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МАНОЛО F1 (NEW)
�Новий високоврожайний гібрид 

столового буряка з періодом вегетації 
110-115 днів
�Коренеплоди гладкі, округлої форми, 

червоно-фіолетового забарвлення 
без білих радіальних кілець
�Потужний листовий апарат 

та стійкість до цвітіння
�Стійкий до несприятливих погодніх 

умов
�Придатний для вирощування у всіх 

регіонах України

БОХАН F1 (NEW)
�Високоврожайний гібрид столового 

буряка з періодом вегетації 117 днів
�Коренеплоди округлої форми, 

червоно-фіолетового забарвлення
�Гібрид має високе, вертикально 

поставлене листя красивого зеленого 
забарвлення
�Гібрид вирізняється високою 

врожайністю та стійкістю  
до церкоспорозу
�Придатний до вирощування  

в континентальному кліматі

РОНДА F1
�Високоврожайний гібрид столового 

буряка з періодом вегетації 120 днів
�Коренеплоди округлої форми, 

однорідні за формою та розміром,  
з гладкою шкіркою
�М'якоть рівномірного темно-

червоного забарвлення  
без білих радіальних кілець
�Гібрид стійкий до різких перепадів 

температури
�Високий рівень врожайності  

та чудові смакові якості
�Чудово підходить для зберігання 

та переробки.
�Придатний для вирощування  

у всіх регіонах України
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Наталія КОБЕВКО

СВ²Й ГОРОД  
НА П²ДВ²КОНН²: ПРОСТ²ШЕ ПРОСТОГО

Для України мікрозелень – це нова 
тенденція, яка впевнено зайняла свою 
позицію у дієтології і нутриціології. 
Вирощування мікрозелені можна від-
нести до органічного вирощування, 
оскільки у процесі не використову-
ються синтетичні добрива, пестициди 
та регулятори росту. Дослідження біо-
хімічного складу мікрозелені довели її 
високу насиченість антиоксидантною 
активністю, вітамінами С, Е, К, каро-
тиноїдами, поліфенолами, глюкозино-
латами тощо. Дослідники і споживачі 
мікрозелені називають її їжею від ста-
ріння, джерелом вітамінів, мінералів і 
поживних речовин. Мікрозелень буде 
особливо корисна взимку і навесні, 
коли нестача вітамінів і мікроелемен-
тів відчувається особливо гостро. Їс-
тівну молоду городину і зернові виро-
щують з різних видів овочів, трав або 
інших рослин. 

Під час вирощування мікрозелені 
не потрібно використовувати ніякі 
добрива, для розвитку рослини до-
статньо лише води. Вирощують мі-
крозелень зазвичай у харчовій плас-
тиковій тарі. Субстрат може бути 
ґрунтовий або безґрунтовий – ки-
лимки, зроблені з ватину, льону або 
інших матеріалів. Насіння має бути 

чисте від протруйників, мати гарну 
схожість та енергію проростання. 
Важливим фактором під час вирощу-
вання мікрозелені є добра вентиляція 
приміщення. Через погане провітрю-
вання може зрости ризик розвитку 
пліснявих грибів, які зіпсують якість 
та смак продукції. Оптимальна тем-
пература для вирощування мікро-
зелені 18-21°С, вологість повітря до 
70%. Зрошувати посів потрібно 1-2 
рази на день, але помірно, щоб не 
призвести до загнивання. Для виро-
щування мікрогріну достатньо зви-
чайного природного освітлення. Є 
рослини, які навіть вирощують без 
світла – кукурудза, боби машу. Коли 
рослини досягають від 2,5 до 8 см ви-
соти, їх можна зрізати, зазвичай про-
цес вирощування займає 7-14 днів. 

ПЕРЕВАГИ  ВИРОЩУВАННЯ  
МІКРОЗЕЛЕНІ: 
•  можна вживати у сирому і в обробле-

ному вигляді;
•  можливість виростити у будь-

якому місці вдома (наприклад, на під-
віконні); 
•  дуже швидкий урожай;
•  не залежить від сезону, можна виро-

щувати протягом усього року;

•   процес вирощування легкий, з ним 
впорається навіть, дитина;
•  естетичний вигляд мікрозелені до-

дасть страві особливо вишуканого 
вигляду;
•  відмінний смак і користь;
•  якщо ти сам вирощуєш мікрозелень 

удома, то можеш бути впевнений у 
якості свого урожаю.

Сучасний споживач дивиться не 
лише на вигляд продукції, він актив-
но цікавиться, з чого він складається, 
тому продукт має відповідати його по-
требам. 

У країнах Західної Європи домо-
господарки вирощують у себе вдома 
на підвіконні понад 40 видів рослин. В 
Україні хоч це нова тенденція, але ви-
бір насіння вражає. Мікрозелень реди-
су, гірчиці, цибулі-шніту, крес-салату 
додають страві пікантності та гостро-
ти, кукурудзи – солодкого смаку, її па-
гони стануть чудовим доповненням до 
десертів, соків та смузі, базилік, льон 
та сочевиця додадуть пряності і легко-
го горіхового аромату, горох та соняш-
ник – присмаку молодого насіння. 

Мініатюрна корисна зелень є на ко-
жен смак, варто лише придбати насін-
ня або набір для вирощування та насо-
лоджуватися вирощуванням. 

7квітень 2020
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Доброю традицією на Дослідній 
станції «Маяк» Інституту овочівни-
цтва і баштанництва НААН є прове-
дення у перший місяць весни міжна-
родних науково-практичних заходів. 
Регулярними вони стали кілька років 
тому, відколи в установі започатко-
вано проведення щорічного форуму 
з символічною назвою «Науковий 
тиждень у Крутах». У цьому році та-
кий науковий захід проведено вже 
уп’яте. На  сьогодні основними напря-
мами наукової діяльності в установі є 
селекція основних (цибуля городня, 
огірок) і малопоширених овочевих 
культур. Розробляються й елементи 
агротехнології вирощування овоче-

вих рослин на насіннєві цілі, тобто 
зберігається «амплуа» установи, ви-
значене при її заснуванні у 1974 році. 
Третім важливим ексклюзивним на-
прямом пошуків науковців можна 
назвати масштабні комплексні дослі-
дження популяції ніжинського огірка 
– шедевра народної селекції, знаного 
у всьому світі, що упродовж кількох 
століть був і залишається еталоном 
засолювального типу.  

Повертаючись до теми проведе-
них конференцій, варто зазначити, 
що вчені, дослідники, аспіранти і сту-
денти, спеціалісти і практики завдяки 
подібним заходам, мають змогу об-
мінятися досвідом, поділитися зна-
ннями, ознайомити колег зі здобут-
ками у наукових пошуках, обговорити 
плани на перспективу. На жаль, через 
об’єктивні чинники організувати про-
ведення подібних форумів в умовах 
сьогодення можливо тільки в дистан-
ційній формі шляхом подання учас-
никами доповідей і ознайомлення з 
матеріалами у друкованих та електро-
нних збірниках, а це 10 томів загаль-
ним обсягом понад 1700 сторінок,  та 
на web-сайті установи. Налагоджува-

ти наукові, творчі й особистісні кон-
такти між колегами з багатьох країн 
світу, що досягається у такому фор-
маті, погодьтеся, також важлива місія. 

