И не просто так: жареный 
миндаль очень пригождался воинам и простым людям в дороге. Мин-
даль долго хранился, был питательным и вкусным и жарился заранее. С 
ним вместе ели сушеные фрукты и семена – и до сих пор миндаль вхо-
дит в состав большинства орехово-сухофруктовых смесей, так любимых 
детьми.

Дикий миндаль растет в Копет-Даге, Западном Тянь-Шане, в Карабахе, 
на каменистых и щебенчатых склонах южных гор, поднимаясь на высоту 
до 1600 м над уровнем моря. В современном Израиле и на прилегающих 
территориях дико произрастает не менее 4 видов миндаля. Один из них – 
миндаль обыкновенный – введен в культуру очень давно. Но является ли 
этот вид исходно диким для библейских территорий или палестинский 
миндаль убежал в природу из культуры, неизвестно.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

КОРОЛЕВСКИЙ ОРЕШЕК

8

7
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Полезные свойства миндаля из-
вестны с давних пор наравне с вред-
ными и опасными свойствами. Напри-
мер, помимо высококачественного 
жирного масла, белка, витаминов и 
минералов миндаль содержит опас-
ный гликозид амигдалин, который 
вызывает головокружение, подобное 
опьянению, а в больших дозах — от-
равление.

С другой стороны, в миндальных 
орехах есть все необходимые микро- 

и макроэлементы для поддержания 
здоровья костей: фосфор, марганец, 
магний и кальций укрепляют костный 
аппарат. Также присутствуют витамин 
E (26,22 мг на 100 граммов продукта) 
и витамины группы B.

Народная медицина использует 
сладкий миндаль (не горький!) для 
укрепления организма: мозговой ак-
тивности, зрения, усиления иммуни-
тета, лечения анемии и кашля, профи-
лактики бессонницы.

МИНДАЛЬ  
В УКРАИНЕ

Миндаль прекрасно растет в на-
шей стране, правда, на юге. Зона 
выращивания миндаля в Украине 

— это полоса от 30 до 80 км 
вдоль Черного моря от 
Каланчака до Одессы, 

включая большую часть 
юга и юго-запада Одес-

ской области, а также За-
карпатье и Крым.

Однако потепление, 
вызванное изменени-
ем климата, и успехи 
селекции позволяют 

возделывать эту ценную 
культуру и в северных регионах 

— при условии правильного выбора 
сорта и благоприятного места для 
посадки.

Например, результаты исследо-
ваний, проводившихся специали-
стами Никитского ботанического 
сада Украинской академии аграрных 
наук, показывали, что больше всего 
для селекции и внедрения в произ-
водство на юге Украины подходят 
сорта миндаля Антик, Аян, Делон и 
Центр.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОРЕХА

4
2

КОРОЛЕВСКИЙ ОРЕШЕК

5

1

3

1. Центральная Азия
2. Китай
3. Япония
4. Кавказ
5. Африка
6. Италия
7. Испания
8. США

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
МИНДАЛЯ:

6
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Миндаль не имел такой попу-
лярности в Украине, как, напри-
мер, фундук. Однако в последние 
годы ситуация начала кардиналь-
но меняться, и миндаль становит-
ся весьма востребованным про-
дуктом в нашем рационе. Его 
часто используют фармацевты, 
кондитеры, добавляя в различные 
торты, пирожные и шоколадные 
плитки.

Сейчас украинский рынок в 
основном наполнен импортным 
миндалем, который массово 
выращивают в США, Афганиста-
не, Ираке, Иране, Закавказье и Се-
верной Африке. Для него нужен 
теплый климат, поэтому в Укра-
ине с этим могут быть проблемы 
за исключением южных регионов 
и Закарпатья, где уже плодоно-
сят промышленные миндальные 
сады.

Мы пообщались с агрономом 
Владимиром Балабаном, который 
осенью 2017 года заложил 3 га 
миндального сада в Одесской об-
ласти и уже в этом году планирует 
получить первый урожай. 

ЗАКЛАДКА САДА

• Выбор саженцев
Если вы приняли решение за-

ложить миндальный сад, перед 
вами встанет задача приобретения 
посадочного материала. Купить 
качественные саженцы на сегодня 
несложно – в мире множество пи-
томников, специализирующихся 
именно на этой культуре, в том чис-
ле и в Украине.

Миндаль выращивают только 
привитыми саженцами, так как че-
ренки современных сортов плохо 
окореняются, а при семенном разм-
ножении высокий риск потерять 
сортовые качества сеянцев и значи-
тельно удлинить сроки вступления 
в плодоношение.

Однако каким сортам отдать 
предпочтение, а от каких лучше 
отказаться? Владимир Балабан 

ОРЕХОВАЯ РОЩА: 
ВЫРАЩИВАЕМ МИНДАЛЬ В УКРАИНЕ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

Владимир Балабан - агроном
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рекомендует выращивать только 
поздние сорта миндаля: «Необ-
ходимо выбрать сорта с более по-
здним цветением, так как у сортов 
с ранним цветением есть большая 
вероятность попасть под весенние 
заморозки. Поэтому для гаранти-
рованной стабильной ежегодной 
урожайности стоит выбрать сор-
та с среднепоздним или поздним 
цветениями. Сорта должна быть 
самоплодные. Кроме того, из-за са-
мостерильности миндаля нельзя 
высаживать только один сорт. Вза-
имно не сочетаемые сорта должны 
объединятся с другими, у которых 
цветение проходит в те же сроки». 