Цьогоріч у рамках форуму прове-
дено три міжнародні науково-прак-
тичні конференції:  VІ за ліком «Ово-
чівництво і баштанництво: історичні 
аспекти, сучасний стан, проблеми і 
перспективи розвитку», яка відбулася 
10-11 березня, ІV –  «Основні, мало-
поширені і нетрадиційні види рослин 
– від вивчення до освоєння (сільсько-
господарські і біологічні науки)» –  12 
березня та ІІ – «Аграрна наука і освіта: 
історичний екскурс, сучасна парадиг-
ма, стратегія розвитку» (13 березня).

Вибір проблематики, винесений у 
назвах конференцій, не випадковий, 
адже, як зазначалося вище, на Дослід-
ній станції «Маяк» ІОБ НААН про-
водяться комплексні дослідження не 
тільки основних овочевих культур, а й 
рідкісних, нетрадиційних для вітчиз-
няного виробника/споживача (зелен-
них, пряно-смакових, пряно-арома-
тичних і делікатесних) видів рослин. 
А враховуючи кількість фахівців, 
охочих поділитися своїми напрацю-

ПОДІЇ

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

НАУКОВИЙ ТИЖДЕНЬ У КРУТАХ
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ваннями у царинах сільськогоспо-
дарських і біологічних наук, аграрної 
освіти та у практичній діяльності, ви-
довий склад рослин, які згадуються у 
представлених доповідях, надзвичай-
но різноманітний.

На першу конференцію свої допові-
ді  з актуальних питань овочівництва і 
баштанництва подали 204 учасники з 
52 установ і організацій. Акцент у ро-
боті заходу оргкомітетом зроблено на 
аналізі і дослідженні таких тематик: 
селекційні технології та інноваційні 
розробки у селекції овочевих, баштан-
них і малопоширених культур; пріори-
тетні напрями технологічного забез-
печення галузі: зонально адаптовані 
технології виробництва овочевої про-
дукції і насіння, технології отримання 
екологічно безпечної овочевої про-
дукції для систем «органічного земле-
робства», нові технології зберігання 
і переробки овочів; сортові ресурси, 
сортознавство, методологічні аспекти 
сортовипробування овочевих рослин; 
управління інноваційним процесом 
в Україні: проблеми комерціалізації 
науково-технічних розробок в агро-
промисловому комплексі; історичні 
аспекти галузі овочівництва. 

Основними напрямами роботи 
конференції «Основні, малопоширені 
і нетрадиційні види рослин – від ви-
вчення до освоєння» є: сортові ресур-
си, сортознавство, сортовипробуван-
ня, інноваційні розробки в селекції 
основних, малопоширених і нетради-
ційних видів рослин різноманітного 
напряму використання; основні і не-
традиційні види рослин у наукових 

дослідженнях: досягнення, проблеми 
і перспективи освоєння у виробни-
цтві; пріоритетні напрями технологіч-
ного забезпечення галузі рослинни-
цтва:  зонально адаптовані технології 
виробництва продукції і насіння; нові 
технології зберігання і переробки 
рослинних біоресурсів і продуктів 
харчування; рослинні біоресурси та 
перспективи їх використання в озеле-
ненні; теоретичні і прикладні аспекти 
інтродукції рослин і зеленого будівни-
цтва; інноваційні стратегії розвитку 
лісового та паркового господарства; 
охорона, збереження та збагачення 
біологічного різноманіття лісових, 
урбанізованих та агроландшафтів; 
сучасні методи вирощування та від-
творення лісів; інноваційні рішення у 
збереженні біоресурсів та навколиш-
нього середовища; вивчення, збере-
ження та використання генофонду 
рослин; шляхи розширення видового 
складу культивованих видів для зба-
гачення асортименту продуктів хар-
чування рослинного походження; 

рослинні біоресурси як сировина для 
отримання ліків, парфумерних засо-
бів та спеціальних харчових добавок; 
біопалива: використання рослинної 
сировини як відновлюваних джерел 
енергії. У роботі цієї конференції взя-
ли участь представники 56 установ і 
організацій – загалом 203 учасники. 

На конференції 13 березня роз-
глядалися основні напрями вирі-
шення проблем і досягнення вчених 
у різних галузях аграрної науки, а 
також акцентовано увагу на викли-
ках аграрної освіти в умовах сього-
дення, її становленні та розвитку,  
стратегічних напрямах  і перспекти-
вах функціонування аграрної науки 
і освіти на перспективу, історичних 
аспектах та інноваційно-інвестицій-
ному розвитку науки і освіти в Укра-
їні і світі. У роботі конференції взя-
ли участь 36 учасників із 19 установ 
та організацій.

Отож, у ці березневі дні Крути ста-
ли таким собі віртуальним місцем 
зустрічі науковців з 9 країн. Свої до-
повіді і повідомлення надсилали не 
тільки наші вже добре знайомі колеги, 
а й ті, хто вперше відкрив для себе не-
величке село у далекій Україні – вчені 
з Білорусі, Росії, Молдови, Казахстану, 
Узбекистану, Таджикистану, Азербай-
джану, Вірменії. 

У оргкомітету є неабиякі споді-
вання, що матеріали форуму, з якими 
можна ознайомитися на web-сайті 
установи: http://www.dsmayak.com.
ua, будуть цікавими і корисними ві-
тчизняним науковцям і практикам. 

ПОДІЇ
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Аномально теплі осінь і зима 
спонукали аграріїв Херсонщини 
до обгрунтованої реакції на такі 
примхи погоди. Деякі фермерські 
господарства Каховського району 
вже у січні–лютому нинішнього 
року висадили на своїх полях гек-
тари моркви. А чому б і ні, адже 
погода стояла весняна, денна 
температура іноді сягала +200C, а 
степові вітри підсушували грунт, 
підвищуючи ризик нестачі воло-
ги при сівбі у загальноприйняті 
строки. 

Одним із суб’єктів господа-
рювання, де зважилися на кар-
динальні дії, стало фермерське 
господарство з відокремленою 
садибою "Зоря Каховщини", яке є 
провідним сільгоспвиробником 
у регіоні. Тут зазвичай першими 

застосовують технологічні но-
винки і прийоми у вирощуванні 
овочевих культур. Про переду-
мови і особливості зимової сівби 
моркви нам розповів засновник і 
голова "Зорі Каховщини" Леонід 
Петрович Кириченко. 

– Наприкінці січня і на почат-
ку лютого температура повітря 
вдень у нас доходила до 15-200C, 
тому і ризикнули посіяти моркву. 
Бо якщо висаджувати цю культу-
ру як зазвичай, а у нас це робили 
на початку березня, то можуть ви-
никнути ускладнення і затримки 
через надмірні дощі, і техніка про-
сто не зможе вийти у поле, груз-
нутиме. Так не раз траплялося. А 
тут погода сама нас підштовхнула 
до ідеї: а чому б не ризикнути і не 
посіяти експериментальну ділян-
ку моркви? Адже умови для цього 
були сприятливими, – розповідає 
Леонід Петрович. – І деякі сусіди, 
у тому числі і господарства в су-
сідніх районах, зробили так само. 
Хоча ми і не домовлялися про 
спільні дії, очевидно, землероб-

ОВОЧІВНИЦТВО                              

ЗИМОВА ПОСАДКА МОРКВИ:
РЕЗУЛЬТАТ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Леонід Петрович КИРИЧЕНКО



ський досвід призвів до такого 
рішення.  

Експериментальна ділянка 
моркви раннього гібриду типу 
Шанатне Абако F1 зайняла чоти-
ри гекатари. Зробили гряди, на 
випадок, якщо паростки рослини 
потраплять під приморозки, на-
крили посіви агроволокном. Ле-
онід Петрович зазначив, що цей 
матеріал не надто захищає від 
морозу, робить тепліше всього на 

2-30C, але ж іншого варіанту в гос-
подарстві не було.  