На данный момент Владимир за-
нимается изучением 12 сортов мин-
даля Никитской, Молдавской, Ита-
льянской и Испанской селекций. 
Общаясь с оригинаторами этих сор-
тов, агроном выбрал те саженцы, 
которые больше подошли к украин-
скому климату, имели наименьшее 
количество двуядерных зерен, сред-
непозднее цветение, высокую мас-
лянистость ядра и хорошую уро-
жайность. Среди сортов, которые 
выращивает Владимир, есть 2 кате-
гории миндаля: десертные и техни-
ческие.

• Участок для посадки
Выбор участка для посадки 

миндаля проводится с учетом 
определенных условий:

Миндаль малотребователен 
к почвам. Он может расти на 
слабогумусных, каменистых по-
чвах, предпочитает нейтральные 
почвы, песчаные. Растение не 
может развиваться на кислых, 
соленых грунтах, но хорошо пере-
носит посадку на заизвесткованных 
участках.

«Идеальные участки для по
садки миндаля должны быть 
ориентированы на юг, запад, 
югозапад или юговосток. Нель
зя выращивать миндаль на 
продуваемых ветром участках. 
В таких условиях велика опас
ность обмерзания продуктивных 
почек. Любит теплые склоны, 
защищенные от ветров», – 
рассказывает агроном.

За счет глубокой корневой 
системы растение может получать 
необходимые вещества и влагу 
самостоятельно из более низких 
слоев почвы. Благодаря этому куль-
тура имеет повышенную засухоус-
тойчивость. «Миндаль относится 
к группе суккулентов, его можно 
сравнить с кактусами. Он очень 
жароустойчивый. Полив рекомен
дуется, но это одна из немногих 
культур, которая может плодоно
сить без полива», – отмечает Вла-
димир. 

Расстояние между растения-
ми при закладке сада необходимо 
учитывать, исходя от сорта подво-

йной комбинации и плодородия 
почвы (5х6 или 4х6).

УДОБРЕНИЕ И СЗР

Миндаль – одна из самых 
неприхотливых культур, но удо-
брение все-таки лучше применять, 
особенно перед закладкой сада. 
Предпочтительнее использовать 
органику, доза 60-100 т на га. Если 
нет возможности внесения такого 
количества удобрения, то за год 
до закладки сада рекомендуется 
посеять сидераты (белая\черная 
горчица). 

«Зачастую миндаль не по
двержен заболеваниям и напасти 
вредителей, однако профилакти
ческие опрыскивания всетаки 
стоит проводить, 34 за сезон», 
– рассказывает агроном. – В систе
ме защиты должны присутство
вать медьсодержащие препараты. 
Двукратное опрыскивание медью 
практически решает все проблемы, 
которые могут возникнуть на про
тяжении всей вегетации». 

Стоит отметить: если перед за-
кладкой сада на данном участке 
были предшественниками под-
солнечник, рапс или овощные 
культуры, корневая система минда-
ля может заразиться фитофторой. 
Среди возможных болезней парша, 
ржавчина листьев и монилиоз. 
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ГОРІХИ

Вредители, которые беспокоят 
миндаль: тля, миндальный семяед 
и сливовая толстоножка. С ними 
весной борются перетроидами, при 
высоких температурах – фосфо-
рорганическими инсектицидами. 
Одним из методов защиты от вре-
дителей можно отнести удаление 
оставшихся плодов на ветвях, так 
как в них обитают зимующие ста-
дии вредителей.

Вопрос с сорняками можно ре-
шить, замульчировав почву, своев-
ременного ручного или механичес-
кого удаления всех сорных трав. В 
промышленных садах чаще всего 
используют химическую прополку 
в рядах, и необработанные между-
рядья являются наилучшим агро-
техническим решением. 

КРОНА + ОБРЕЗКА

Если говорить о среднерослых 
и сильнорослых подвоях, чаще все-
го выбирают формирование кроны 
в форме «чаши». Если закладывать 
сад на карликовых подвоях, тогда 
схема посадки меняется 4х1,5, так-
же эти растения дополнительно 
требуют опоры, однако урожай-
ность этого сада раза в 3 выше. 

 Обрезка миндаля – обязательная 
процедура, которая влияет на даль-
нейшую урожайность растения. 
«Предпочтительней двойная об
резка, – говорит Владимир. – Пер
вая – зеленая обрезка – направлена 
на угнетение жировиков, появля
ющихся на верхней части ветвей. 
Чтобы избежать избытка ветвей, 
ведущего к уплотнению кроны, не
обходимо перераспределить поток 
питательных веществ в нужные 
ветви. Такая обрезка позволяет 
ускорить плодоношение деревьев на 
год или даже на два. Вторая обрез
ка – зимняя. Необходимо удалять 
сухие и отплодоносившие ветви». 

Миндаль прекрасно переносит 
зимний период, выдерживает в 
пределах 25 градусов мороза, глав-
ное, чтоб сад был защищен от сквоз-
няков и сильного ветра.

ПЛОДОНОШЕНИЕ  
И СБЫТ

При температуре 8–10 граду-
сов растение начинает распускать 
цветы, а при +15 начинается мас-
совое цветение, которое может 
продолжаться 10-15 дней. Причем 
цветение происходит до того, как на 
миндале распускаются первые лис-
точки. 

Орехи миндаля имеют от 2,5 до 
3,5 см в длину, после сушки кос-
точки легко извлекаются из око-
лоплодника. Плодоношение на-

ступает с трех лет. Промышленное 
плодоношение на 5–6 лет, все за-
висит от ухода за этой культурой. 
«Если все делать разумно, на пятый 
год можно получить 1 тонну с гек-
тара в чистом ядре», – утверждает 
Владимир.

Чтобы получать добавленную 
стоимость продукта, необходи-
мо заняться очисткой ореха, ведь 
выгоднее продавать продукт в очи-
щенном виде. А после механичес-
кой очистки миндаль необходимо 
высушить. Как бы это странно ни 
звучало, но орех лучше сушить на 
поле слоем 15 см под жарким солн-
цем или в сухих помещениях.

Миндаль в Украине востребован 
как в свежем виде, так и на пере-
работку. Из-за того, что культура 
миндаля обладает рядом ценных 
свойств, миндаль пользуется попу-
лярностью в фармацевтике (кожура 
и скорлупа), а также в кондитерской 
промышленности.

«В Украине на данный момент 
выращивают до 100 га миндаля, од
нако интерес и спрос растет. Укра
инский миндаль может составить 
хорошую конкуренцию импорт
ному, а в перспективе наполнить 
украинский рынок отечественной 
продукцией», – считает агроном. 

Значит, будем ждать массового 
появления на украинском рынке 
отечественного миндаля и бума за-
кладки новых ореховых рощ на юге 
Украины. 
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Як в Україні, так і у багатьох кра-
їнах світу суниця є найпоширені-
шою ягідною культурою. Лідерами 
в її вирощуванні, згідно статистич-
них даних ФАО, є США, Німеччи-
на, Китай, Іспанія, Італія і Польща. 
Голландський банк «Radobank» у 
квітні 2016 р. провів цікаве дослі-
дження виробництва ягід у Євро-
пі 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 основному 

вирощують у відкритому грунті, 
але дедалі популярнішим стає її 

вирощування під накриттям. 
Найскладніше для виробни-
ків ягідної продукції обрати 
нові сорти з більш високими 
смаковими та виробничими 
якостями, а також вирішити, 
яким чином забезпечувати 

надходження продукції протя-
гом усього року. 

ЩО ТА ЯК ВИВЧАЛИ 

Українські та зарубіжні сорти і 
елітні форми (ЕФ) суниці садової 
вивчали за методикою первинно-
го сортовивчення і державного 
сортовипробування у ягідниках, 
висаджених у 2012 році у неконтр-
ольованих польових умовах пів-
нічної частини Лісостепу, а саме в 
Інституті садівництва НААН (м. 
Київ). Технології вирощування – 
однорядна загущена посадка, від-
стань між рядами – 0,8, між рос-
линами в ряду – 0,2 м, близько 55 
тисяч кущів на 1 гектарі. Кількість 
облікових рослин на ділянці – 50, 
повторень – 3–4. Використано три-
річний цикл експлуатації ягідника: 
перший рік – для наростання кущів 
рослин, а другий і третій – збиран-
ня ягід і обліки даних. Згідно «Ме-
тодики проведення експертизи 
сортів на відмітність, однорідність 
та стабільність (ВОС)», розподіл 
сортозразків за строками дозрі-
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вання проводився з дати, коли у 50 
% рослин уже були достиглі ягоди. 
Для порівняння як стандартні взя-
то два сорти української селекції: 
Розана київська – сорт відносно но-
вий, але набуває поширення завдя-
ки надраннім строкам дозрівання 
смачних і щільних ягід, і вже досить 
давня Русанівка, неперевершена за 
пристосованістю до несприятливих 
умов навколишнього середовища 
(зимо- та посухостійкості) та вро-
жайністю, що підтверджується вже 
протягом двох десятиліть. 

Якщо ж врахувати, що суниця має 
мінімум трирічний цикл викорис-
тання, то несприятливі умови уже на 
однорічних рослинах спричиняли 
незадовільне плодоношення на дру-
гий рік. З господарської точки зору 
найбільш врожайними виявлялись 
середньостиглі та середньопізні 
сорти суниці. На відміну від ранніх 
(з початком достигання ягід напри-
кінці травня – початку червня) се-
редньостиглі мали початок дости-
гання у першій п’ятиденці червня. 