– На моркві також прокла-
ли крапельне зрошення, бо вітри 
швидко підсушили грунт, кілька 
разів поливали. Через краплю під-
живлюватимемо рослини. Але ще 
будемо спостерігати за потребами 
моркви, адже досі не мали досвіду 
такої ранньої сівби, – ділиться Ле-
онід Кириченко. – Усвідомлюємо, 
що при серйозному мінусі може-
мо втратити зимові посіви, відтак 
насіння і працю. Але якщо сходи 
моркви перенесуть приморозки, 
виграємо, оскільки отримаємо сві-
жу продукцію на три тижні або й 
місяць раніше, ніж зазвичай. 

Окрім моркви у господарстві на 
кілька тижнів раніше посіяли чоти-
ри гектари столового буряку Бор-
до, і таку ж площу засіяли цибулею 
Бонус F1. Ці культури посадили на 
початку березня. 

Як і передбачав досвідчений 
аграрій, у березні були відчутні за-
морозки, натомість морква майже 
не зазнала втрат, а буряк і цибуля на 
ту пору ще не проклюнулися, тому 
нічні мінусові температури на них 
не позначилися. Тож Леонід Петро-
вич вважає експеримент вдалим, 
бо найбільша загроза від замороз-
ків минула, а можливе похолодан-
ня у квітні може лише призупини-

ти ріст моркви на кілька днів. Тож 
зимова сівба на Херсонщині може 
виявитися прийнятним варіантом 
для раннього вирощування вищез-
гаданих культур, звісно, за умови, 
якщо зими й надалі будуть настіль-
ки ж теплими, як цьогоріч. 

До речі, експериментували в 
"Зорі Каховщини" і в минулі роки. 
Бо ознаки змін клімату в бік по-
тепління спостерігаються вже 
давно. Так, пригадує Леонід Ки-
риченко, вирішили посіяти морк-
ву восени. Радилися з науковця-
ми. Ті підтвердили, що є шанс на 
успіх. Але весною "озима морк-
ва" пішла у стрілку, почала цвіс-
ти, очевидно, через стрес, який 
отримала під час перезимівлі. Бо 
й зима тоді була набагато холод-
нішою, ніж цьогоріч. 

Хто знає, якби цей дослід про-
вели у межах 2019–20 років, мож-
ливо, і результат був би інший. 
Тож варто експериментувати, 
підлаштовуючи технологію до 
природних змін, шукати альтер-
нативні можливості і рішення. Бо 
немає нічого більш сталого у всес-
віті, ніж зміни.  

ОВОЧІВНИЦТВО                              
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Врожай моркви зібраний на полях 
господарстві в минулому році

Так виглядають цьогорічні зимові 
посіви моркви в «Зорі Каховщини»
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У ПП «Агрофірма «Дзвони», що на 
Львівщині, капусту білоголову при-
звичаїлися висівати безрозсадним 
способом і вирощують пристойні 
врожаї цієї культури без поливу. Як це 
вдається галичанам, розповів агро-
ном агрофірми Ярослав Ярославо-
вич Бай.

– Наше господарство в основному 
спеціалізується на вирощуванні зер-
нових та олійних культур. Овочами 
почали займатися дев’ять років тому, 
здебільшого щоб працевлаштувати 
мешканців тих сіл, у яких орендуємо 
землю, і таким чином знизити відтік 
робочої сили у країни ЄС. Але невдо-
взі переконалися: овочевий напрямок 
приносить непоганий дохід. Левову 
частку продукції збуваємо у мережі 
супермаркетів.

В «Агрофірмі «Дзвони» вирощу-
ють моркву, буряк та чотири види 
капусти. Найбільшу площу займає 
капуста білоголова, її посіви у мину-
лому році становили майже 40 га. За 

словами Ярослава Бая, у Перемиш-
лянському районі, де розташовані 
угіддя підприємства, знайти рівну 
ділянку без ухилу для вирощування 
овочів непросто, адже дається взнаки 
близькість до Прикарпаття. Це стано-
вить найбільшу загрозу капустяним 
посівам під час дощу.

– Головна проблема – щоб сильний 
дощ не змив посіви капусти зі схилу 
на початку вегетації. Так трапилося у 
минулому сезоні. Травневі зливи зми-
ли 20% насіння, тому у другій декаді 
травня капусту довелося частково пе-
ресівати, що додало клопоту і витрат. 
До того ж капусту, яку доводиться 
сіяти після 20 травня, треба більше 
"догодовувати" і зменшувати норми 
висіву насіння. Натомість, якщо по-
щастило з погодою і паростки вже 
матимуть по два листочки, загрози 
змиву не буде, і за кількістю сходів 
можна прогнозувати свій урожай. 
Тобто найризикованіший період у на-
ших природних умовах при прямому 

висіві – це два–три тижні після сівби, 
а потім завдяки використанню якіс-
них гібридів і засобів захисту врожай 
є прогнозованим, – зазначає Ярослав 
Ярославович.

Він наголосив, що капуста, виро-
щена безрозсадним способом, стій-
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головний редактор  
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кіша до шкідників, хвороб і посухи за 
рахунок того, що у неї краще розвине-
на коренева система. Очевидно, цей 
фактор впливає і на смакові якості го-
лівок, оскільки рослина має більший 
доступ до елементів живлення у грун-
ті. Плюсом розсадного способу вва-
жають те, що голівки капусти є більш 
однорідні – схожі за розміром одна на 
одну. Натомість завдяки ретельному 
підбору гібридів і якості насіння вро-
жай, зібраний на полях агрофірми, 
також має високий показник вирів-
няності, про що свідчить присутність 
"дзвонівської" білоголової капусти на 
розкладках супермаркетів.

– Капуста виростає приблизно од-
накова. Скажімо, гібрид Блоктор F1 
селекції Syngenta, який ми почали 
випробовувати ще у 2011 році, забез-
печує голівки вагою 2–2,5 кг, що є іде-
альним показником для ритейлу. До 
того ж Блоктор F1 якнайкраще по-
казав себе при зберіганні, що суттєво 
підвищує ціну продукції на весняному 
ринку, – каже Ярослав Бай.

За його словами, сингентівські гі-
бриди капусти білоголової займають 
понад 60% площ цієї культури. Поряд 
з Блоктором F1 чільне місце у струк-
турі виробництва займає і середньо-
пізній гібрид Професор F1, який «Аг-

рофірма «Дзвони» постачає у торгові 
мережі в осінній період.

– Блоктор F1 і Професор F1 домі-
нують на наших полях невипадково. 
Вибору насіння ми приділяємо вели-
ку увагу, тому щороку тестуємо по 
10–15 різних гібридів на невеличких 
ділянках, щоб визначити найбільш 
успішні варіанти для виробництва. 
Починаючи з 2012 року, я особисто 
дослідив 50–60 гібридів різних компа-
ній-оригінаторів, – зазначає Ярослав 
Бай. – І можу з упевненістю сказати, 
що селекціонери Syngenta потужно 
працюють над вдосконаленням своїх 
гібридів. Так, скажімо, Блоктор F1 і 
Професор F1 не пошкоджує трипс. 
Цей небезпечний шкідник, який за-
подіює великої шкоди овочівникам, 
особливо у південних регіонах Украї-
ни, безсилий проти цих гібридів саме 
завдяки відмінному восковому на-
льоту на листі, який він не може про-
кусити. Також вищезгадані селекцій-
ні об'єкти стійкі до інших шкідників і 
хвороб і невибагливі. Хоча деякі мої 
колеги вважають, що Блоктор F1 до-
сить складний у виробництві, але я з 
ними не погоджуюся. Якщо чітко до-
тримуватися технології його вирощу-
вання, наданою ТОВ "Сингента", то й 
проблем буде у рази менше.