В умовах відкритого грунту, а 
саме у полі, вплив посухи на росли-
ни суниці як трав’янистої культури 
ставав очевидним у квітні та травні 
у 6 із 12 років. І найбільш критич-
ними були умови 2009, 2015 та 2017 
рр. Хоча за середніми даними рівень 
продуктивності у 2006–2009 рр. був 

досить високим завдяки наявній 
можливості внесення значних доз 
органічних добрив та ранньоосінній 
посадці. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛІКІВ  
ТА СПОСТЕРЕЖЕНЬ

За умови комерційного виробни-
цтва вкрай необхідно мати досить 
високий показник урожайності, але 
його величина не повинна знижу-
вати якісні та споживчі властивості 
ягід і вміст у них корисних сполук. 
Однак тут притаманна і певна спе-
цифіка: врожай ми збираємо із різ-

новікових рослин (першого, другого 
та третього років плодоношення), 
тому закономірним є коливання не 
тільки врожайності, але й, особли-
во, величини ягід. Щоб отримати 
об’єктивні результати, оцінку про-
водили за середніми даними за 5 
врожаїв на різновікових рослинах.

На ділянках Інституту садівни-
цтва НААН після посушливої осені 
2013 року і безморозної зими рос-
лини суниці навесні 2014 р. почали 
вегетацію ослабленими, але спри-
ятливий весняний режим вологос-
ті (надрясні дощі у квітні, травні та 
першій половині червня) сприяли 
повноцінному цвітінню, формуван-
ню зав’язі та високого врожаю. 

Умови 2015 року теж були екс-
тремальні, однак іншого характеру. 
Після сухої осені 2014 р. і малосніж-
ної та безморозної зими рослини 
суниці навесні теж почали вегета-
цію ослабленими, а вкрай не достат-
ня вологість, відсутність дощів із 
травня по 22 червня не сприяли 
повноцінному формуванню зав’язі 
та високого врожаю. Тому фактична 
врожайність 2015 року була у меж-
ах 50–60% від біологічно можливої 
та значно нижчою, ніж у досить во-
логому ягідному сезоні 2014 р. По-
ряд із тим за таких умов мав місце 
й позитив – було відсутнє уражен-
ня листового апарату хворобами 

ЯГОДИ

Табл. 1.Основні фенофази надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці садової у контрастні за умовами 
зволоження у вегетаційні періоди – надмірно вологому 2014 та посушливому 2015 рр. (ягідник осінньої (2012 рік) 
посадки зеленою розсадою)

Сорт,
елітна форма

Початок цвітіння,
 травень

Початок достигання,
 травень–червень

Тривалість достигання, 
діб

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

Розана київська /ст./ 3.05 10.05 6.05 28.05 3.06 31.05 8 6 7

Русанівка /ст./ 4.05 9.05 6.05 29.05 1.06 30.05 8 6 7

04-3-16 8.05 14.05 9.05 2.06 8.06 5.06 8 6 7

Веселка 8.05 12.05 10.05 30.05 3.06 1.06 12 8 10

04-4-18 6.05 10.05 8.05 30.05 3.06 1.06 11 8 10

Крістіне 9.05 12.05 10.05 31.05 5.06 3.06 12 6 9

Клері 7.05 12.05 10.05 1.06 6.06 3.06 12 8 10

Алба* 11.05 15.05 13.05  2.06 4.06 3.06 12 8 10

*Сорт Алба наведено для порівняння, за умов Київщини він є середньостиглим.



– плямистостями листя, а також 
сірою гниллю ягід практично до за-
вершення достигання.

Початок цвітіння ранніх сортів 
за умов північної частини Лісосте-
пу припадає, як правило, на перші 
числа травня (табл. 1), що часто 
збігається з останніми весняними 
заморозками (до мінус 2–3ºС) що, 
у свою чергу, вдаряє по перших 
квітках і спричиняє їх пошкоджен-
ня різного ступеня, тобто фактор 
ризику у неконтрольованих умовах 
для ранніх сортів присутній постій-
но. Для формування перших ягід їм 
достатньо близько 25–27 днів, і пло-
доношення починається в останніх 
числах травня. 

Сама ж тривалість дозрівання 
чітко корелювала з кліматичними 
умовами. У надмірно дощову та по-
мірно теплу весну 2014 року ягоди 
достигали довго – до 8–12 днів, їх 
збирання, як правило, проходило 
з інтервалом у два дні, а сама маса 
плоду була типовою для сорту. Од-
нак надмірні дощі сприяли масово-
му розвитку та накопиченню бурої 
та білої плямистості листя, а також 
розвитку сірої плодової гнилі. Прав-
да, їх істотна шкідливість саме на 
ранніх сортах була малопомітною, 
а найбільш відчутною виявилася 
на середньостиглих. З іншого боку, 
екстремально сухі та спекотні умо-
ви травня і червня 2015 р. не тільки 

скоротили період дозрівання ягід до 
6–7 днів, а й не дали можливості на-
бути ними типової середньої маси, а 
то й спричиняли термічний опік їх 
поверхні. 

У результаті порівняльної оцін-
ки у трійку кращих за врожайністю 
надранніх і ранніх сортів та елітних 
форм суниці у надміру вологому 
2014 році включено українські Ве-
селку та Розану київську та англій-
ську Крістіне (15,9 ; 15,6 і 12,3 т/га), 
але за показниками маси і товарнос-
ті плодів – Крістіне, ЕФ 04-3-16 і 04-
4-18 ( 16,5; 15,4 і 15,3 грама відповід-
но) (Табл. 1).