Ярослав Ярославович розповів, 
що коли тільки розпочинали овочеву 
справу, фахівці ТОВ "Сингента" часто 
приїздили у господарство, консульту-
вали, навчали технологічних нюансів 
вирощування гібридів усіх видів ка-
пусти. До того ж ніколи не виникало 
проблем із замовленням і доставкою 
насіння та препаратів, необхідних для 
ведення бізнесу.

До речі, на підприємстві випро-
бовували й інші селекційні пропо-
зиції компанії Syngenta, зокрема, під-
ходящі для прямого висіву у грунт 
універсальні гібриди Сторідор F1 і 
Лексікон F1, які також вирізняються 
стійкістю до пошкодження трипсом і 
лежкістю. Але через відсутність зро-
шення, повністю використати їх по-
тенціал не вдалося. Голівки вийшли 
меншого розміру і ваги ніж зазначе-
но у характеристиці.

– Блоктору F1 потрібний висо-
кий агрофон, але за рахунок того, що 
у гібрида добре розвинена коренева 
система, у будь-який посушливий 
чи "мокрий" рік стабільний врожай 
забезпечено, – ділиться досвідом 
агроном. – Капусту переважно сіє-
мо після зернових, сої або моркви, 
це найкращі попередники, єдине, що 
може дошкуляти, це падалиця зер-

  ОВОЧІВНИЦТВО
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нових. Але гербіцид Фюзілад Форте 
150 ЕС, внесений у середній нормі, 
вирішує проблему. Бур'яни приби-
раємо після жнив попередника, пре-
парат вносимо по стерні. Буває, нам 
вистачає лише одного механічного 
міжрядного обробітку грунту для 
боротьби з бур'янами. Також маємо 
бригаду овочівників, які за потре-
би проводять міжрядний обробіток 
грунту. Восени вносимо тукосуміш 
приблизно 300 кг/га, а навесні – діа-
мофоски 200 кг/га, карбаміду і суль-
фату амонію по 100 кг/га кожного. 
Глибоке рихлення перед оранкою 
– це у нас обов'язкова операція, та-
кож весною закриваємо вологу. Про-
водимо передпосівну культивацію на 
глибину 2–3 сантиметри максимум, 
щоб ґрунт не був надто пухким, бо 
він швидко пересихає, а за сильної 
зливи змивається. Приблизно з 20 
квітня починаємо сіяти. На гектар 
витрати насіння становлять до 65 
тисяч. Найоптимальніша глибина 
посіву – 3–4 см включно, що забез-
печує максимальну схожість. Ра-
зом із появою пагонів з'являються 
шкідники, насамперед хрестоцвітна 
блішка, яка "прибирається" за до-
помогою будь-якого найдешевшого 
піретроїду. Наприкінці травня або 
на початку червня на полях розвива-
ється капустяна міль, але Блоктору 
F1 вона не наносить суттєвої шкоди 
завдяки потужному захисному воско-
вому нальоту. На посівах капусти від 
шкідників застосовуємо інсектициди 

контактно-системної дії Енжіо 247 
SC, к. с., Матч 050 ЕС, к. е. і Проклейм 
5 SG, р. г. із фунгіцидів за потреби ви-
користовуємо Квадріс 250 SC, к. с. 
Через те, що чітко дотримуємося сі-
возміни, скажімо, капуста може по-
вернутися на поле не раніше, ніж че-
рез п'ять років, ніколи не стикалися 
з таким поширеним захворюванням, 
як кила, навіть не випробовували ки-
лостійкі гібриди на своїх дослідних 
ділянках.

У господарстві більше надій покла-
дають не на фунгіциди, а на імунітет 
рослин до хвороб. Тому вчасно під-
живлюють капустяний клин мікрое-
лементами, особливо слідкують, щоб 
у доступності був бор і кальцій, по 
листку вносять мікродобрива, адже 
крапельний полив ще не прокладали.

– Капуста білоголова вирощува-
лася без поливу, враховуючи те, що 
у наших грунтах є велика кількість 
глини, тому вода затримується і не 
швидко випаровується, плюс протя-
гом останніх років випадала достатня 

кількість опадів. Не враховуючи ми-
нулий рік, коли ми стикнулися з тим, 
що вологи у грунті трохи не вистачає. 
Кількість опадів у нас була не рівно-
мірна, а, так би мовити, потрапляла 
великими порціями. То є мінус для 
посівів капусти, хоча на її врожайнос-
ті минулого року це майже не позна-
чилося. З огляду на аномально теплу 
погоду наприкінці минулого року і на 
початку нинішнього, у грунтах спо-
стерігався гранично низький рівень 
вологи, але завдяки дощам у лютому 
цей показник нині в нормі. Та ми вже 
почали замислюватися над застосу-
ванням крапельного зрошення на бі-
логоловій капусті, хоча це потребує 
суттєвих витрат. Адже судячи з сиг-
налів, які демонструє природа, і у наш 
регіон, який раніше рідше страждав 
від злив, може прийти посуха, – каже 
Ярослав Бай.

Вправно хазяйнувати на угіддях, 
де посіяно багато різних культур, фа-
хівцю допомагає спеціальна програ-
ма системи управління агровироб-
ництва Cropio. Завдяки їй Ярослав 
Ярославович слідкує за станом грун-
тів, посівів, пересуванням техніки і 
проблемними ділянками, яким термі-
ново треба дати раду. Також програма 
вказує епіцентри хвороб на посівах, 
популяції шкідників, які з'являються 
щосезону. До речі, за прогнозом аг-
ронома, через комфортну зимівлю 
шкідників у нинішньому сезоні буде 
справжня навала, тож стійкі гібри-
ди до трипсу, хрестоцвітної блішки і 
капустяної молі та інших шкідників 
будуть як ніколи доречними на полях 
українських аграріїв. 

  ОВОЧІВНИЦТВО

Типовий ландшафт в 
Перемишлянському районі

Сортування врожаю  
в «Агрофірмі «Дзвони»
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Спаржа – одна з найсмачніших, 
корисних і дорогих овочевих 
культур, яка займає одну з най-
перспективніших ніш в агробізне-
сі. Адже стабільно високий попит, 
порівняно низька собівартість 
вирощування та ще й високий 
експортний потенціал все біль-
ше і більше привертають увагу 
аграріїв до цієї культури. Проте в 
Україні поки що мало виробників 
можуть поділитися досвідом ви-
робництва цього досить нового 
для нас овочу.

Серед небагатьох ентузіастів – 
генеральний директор компанії 
«АВ ЛІХТ» Василь Поліщук, який 
поділився власним досвідом про-
сування та вирощування спаржі в 
Україні.

«Я був топ-менеджером фінан-
сової установи України, коли мені 
принесли жменьку насіння спар-

жі, - згадує Василь Поліщук. – Так 
вийшло, що я маю одну з освіт, 
пов’язану із землеробством, тож 
зацікавився культурою і почав 
висаджували насіння у себе на зе-
мельній ділянці, експериментува-
ти. 

Почав вивчати світові тен-
денції вирощування спаржі, пере-
ймав досвід європейських вироб-
ників. Зрозумів, що це може бути 
гарна перспектива для розвитку 
українського села, так як, в осно-
вному, використовується ручна 
праця для вирощування спаржі. 