Трійку ж кращих за врожайністю 
у посушливому 2015 році серед сор-

тозразків, що вивчалися, склали Ру-
санівка, ЕФ 04-3-16 та 04-4-18 (17,4; 
15,6 і 11,5 т/га), а за масою і товар-
ністю ягід – Крістіне, ЕФ 04-3-16 і 
04-4-18 (табл. 1). Продуктивність же 
переважної більшості сортозразків 
у цьому році при вирощуванні без 
постійного зрошування була значно 
нижчою – менше 10 т/га.

У цілому ж за узагальненими да-
ними 2014–2015 років, жоден із до-
сліджуваних зарубіжних сортів не 
достигав так рано, як українські 
Розана київська та Ольвія. Ягоди 
американського Хонейо починали 
дозрівати на 3–4 дні пізніше.

Особливо рекламований як 
ранній італійський сорт Алба, за 
нашими даними, в умовах Київ-
щини виявився насправді серед-
ньостиглим, оскільки фенофази 
мають «відрив» від решти сортів 
(табл.1). Але за стабільністю пло-
доношення і особливо товарністю 
ягід він є дійсно є цінним, однак 
має виняткову ваду – надто «про-
стий» і прісний смак досить твер-
дих плодів.

Значний «провал» урожайності 
сильнорослих Веселки та Крістіне 
у 2015 р. був обумовлений сильним 
ураженням бурою плямистістю лис-
тя у другій половині літа 2014 року, 
і відновитися до зими у достатній 
мірі рослини вже не встигли.

Вимерзання квіток весною 2017г - після заморозку - 4 градуси на грунті
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Умови осінньо-зимового пе-
ріоду 2015–2016 років були уні-
кально незвичними через дуже 
ранній осінній заморозок. По неза-
гартованих і вегетуючих рослинах 
10 жовтня 2015 р. за умов відкри-
того поля вдарив мороз (-6…-80С). 
Це викликало пошкодження сфор-
мованих генеративних органів, а 
весною – надто помірне цвітіння. 
Високий режим вологості навес-
ні 2016 року (надмірність дощів 
у квітні, травні та з 1 по 12 черв-
ня) сприяв повноцінному форму-
ванню тільки невеликої кількості 
зав’язі. Під впливом усіх вказаних 
чинників фактична врожайність 

цього року була в межах 45–55 % 
від біологічно можливої, але зна-
чно нижчою, ніж у достатньо во-
логому сезоні 2014 р.

У результаті порівняльної оцін-
ки 2016 р. встановлено, що трійку 
кращих за врожайністю надранніх 
і ранніх сортів та елітних форм су-
ниці склали Веселка /фото/, Роза-
на київська і Крістіне (12,7; 12,4 та 
8,3 т/га відповідно) , але за показ-
ником величини маси ягід, а відпо-
відно і їх товарності – Крістіне, ЕФ 
04-3-16 та 04-4-18 ( по 14,4; 13,6 та 
13,3г. відповідно). Водночас – ви-
явлено факт поганої перезимівлі 
рослин Крістіне та ураження їх 

хворобами кореневої системи, що 
засвідчило низьку адаптивність 
цього досить цікавого сорту за 
умов незахищеного грунту.

Надзвичайно несприятливою 
виявилась і весна 2017 р. За умов 
північного Лісостепу на Київщи-
ні ягідники різного віку зазнали 
впливу двох негативних факто-
рів – тривалої весняної посухи та 
критично сильних (у ніч з 10 на 11 
травня) заморозків: до –2-2,50С 
у повітрі та –4-4,50С на поверхні 
грунту. Кількість опадів на по-
чатку вегетації рослин (у квітні, 
травні та червні) була дуже низь-
кою – 20,8; 20 і 16,4 мм відповідно, 
при середньорічних показниках 
в 47, 53 і 76 мм. Усе це обумовило 
повне вимерзання квіток (фото) 
та відсутність врожаю суниці. 
Суттєве нарощування кількос-
ті опадів почалося лише після 12 
липня 2017 р., а надмірна їх кіль-
кість спостерігалась у вересні – 
жовтні, тобто уже на завершенні 
вегетації рослин. 

 В ІС на Київщині вимерзання 
відкритих квіток, рихлих бутонів і 
навіть ледь відокремлених бутонів 
суниці садової, рослини якої роз-
міщені при самій землі, склало: у 
ранніх і середньостиглих сортів на 
100 %, у середньопізніх і пізніх сор-

ЯГОДИ
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Таблиця 2. Продуктивність надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці садової у контрастні за умовами 
зволоження у вегетаційні періоди – надмірно вологому 2014 та посушливому 2015 рр. (ягідник осінньої (2012 року) 
посадки зеленою розсадою)

Сорт,
елітна форма

Врожай з 1 метра
погонного, кг

Врожайність з площі, 
т/га

Середня маса
ягоди, г.