На початковій стадії даного 
проекту піти розповідати 90% 
респондентів, що це не квасо-
ля, було вкрай важко. Сьогодні 
вже потроху починає з’являтися 
культура споживання спаржі як 
у вирощуванні так і у споживанні 
українцями». 

В²ДРОДЖЕННЯ 

СПАРЖ²

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

В УКРА¯НСЬКИХ 
РЕАЛ²ЯХ

Генеральний директор компанії 
«АВ ЛІХТ» Василь Поліщук

  ОВОЧІВНИЦТВО
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За словами Василя Поліщука, в 
Україні спаржа росте, як бур’ян (за-
ячий холодок, або холодок лікар-
ський), у неї є така властивість, як 
самозбереження свого генофону. У 
нашій державі законодавством до-
зволено вирощувати дану культуру. 
Вона внесена до реєстру сортів. 

Спаржа – органічний, еко-
логічний продукт, багаторічна 
трав’яниста рослина, що росте на 
одному місці близько 20 років та ви-

тримує морози до –30 градусів. За-
вдяки вирощуванню саджанцями, 
дана культура має 100% схожість у 
відкритому грунті. Хоча вирощува-
ти її можна і в тепличних умовах. 

Урожайність спаржі 8–12 тонн 
з гектара, якщо додати крапельне 
зрошення, підживлення та європей-
ський досвід, то й до 15 тонн мож-
на зібрати. Ціна кілограма спаржі 
в Україні від 150 до 680 грн (інколи 
999 грн), у світі – від 3 до 20 Євро. 

При інтенсивній технології ви-
рощування у перший урожайний 
рік можна отримати до 50 – 80 грам 
урожаю з однієї рослини. З кожнім 
роком урожайність росте, на п’ятий 
рік вирощування одна рослинка 
спаржі дає до 600 грамів.

СОРТОВЕ 
РІЗНОМАНІТТЯ

Василь Поліщук рекомен-
дує вирощувати вирощування в 
українських реаліях три гібриди 
спаржі, які внесені у реєстр сор-
тів. 

Ранній Гійнлім F1, середньо-
ранній Гролім F1 та пізній Ба-

клім F1. Це 100% чоловічі гі-
бриди. Баклім F1 та Гійнлім F1 
підходять для вирощування зе-
леної та білої спаржі. Вони за-
безпечують надійну врожайність 
і якість як у теплицях, так і при 
вирощуванні на полях. Баклім F1 
надзвичайно корисний для заго-
тівлі у 2-ій половині сезону в по-
єднанні з урожаєм ранніх сортів. 
Гійнлім F1 підходить для заготів-
лі на початку та в середині сезону 
збирання врожаю. 

Гролім F1 в основному під-
ходить для вирощування білої 
спаржі та являється високопро-
дуктивним сортом. Висаджують 
його також для вирощування і 
зеленої спаржі, тоді пагони вро-
жаю є зеленими та товстими.

ДОГЛЯД ЗА 
РОСЛИНАМИ

«Аби отримати хороший уро-
жай, достатньо систематич-
ного поливу невеликими доза-
ми, щоб не було застою води, а 
також щоб не пересихав грунт. 
Прополка бур’янів при їх появі. 
На 2–3 рік стандартне піджив-

ОВОЧІВНИЦТВО
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лення як для багаторічних рос-
лин – перегній, комплексне міне-
ральне добриво (азот, фосфор, 
калій) 30 г на 1 м2», – говорить 
Василь Поліщук.

Технології вирощування спаржі 
залежать від гібриду (сорту). На-
приклад, зелена спаржа – рослина 
відкрита до сонця, а білу спаржу 
взагалі ховати від сонця. Варто 
нагорнути бурт (горб) землі висо-
тою біля 25 см та накрити чорною 
плівкою.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

Одразу потрібно застерегти, 
що збирання врожаю відбуваєть-
ся вручну. Розпочинати збирання 
пагонів потрібно на наступний рік 
після посадки розсадою шляхом 
відрізання пагонів довжиною 18–
24 см. Якщо рання весна, збиран-
ня пагонів розпочинається з кінця 
березня – початку квітня та триває 
до кінця червня.

У перший врожайний рік наука 
рекомендує проводити збиран-
ня врожаю до 1 місяця, щоб не 
ослаблювати кореневища спаржі. 
У подальші урожайні роки – 2 мі-
сяці.

СПОЖИВАННЯ  
ТА ЗБЕРІГАННЯ

«У різних народів світу існують 
свої рецепти приготування паго-
нів спаржі, їх можна налічити со-
тнями. Одні народи надають пере-
вагу білим пагонам, інші – зеленим. 
Хтось її підсмажує, хтось варить, 
а хтось парить. Уся їжа, пригото-
вана зі спаржі, дуже корисна для 
людського організму», – розповідає 
пан Василь.

Зібрані пагони спаржі краще 
вживати відразу ж. Щоб зберегти 
урожай спаржі протягом декіль-
кох днів, варто помістити зрізані 
пагони в холодну воду на декілька 
годин, а потім покласти до холо-
дильника. Вода повинна мати тем-
пературу +2 + 3 градуси, щоб зупи-
нити фізіологічні процеси спаржі.

Самий ощадливий метод збері-
гання спаржі – швидке заморожу-
вання. Після чого, тримати пагони 
в морозильній камері. Смакувати 
можна аж до наступного врожаю 
спаржі. Консервування спаржі та-
кож зручний спосіб для її зберігання 
та вживання в їжу в будь-який пері-
од року.

Коли українські споживачі у най-
ближчі роки відчують корисність 

для людського організму від вжи-
вання спаржі у будь-якому вигляді 
(свіжому, консервованому, заморо-
женому, в спеціях тощо), тоді, і куль-
тура споживання спаржі виросте у 
рази. Тим самим і виростуть площі 
під спаржею. Зараз вони становлять 
до 100 га., прагнемо до вищих по-
казників. В Європейському Cоюзі 
площі під спаржею становлять біль 
60 тис га., та додатково вони що-
річно завозять десятки тисяч тон. А 
українські аграрії могли б завоювати 
даний ринок споживача. 



Несподівана пандемія корона-
вірусу виявила певну неготовність 
світової спільноти до вирішення 
проблем глобального масштабу. 
Зокрема, і в питаннях продоволь-
чої безпеки. Особливо в країнах і 
регіонах, які залежать від імпорту. 
Нині через карантин майже в усіх 
країнах світу виникають труднощі, 
пов’язані з імпортом та експортом 
вітамінних продуктів, але у екс-
портоорієнтованих регіонах ціни 
на овочі та фрукти у рази нижчі, 
ніж у залежних від імпорту.

На жаль, пандемія коронавірусу 
виявила неспроможність деяких 
країн і спільнот до самозабезпе-
чення. Вимушені і вкрай необхідні 
карантинні заходи зупинили ро-
боту дуже багатьох компаній, які 
займаються реалізацією насіння 
овочевих культур, що може впли-
нути на строки їх сівби або взагалі 

квітень 202018

У НАЙБЛИЖЧ²Й ПЕРСПЕКТИВ²
ГОРОДНИЦТВО ВРЯТУª НАЦ²Ю В²Д ГОЛОДУ

зірвати її. Така ситуація спостері-
гається у багатьох країнах – най-
більших постачальниках овочів 
у світі. Ціна на них може бути не 
просто захмарною, але є висока 
вірогідність, що цьогоріч їх ката-
строфічно не вистачатиме україн-
ському ринку. Тому вже сьогодні 
слід негайно на всіх можливих 
присадибних ділянках, навіть на-
вколо багатоповерхових будинків, 
розбивати і планувати городи за-
мість клумб, як це робили люди, 
рятуючись під час блокади. Мож-
ливо, це єдине, що дасть надію на 
фізичне виживання в умовах, які 
склалися, у ситуації, коли варто 
розраховувати лише на себе.

Погіршує ситуацію і глобаль-
не потепління, коли температура 
зростатиме, а прісноводних ре-
сурсів и родючих грунтів ставати-
ме дедалі менше. Вчені вже зараз 

б’ють на сполох і попереджають, 
що внаслідок глобального поте-
пління до 2050 року посіви ово-
чевих культур у світі скоротять-
ся як мінімум на третину. І цей 
прогноз дуже схожий на правду. 
Вже нинішнього року Державне 
агентство водних ресурсів Украї-
ни вперше в історії може обмеж-
ити права водокористувачів у ви-
користанні води через аномально 
теплі осінь і зиму. Про це йдеться 
на сайті відомства. Також було 
зазначено, що маловоддя 
може призвести до пе-
ресихання малих водо-
токів, адже у минулому 
році випало лише три 
чверті від норми опадів. У 
свою чергу, це позначилося 



на річках, водність яких у більшій 
частині Європи знизилася. 

Наслідки глобального поте-
пління у різних частинах світу 
стають дедалі помітнішими: не 
вистачає води для зрошення рос-
лин, з’являються невластиві для 
певного регіону хвороби і шкід-
ники, підвищується рівень небез-
пеки від шкідливих організмів 
тощо. Тому Генеральна асамблея 
ООН схвалила резолюцію, яка за-
гострює увагу світової спільноти 

на здоров’ї рослин, а 2020 
рік було оголошено Між-

народним роком охо-
рони здоров’я рослин. 
До прийняття цього 

рішення підштовхнуло 
і те, що за даними Продо-
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вольчої і сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО) щорічно 
у світі втрачається до 40% продо-
вольчих культур через хвороби, 
шкідників і бур’яни. Зазначається, 
що хвороби рослин обходяться 
глобальній економіці приблизно у 
220 мільярдів доларів США на рік, 
а життєдіяльність комах-шкідни-
ків – у 70 мільярдів доларів США, 
що є неприпустимими витратами 
з огляду на зростання населення 
світу, яке, згідно звіту того ж ООН, 
у 2050 році сягне майже 10 мільяр-
дів осіб.

За таких умов можна прогно-
зувати, що світове аграрне вироб-
ництво не встигне у повній мірі 
адаптуватися до змін, і нас очікує 
безупинне здорожчання усіх про-
дуктів харчування, а особливо 
овочів та фруктів, оскільки їх ви-

рощування є досить трудомістким 
і високотехнологічним процесом, 
що потребує зрошення, якісного 
насіння, ЗЗР і добрив. 

Тому кожен сам має прийняти 
рішення, чи варто докладати зу-
силь для забезпечення себе і своєї 
родини необхідним запасом про-
довольства, у тому числі і за ра-
хунок власного городу. Принай-
мні, навіть недалека історія нашої 
країни свідчить, що невеличкий 
клапоть вже не раз підтверджу-
вав свою доцільність, допомагав 
вижити у найскрутніші роки бага-
тьом українським містянам. 

Тож колектив журналу «Овочі 
та фрукти» започатковує проект 
«Сам собі фермер», де ми інфор-
муватимемо мешканців міст, як 
виростити максимально вдалий 
урожай різних овочевих культур.

 

1 Доступні для вирощування 
кожному та умовно неви-

багливі у догляді: цибуля на 
перо, редис, салат, щавель, 
рукола, гарбуз, кабачок. 

(Крім того, перші три культури 
дадуть вам можливість у найко-
ротші терміни отримати урожай)

2 Культури, за допомогою яких 
у тій чи іншій мірі можна за-

мінити тваринний білок: горох, 
квасоля.

3 Придатні для переробки та 
зберігання: капуста, огірок, 

томат, картопля, морква, 
буряк, часник. 

4 Критично важливі: карто-
пля, капуста. 

5 Альтернативні культури для 
нашої кліматичної зони: топі-

намбур, чуфа, мікрозелень 

Ми свідомо не вказуємо такі 
культури, як баклажан, перець 
солодкий, кавун, диня тощо, 
які вимагають у вирощуван-
ні певних навичок, а також 
оптимальні терміни висадки 
розсади яких уже прострочені 
на момент започаткування 
проекту. 

НАСАМПЕРЕД, РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ У МІСЬКИХ АБО 
ДОМАШНІХ УМОВАХ КУЛЬТУРИ, ЯКІ МОЖНА РОЗДІЛИТИ НА КІЛЬКА ГРУП.



ОВОЧІВНИЦТВО  
НА АСФАЛЬТІ

Одним із найбільш холодостій-
ких, скоростиглих і нескладних у 
агротехніці овочів, з яких, власне, і 
розпочинається новий сезон, є ре-
дис. Завдяки своїм властивостям 
він став традиційною окрасою сто-
лу на весняні свята. А ще цей овоч 
є дуже поживним, багатим на вміст 
корисних для людини мікроелемен-
тів і вітамінів. В їжу зазвичай ви-
користовують коренеплоди, але і 
молоде листя рослини вживають, 
скажімо, воно покращує смак сала-
тів із редису. 

Редис для вирощування на під-
віконні можна садити і взимку, і 
навесні. Він однаково добре росте, 
якщо дотримуватися необхідних 
умов.

Варто врахувати сім факторів при 
вирощуванні редису в будь-яких 
умовах: 

  Якісне насіння
Радимо гібриди компанії «Син-

гента», які є у продажу у дрібній 
упаковці. 

Донар F1 – холодостійкий гі-
брид, вирізняється надзвичайною 
якістю при недостатньому освіт-
ленні, термін дозрівання – 23–25 
днів від дати сівби. Коренеплоди 
вирівняні, кулеподібної форми, діа-
метром 3 см, з яскравим кольором. 
Придатний для відкритого ґрунту 
та плівкових теплиць, весняного та 
осіннього оборотів.

Рондар F1 – холодостійкий гі-
брид, період вегетації – 18–20 
днів, характерне одночасне до-
зрівання. Вирізняється коротким 
листковим апаратом. Коренеплоди 
округлої форми, діаметром 3 см, 
стійкі до в’янення, розтріскування 
та дуплистості. Їх шкірка яскраво-
червоного кольору, з інтенсивним 
блиском. Гібрид придатний для 
відкритого ґрунту та плівкових те-

плиць, весняного та осіннього обо-
ротів.

Стеллар F1 – гібрид, стійкий до 
пожовтіння гички. Витримує умови 
недостатнього освітлення. Рослина 
з коротким листковим апаратом, 
листя прямостояче. Kоренеплоди 
шароподібної форми з інтенсив-
ним червоним забарвленням, яке не 
втрачається після миття. Рекомен-
довано сіяти з лютого до середини 
квітня, збирання – до кінця квітня. 
Вегетаційний період – 18–20 днів. 
Призначений для вирощування у 
плівкових теплицях, тимчасових 
плівкових укриттях і у відкритому 
ґрунті.

Також для вирощування у хатніх 
умовах підійдуть селекційні пропо-
зиції від компанії «Бейо». 

Ровер F1 – пластичний гібрид, 
придатний для вирощування в 
ранньовесняний період, оскільки 
добре переносить недостатність 
освітлення.
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Рудольф – ультраранній сорт ре-
дису універсального призначення. 
Коренеплоди мають білосніжну со-
ковиту хрустку м’якоть без непри-
ємної гіркоти. У відкритому ґрунті 
урожай дозріває на 20–24 день піс-
ля появи сходів, у закритому – на 
18–20 день.