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

Розана київська /ст./ 1,250 0,728 0,990 15,6  9,1 12,4 11,4  8,7 10,1

Русанівка /ст./ 1,030 1,390 1,210 12,9 17,4 15,2 15,3  8,8 12,1

04-3-16 1,100 1,250 1,175 13,6 15,6 14,6 15,3 11,8 13,6

Веселка 1,268 0,752 1,010 15,9  9,4 12,7 13,3  9,4 11,4

04-4-18 1,030 0,922 0,976 12,9  11,5 12,2 15,4 11,1 13,3

Крістіне 1,020 0,302 0,661 12,7  3,8  8,3 16,5 12,3 14,4

Клері 0,775 0,487 0,631  9,7  6,1  7,9 15,8  10,3 13,1

Алба* 0,981 1,080 1,031 12,3 13,5 12,9 17,1 12,6 14,9

*Сорт Алба наведено для порівняння, за умов Київщини він є середньостиглим.



тів – на 85–90% (див.фото). При 
цьому не мало значення, на якій 
висоті залежно від сорту були роз-
міщені квітконоси – під листям, на 
рівні чи над листям – вимерзання 
було скрізь. Тільки у дуже пізніх 
сортів, у яких на момент замороз-
ку генеративні органи не були від-
окремлені, при цвітінні аж 20–25 
травня сформувалась незначна 
зав’язь. Таким чином, урожай був 
відсутній.

ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виділено кращі за комплексом 
ознак українські Розана київська 
та Веселка, італійська Клері, ан
глійська Крістіне. Жоден із дослі-
джуваних зарубіжних сортів не 
достигав так рано, як українські 
Ольвія та Розана київська, що 
здатні забезпечити найвищу ре-
алізаційну ціну.

 Український сорт Розана київ-
ська відзначався цілим комплексом 
високих показників, а надраннє до-
зрівання ягід обумовлювало вищу 
прибутковість саме за рахунок ви-
щої ціни на початку суничного се-
зону. У плодів відмінний смак, вони 
характеризувалися високою тран-
спортабельністю. Враховуючи слаб-

ку силу росту кущів, можливе зна-
чне збільшення кількості рослин на 
1 га, що зробить ефективність сорту 
ще вищою.

 Веселка як у попередні, так і в 
останні роки – єдиний сорт із роз-
тягнутим строком достигання дуже 
смачних та високоароматних ягід 
(як у лісової суниці). Кущі сильно-
рослі та високі, однак занадто густі, 
що й стало причиною сильного ура-
ження бурою плямистістю у 2014 р., 
і як наслідок нівелювало показник 
урожаю, очікуваний у 2015 р. Воло-
діє надзвичайно високим потенці-
алом урожайності, але його реалі-
зація можлива тільки за помірних 
кліматичних умов. 

Крістіне – перспективний, із 
вдалим поєднанням сильнорослос-
ті куща, високої врожайності в пер-
ший рік, високої товарності щіль-
них плодів з високими смаковими 
властивостями. За показниками 
2014 року був одним із найкращих, 
але нестійкий до перепадів темпе-
ратур у безсніжні зими і дуже вимо-
гливий до умов зволоження грунту. 
Саме тому у 2015, другому році пло-
доношення, не досяг навіть задо-
вільних показників. Очевидно, його 
надзвичайно висока прибутковість 
можлива тільки за однорічного пло-
доношення.

РОЗАНА КИЇВСЬКА
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Клері – перспективний сорт, 
вдало поєднує слаборослість рос-
лин, товарність дуже щільних ягід 
із високими смаковими якостями, 
однак вибагливий до умов зволо-
ження грунту. Урожайність серед-
ня саме через слабу силу росту 
куща. Ці наші дані повністю співз-
вучні з властивостями сорту, вияв-
леними за умов півдня Німеччини 
[ 3 ], а відносно середня маса плоду 
– півдня Росії [ 11 ]. Висаджувати 
розсаду Клері треба густіше, ніж 
інших сортів, тоді і прибуток зна-
чно зросте.

Серед елітних форм, які ви-
вчалися, за узагальненими дани-
ми як 2012–2013, так і 2014–2015 
рр., перспективними виявилися 
дві – 04-4-18 і 04-3-16, які відзна-
чаються високими показниками 
товарності ягід при досить висо-
кій урожайності та адаптивності 
рослин.

 Доцільність промислового ви-
рощування давнього українського 
сорту Русанівка сумнівна через 
низьку транспортабельність пло-
дів. Але враховуючи його над-
звичайну і неперевершену при-
стосованість до несприятливих 
умов довкілля ( зимо- та посухос-
тійкість), високу врожайність і 
гарний смак ягід, цей сорт можна 
і надалі рекомендувати для приса-
дибного вирощування у централь-
них і північних регіонах України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДЛЯ ВИРОБНИКІВ

Досвід та спостереження засвід-
чують, що ранні сорти суниці при 
вирощуванні у відкритому грунті 
часто зазнають ризиків вироб-
ництва через вплив певних нега-
тивних, хоча і не постійних, а пе-
ріодично повторюваних чинників 
довкілля, щодо яких виробничник 
має бути не тільки інформованим, 
але і підготовленим:

• ранньовесняні заморозки на-
прикінці квітня чи початку травня 
найчастіше пошкоджують цвіт саме 
ранніх сортів (як весною 2017р.), 
оскільки вони квітують першими;

• якщо у найближчих лісах ще не 
розпустяться первоцвіти, можлива 

масова поява на квітуючій суниці та 
пошкодження комахами оленки 
волохатої;

• малосніжна зима та малодо-
щова весна найсильніше вплинуть 
на цю групу сортів проявом слабко-
го розвитку рослин;

• але в більшості років (як було і 
навесні 2019 р.) негативно впливає 
саме надлишок вологи, наслідком 
чого можливе значне (до 10–25 %) 
пошкодження ягід сірою гниллю, 
а листя – бурою та білою плямис-
тостями;

• влітку можливий вплив нищів-
ної посухи чи періодично сильних, 
хоча і короткочасних злив, в обох 
випадках треба підстраховуватись;

• слід реально розуміти, що ран-
ня ягода прибуткова саме при ре-
алізації свіжою, але майже не при-
датна для переробки. 

Таким чином, у зв’язку з карди-
нальними змінами клімату навіть 
на Київщині у весняно-літній пе-
ріод від колись помірно теплого і 
досить вологого до контрастного 
(посуха–зливи), високоприбут-
ково вирощувати суниці мож-
ливо у більш контрольованих 
умовах, а саме під низькими чи 
високими плівковими тунелями 
або у теплицях і при постійному 
зрошенні, що є загальноєвропей-
ською тенденцією.  

ВЕСЕЛКА

КРІСТІНЕ
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Стойкое, яркое и полезное рас-
тение, незаслуженно обделённое 
вниманием наших садоводов. Так 
вкратце можно сказать об ирге. А 
ведь именно эту ягодную культуру 
считают самым главным конкурен-
том всеми любимой и такой доро-
гостоящей голубики.

Ирга – ягодная культура – практи-
чески неизвестна в промышленном 
ягодном бизнесе Восточной Европы 
за исключением садоводов-лю-
бителей. При этом в Канаде иргу 
выращивает около тысячи фермер-
ских хозяйств на площади более по-
лутора тысяч гектаров. 

Канадские садоводы полюбили 
иргу за непритязательный нрав 
и исключительную морозоустой-
чивость. Она способна пережить 
без всякого укрытия пониже-

ние температуры до 40 градусов. 
Стоит отметить, что в послед-
ние годы появились урожайные 
и крупноплодные сорта ирги, 
которые вполне могут соперни-
чать с привычными обитателями 
сада.

ЧТО ЗА ЧУДО-ЯГОДА?

Ирга – это листопадный кус-
тарник либо не очень большое де-
рево. По информации, взятой из 
различных источников, на терри-
тории Северного полушария можно 
повстречать до 25 видов ирги. Все 
это крупные листопадные кустар-
ники, достигающие высоты 4–6 м и 
почти столько же в своем диаметре, 
большинство из них растет в Север-
ной Америке.

 В диких условиях такое расте-
ние предпочитает расти на скалах, 
лесных опушках и в тундровой зоне. 
Садоводами культивируется при-
мерно 10 видов ирги. Их растят для 
получения вкусных сладких плодов 
и как декоративные растения.

Когда смотришь на кустарник, 
может создаться впечатление, будто 
листья покрыты серебристо-белым 
инеем. Правда, этот эффект исчеза-
ет, как только показываются первые 
бутончики цветков ирги. Но зато во 
время цветения куст ирги – настоя-
щее загляденье!

После того, как вы полюбуе-
тесь прекрасным цветением, лис-
тья растения окрашиваются в свой 
привычный цвет – зеленый или 
оливково-розоватый, и на ветвях 
начинают формироваться ягоды. 

ИРГА
Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ
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Плоды ирги похожи на малюсень-
кие яблоки, которые дружно висят 
в кисточках. На старте созрева-
ния ягоды имеют кремовый цвет с 
розовым румянцем на солнечной 
стороне. Дальше цвет наполняется 
интенсивными синими оттенками, 
а после полного созревания стано-
вится красно-пурпурным, темно-
пурпурным, фиолетовым или почти 
черным. Осенью ирга проявляет 
себя скорее как декоративное рас-
тение. Ее листья окрашиваются бо-
гатейшей палитрой всевозможных 
багряных оттенков. 

Ирга – растение-долгожитель, 
плодоносит 60–70 лет. Хотя не-
которая периодичность в плодо-
ношении все же есть – особенно 
обильные урожаи ирга приносит 
каждые 2 года. А еще она имеет 
важное хозяйственное значение, 
поскольку считается одним из луч-
ших медоносных кустарников.

ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА 

Плоды ирги – это сладкие ягоды, 
которые обладают раскошным 
послевкусием. Благодаря своим 
вкусовым качествам ирга привле-
кает в сад птиц, ее любят дети – их 

не оттащить от кустов, усыпанных 
сладкими сизыми ягодами. Этот 
факт подтверждают и результаты 
фокус-группы, и дегустация свежей 
ирги, проводившиеся Университе-
том Корнелл (Cornell University). 
Ягода очень нравится детям, по-
дросткам и женщинам, и в несколь-
ко меньшей мере мужчинам. Боль-
шинство опрошенных сравнивали 
её с голубикой и говорят, что вкусы 
чем-то похожи, как правило, нежнее 

голубики, хотя многие отмечают 
определённый «древесный» при-
вкус этой ягоды. 