  Правильно підібрана грунтова 
суміш
Редису буде достатньо універ-

сального грунту, який в асортименті 
продається у квіткових магазинах.

  Достатня площа живлення 
Щоб коренеплоди були сокови-

тими і рівномірно розвинутими, 
потрібно вибирати великі ємності. 
Оптимальна глибина ємності – 15–
20 см.

  Мінеральне живлення 
Підгодовують редис двічі. Мож-

на використовувати універсальні 
мінеральні добрива, такі як нітро-
амофоска, або приготувати суміш 
самостійно. 

  Температурний режим 
Редис добре росте при темпера-

турі +10–12°C, але краща темпера-
тура для формування коренеплодів 
+16–20°C. Температура у місці, де 
стоїть ящик з редискою, не повинна 
перевищувати +20°C. При підвище-
ній температурі не будуть утворю-
ватися коренеплоди, а з’являться 
квіткові стрілки.

  Світловий режим 
Редис світлолюбний. При нестачі 

світла якість коренеплодів погіршу-
ється. 

  Вологість грунту
Редис вимогливий до вологості 

грунту. У період інтенсивного росту 
коренеплодів сухість грунту протя-
гом 4–5 днів призводить до огру-
біння коренеплодів. Виправити це 
потім не вдається, тому поливайте 
редис регулярно і помірно, не до-

пускаючи пересихання грунту.
Отримати коренеплоди редису 

можна вже через 20–30 днів після 
сівби, залежно від властивостей на-
сіння і умов вирощування.

Зазвичай у найспекотніші літні 
місяці редис не сіють, бо він швид-
ко зацвітає. А з серпня можна знову 
посіяти редис на звільненій від ци-
булі або часнику ділянці. 

Щоправда, це не стосується 
деяких спеціальних селекційних 
об’єктів. Скажімо, таких, як гібрид 
Мондіал F1 від компанії «Рійк Цва-
ан». Це новий гібрид для вирощу-
вання у відкритому грунті протягом 
усього сезону, особливо рекоменду-
ється для вирощування з середини 
квітня до середини серпня. Коре-
неплоди круглі, з тонким корінцем, 
вирізняються однорідністю, про-
дукція довгий час зберігає товарний 
вигляд після миття. 

Не стосується це і гібриду Ролекс 
F1 від компанії «Бейо». Це універ-
сальний середньоранній гібрид, 
придатний для вирощування у зи-
мовий, весняний і літній періоди. 

Окрім редису на підвіконні мож-
на з легкістю вирощувати і салат. 
Ця культура прекрасно почувається 
при кімнатній температурі і прямо-
му сонячному освітленні. Вона до-
бре адаптується до домашніх умов 
і розвивається при базовому догля-
ді. Приблизно за місяць після сівби 
можна зібрати врожай салату. 

Навіть якщо ви раніше не ви-
рощували ніяких рослин, вам не 
потрібно нічого, окрім звичайного 
ґрунту для вигонки насіння салату 
– підійде навіть земля із сусіднього 
парку – води і сонячного вікна, щоб 
рослини швидше зміцніли. Звісно, 
за умови, якщо підібране якісне на-
сіння цієї культури. 

Серед рекомендованих – сорти 
компанії «Рійк Цваан». Патішн – 
універсальний сорт для відкритого 
та закритого ґрунту, потужна рос-
лина забезпечує високий відсоток 
виходу товарної продукції. Алепо 
– листя дрібно-кучеряве, з яскра-

во-зеленим забарвленням, рослина 
вирізняється високою стійкістю до 
стрілкування та внутрішніх опіків, 
придатна для всесезонного виро-
щування у відкритому та закритому 
ґрунті. Сатін – червоний листовий 
салат для вирощування у відкрито-
му ґрунті та плівкових теплицях, по-
тужна рослина з гарною масою. 

Варто також звернути увагу на 
салати від компанії «Бейо». Бізнес 
– салат типу Айсберг, середньоран-
ній універсальний гібрид для сівби 
навесні та восени. Листя гладень-
ке, темно-зелене, овальної форми. 
Стійкий до цвітушності. Руморс – 
салат типу Айсберг, приплюснуто-
округла головка, невелика розетка 
листків. Зберігає високу товарність 
незалежно від розміру головки.

Гібрид компанії «Сингента» Айс 
Сіркл придатний для вирощування 
навесні та на початку літа. Відзна-
чається високою вирівняністю та 
однорідністю, головки компактні, 
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від середнього до великого розміру, 
підходить для вирощування на різ-
них типах ґрунтів, сівби у декілька 
строків.

При вирощуванні зелені у себе 
вдома варто звернути увагу на таку 
поживну культуру, як шпинат. Тому 
рекомендуємо гібрид компанії «Рійк 
Цваан» Муфлон F1, який підходить 
для вирощування з весни до осені, 
стійкий до стрілкування, а також 
гібриди від компанії «Бейо». Ремб-
рандт F1 – середньоранній універ-
сальний гібрид для сівби навесні та 
восени, стійкий до цвітушності. Лис-
тя гладеньке, темно-зелене, овальної 
форми. Спірос F1 – гібрид шпина-
ту для всесезонного вирощування. 
Листя округле, темно-зеленого ко-
льору, на коротких черешках.

Важко переоцінити наявність 
у своєму «господарстві на підві-
конні» такої надзвичайно смачної і 
корисної для здоров’я культури, як 
цибуля на перо. У компанії «Бейо» 
зазначають, що агротехніка виро-
щування цибулі на перо у хатніх 
умовах є простою і доступною для 
всіх. Радимо насіння цибулі на перо 
Параде, запропоноване цією компа-
нією. Вегетаційний період цього се-
лекційного об’єкту становить 65–80 
днів. Цибуля на перо Параде є висо-
коврожайною рослиною, стійкою 
до стрілкування, вона не формує 
цибулину. Вирізняється високим 
виходом якісного пера середньої 
товщини.

УСПІШНЕ 
КАРТОПЛЯРСТВО = 
ЯКІСНИЙ НАСІННЄВИЙ 
МАТЕРІАЛ

З картоплею у міських умовах 
трохи складніше, ніж з вищенаве-
деними культурами. Щоб отрима-
ти більш-менш прийнятний вро-
жай картоплі, потрібна хоча б одна 
сотка землі або й більша ділянка. 
Якщо вона є, варто звернути увагу 
лише на якісний насіннєвий мате-

ріал, особливо для садіння на не-
великій площі. 

Вибираючи посадковий матері-
ал, треба звертати увагу не тільки 
на смак, колір, врожайність, але 
і на те, якої селекції дані об’єкти, 
а також на терміни дозрівання: 
ранній, середній, пізній. Вкрай 
важливими є особливості сорту, 
наприклад, стійкість до захворю-
вань, нематоди та інших. Ми піді-
брали ряд сортів насіннєвої карто-
плі голландської селекції, які, на 
нашу думку, є одними з ключових 
на ринку України. Пропонуємо 
до ознайомлення сорти компанії 
HZPC – світового лідера у галузі 
селекції картоплі.

ВОЛЬЮМІЯ
Високопродуктивний ранньос-

тиглий сорт картоплі, має овальну 
форму бульб, жовтий колір шкірки, 
світло-жовтий колір м’якоті. Буль-
би великі, вирівняні, з дрібними 
оченятами, кількість бульб 9–11. 
Вольюмія має стійкість до стресу, 
нормально переносить посуху та 
гарно – спеку, сорт стійкий до не-
матоди, фітофторозу і парші. Має 
вміст сухих речовин 18,4%, відмін-
ні смакові якості. Бульби Вольюмії 
дуже великі, зі швидким ростом, 
тому потрібно контролювати їх 
ріст, щоб запобігти переростанню. 
Бульби сорту є середньочутливи-
ми до механічних пошкоджень. 