Единственной группой, которая 
в большинстве своём предпочита-
ла вкус ирги вкусу голубики, были 
девушки в возрасте от 18 до 25 лет. 
Менее всего предпочитавших иргу 
голубике было среди взрослых 
мужчин. Интересно отметить, что 
лишь малая часть участников гото-
ва была платить больше за иргу, чем 
за голубику, а большинство считало, 
что цены на эти ягоды должны быть 
сопоставимыми.

Однако на вкусовые качества мо-
жет влиять множество факторов: 
место произрастания кустарника, 
недостаточная освещенность, сорт 
и т.д. В таком случае они могут быть 
практически безвкусными и даже 
иметь терпковатое послевкусие.

Ягоды надолго сохраняют свой 
вкус и полезные свойства. Именно 
поэтому их можно хранить в за-
мороженном и даже сушеном виде. 
Размороженная ирга оказывается 
еще слаще свежей. Поэтому перед 
заморозкой ее не нужно подсла-
щивать или выдерживать в сиропе. 
Достаточно вымыть, высушить на 
полотенце и отправить в морозиль-
ную камеру.
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В состав плодов ирги входят 
пектины, моно- и дисахариды, 
витамины C, P, A, витамины группы 
B, микроэлементы свинец, медь, 
кобальт, дубильные вещества, 
флавонолы, клетчатка, яблочная 
кислота и иные вещества, которые 
нужны и полезны человеческому 
организму. В таком плоде нахо-
дится много каротина и аскорби-
новая кислота. Есть такие плоды 
рекомендуется тем, кто страдает 
от повышенной нервной возбуди-
мости либо бессонницы, потому 
что они обладают успокаивающим 
эффектом. Ирга показана при са-
харном диабете. Из ее коры гото-
вят отвар, которым полощут рото-
вую полость, а приготовленная из 
листвы кашица используется в ка-
честве компрессов при язвах.

ИРГА И ПОТРЕБИТЕЛЬ

Потребляют плоды ирги как в 
свежем, так и в переработанном 
виде. Из свежих плодов получается 
вино с оригинальным вкусом и ред-
кой красно-фиолетовой окраской. 
В Канаде иргу используют преиму-
щественно для потребностей пере-
работки. Из ирги делают джемы, 
сиропы, замораживают и продают 
для потребностей кондитерской 
промышленности, для наполнителей 
йогуртов и других продуктов пита-
ния, иргу сушат и продают в розницу 
и для переработки в других пищевых 
производствах. Ягоду используют в 
разных здоровых снеках, дрессин-
гах (соусах) для салатов, а также при 
производстве плодово-ягодных вин, 
сидра, настоек и даже ликёров.

Несмотря на то, что эта ягода ис-
пользуется пока преимущественно 
для переработки, фермеры Канады 
активно продвигают её и для потре-
бления в свежем виде или как за-
мороженную ягоду в течение всего 
сезона. Много хозяйств предлагают 
самосбор ягоды для всех желающих 
или же продают её с фермы в роз-
ницу.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Выращивание ирги, как правило, 

не доставляет особых хлопот садо-
водам. Ирга не обременит вас ухо-
дом – данное растение как никакое 
другое из лиственных древесных 
пород подходит для ленивого фер-
мера.

Ирга хорошо переносит 
засушливые периоды, в принципе, 
ее можно и не поливать, глубоко 
залегающие корни обеспечат кро-
ну и плоды влагой. Но если есть 
возможность, вылейте и под нее 
ведерко-другое воды. Растение, к 
счастью, устойчиво к заболевани-
ям. Вредители также не наносят ей 
существенного вреда. Не забывайте 
только регулярно удалять вокруг 
ирги появляющуюся корневую по-
росль.

Кроме того, ирга – это ранняя 
ягода: плоды созревают через 45–
60 дней после первого цветения. В 
условиях Украины урожай ирги бу-
дет созревать приблизительно во 
второй половине июня.

Ирга прекрасно переносит зимы, 
обладая морозостойкостью до 
-40 градусов, а её цветы являются 
самоопыляющимися. Кроме того, 
даже затяжные весенние заморозки 

не смогут оставить вас без урожая, 
ирга легко и без потерь перенесет 
их. Наибольший коммерческий ин-
терес представляет вид Ирга оль-
холистная (Amelanchier alnifolia), 
близкая родственница Ирги канад-
ской (Amelanchier canadensis), рас-
тущей в виде высоких кустарников 
в диком виде в США и Канаде.

С точки зрения пищевой ценнос-
ти ягоды ирги, похоже, созданы спе-
циально для спортсменов, так как 
ягода содержит 18% сахара и около 
80% воды. Содержание влаги у ирги 
ниже, чем у голубики, поэтому в ней 
содержится намного больше каль-
ция, натуральных волокон, белков, 
углеводов и липидов. Ирга также 
является отличным источником же-
леза – в каждой порции содержится 
около 23% RDA железа (почти вдвое 
больше, чем в голубике).

И, разумеется, не сто-
ит сбрасывать со счетов ее 
великолепный внешний вид, 
который украсит сад в любое вре-
мя года. Весной ирга ласкает взор 
обильным цветением, летом – гроз-
дьями ярких разноцветных ягод, 
осенью – изысканной пурпур-
ной цветовой гаммой увядающей 
листвы. 

ЯГОДИ
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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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