КАРРЕРА
Дуже ранній столовий сорт кар-

топлі. Період вегетації становить 
80–90 днів. Товарні бульби можна 
отримати на 60–65 день. Бульби 
жовтого кольору, овальної фор-
ми, гладкі, м’якоть світло-жовтого, 
ближче до білого кольору. Глиби-
на очок невиражена, поверхнева. 
Бульби мають тривалий період спо-
кою. Не рекомендується висаджу-
вати бульби у занадто холодний 
грунт. Також перед садінням реко-
мендуємо прогріти бульби. Необ-
хідно обмежувати висоту падіння 
бульб при збиранні, щоб уникнути 
механічних пошкоджень і потем-
ніння бульб при ударах.

КОЛОМБА
Ранній сорт столового призна-

чення, має відмінний смак. У те-
плих регіонах є можливість зні-
мати урожай двічі на рік. Бульба 
овально-округлої форми, з дріб-
ними і середньої глибини очками. 
Шкірка і м’якоть жовті. Сорт має 
рівномірне проростання, перено-
сить внесення низьких норм Зен-
кору після сходів, але потрібно 
враховувати погодні умови. За по-
сушливих умов сорт бажано виро-
щувати на зрошенні, зменшуючи 
норму зрошення у другій половині 
вегетації – це сприятиме накопи-
ченню сухих речовин і зменшить 
розвиток фітофторозу. 
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ЕВОРА
Середньоранній сорт столово-

го призначення. Форма бульби 
– кругло-овальна, колір шкірки – 
жовтий, м’якоть після варіння кре-
мова. Вміст сухої речовини стано-
вить 19,4%. Вихід продукції: дуже 
високий, кількість бульб у гнізді 
становить 12–14 штук. Сорт від-
різняється хорошою стійкістю до 
посухи, відмінною врожайністю 
і гарною лежкістю. Евора має до-
вгий період спокою і пізніше до-
зріває, тому прогрівання бульб 
– обов’язковий захід у передпо-
садковій підготовці насіннєвого 
матеріалу. Сорт не любить обла-
мування паростків, варто цьому 
запобігати. Евора погано реагує 
на садіння у холодний ґрунт, од-
нак має швидкий розвиток бульб 
на середніх стадіях дозрівання. 
При вирощуванні рекомендується 
якісне живлення по магнію та мі-
кроелементам.

САГІТА
Сорт картоплі средньоранний, 

столового призначення. Бульба 
овальна, з дрібними вічками. Шкір-
ка і м’якоть жовта. Маса товарної 
бульби 93–165 грамів. Сорт стій-
кий до збудника раку картоплі та 
золотистої картопляної цистоут-
ворюючої нематоди. Сагіта чутлива 
до альтернаріозу. Сорт вимагає ува-
ги до ситуації з ризоктонією – на 
холодних грунтах чи при ранньому 
садінні потрібно контролювати цю 
хворобу. Сагіту потрібно висаджу-
вати на 2–3 см глибше звичайного 
та формувати гарні гребені, щоб за-
побігти позеленінню бульб.

МОЦАРТ
Середньопізній сорт картоплі 

столового призначення з вегета-
ційним періодом 110–120 днів. 
Має бульби округло-овальної або 
овальної форми, середнього роз-
міру, рівні, акуратні, рівномірно 
забарвлені, окрема картоплина 
важить від 100 до 145 г. Шкірка 

червоно-рожева, тонка, але досить 
щільна. М’якоть на зрізі має жов-
тий колір, дуже приємний насиче-
ний смак. Сорт дуже врожайний, 
у середньому з гектара збирають 
по 400 центнерів, максимальна 
врожайність перевищує 600 цент-
нерів, при цьому кожен кущ дає 9 
–11 бульб. Товарність картоплі до-
ходить до 98%. 

Сорт без проблем переносить 
короткочасну посуху і підвищен-
ня температури, але погано реагує 
на заморозки. Стійкий до парші, 
до збудника раку картоплі та зо-
лотистої картопляної цистоутво-
рюючої нематоди. Картопля не 
пошкоджується при копанні, дов-
го зберігається, не втрачаючи спо-
живчих якостей.

СІФРА
Середньопізній сорт столового 

призначення. Під одним кущем 
формується до 15 великих бульб. 
Вага кожної становить від 100 до 
150 г. Картопля Сіфра має май-
же правильну овальну форму. Це 
рівні картоплини з гладкою жов-
тою шкіркою, вічка зустрічаються 
рідко. Сіфра вважається невиба-
гливим сортом. Віддає перевагу 

пухким і легким грунтам. Зібра-
ні бульби добре зберігаються, їх 
можна перевозити навіть на великі 
відстані без шкоди для товарного 
вигляду. У цілому Сіфра стійка до 
найпоширеніших захворювань. Є 
ризик зараження сорту фітофто-
розом або грибковою інфекцією. 
Але при гарному догляді пробле-
ми виникають рідко. Сорт карто-
плі Сіфра при пізньому дозріванні 

має більш насичений смак з при-
ємними солодкуватими нотками. 

НАЙПРОДУКТИВНІШІ 
СОРТИ І ГІБРИДИ 
ДЛЯ ПРИСАДИБНОЇ 
ДІЛЯНКИ

У разі, якщо після садіння кар-
топлі або іншої життєво важливої 
культури маєте додаткову площу 
під грядки, радимо гібриди для 
стратегічного овочевого запасу, 
які вирізняються невибагливістю 
при догляді і стійкістю до хвороб 
та шкідників, зокрема, і при  виро-
щуванні у міських умовах.

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР

BEJO ZADEN 

РІАЛТО – сорт петрушки лис-
тової з гладенькими листками 
темно-зеленого кольору. Дуже ви-
рівняні сходи, потужне відростан-
ня після зрізання, низька сприй-
нятливість до пожовтіння листя. 

Високоврожайний сорт куче-
рявої петрушки ПЕТРА. Потужна 
рослина з красивим темно-зеленим 
кучерявим листям. Ідеальне спів-
відношення листка і черешка. При-
ємний насичений аромат, висока 
стійкість до захворювань листя

Буряк столовий ТАУНУС F1 – 
високоврожайний гібрид для три-
валого зберігання і переробки. Ко-
ренеплоди циліндричної форми, 
вирівняні, м’якоть темно-червоно-
го кольору, без радіальних кілець, 
шкірка гладенька. Вегетаційний пе-
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ріод 110 днів, термін висіву – бере-
зень–червень.

Буряк столовий РОНДА F1 – 
гібрид для тривалого зберігання і 
переробки. Коренеплоди округлі, 
однорідні за формою та розміром, з 
гладкою шкірою. М’якоть рівномір-
ного інтенсивного темно-червоного 
кольору, без світлих радіальних кі-
лець. Вегетаційний період 120 днів, 
термін висіву – квітень–червень. 

Буряк столовий БЕТТОЛО F1. 
Вихід продукції до 98%. Високий по-
тенціал врожайності. Висока стій-
кість до хвороб. Відмінно зберіга-
ється. Вегетаційний період 115 днів, 
термін висіву – квітень–червень.

Партенокарпічний великогорб-
куватий ультраранній огірок АН-
ЗОР F1. Вегетаційний період 40–45 
днів. Відзначається висока сила рос-
ту та регенеративна здатність рос-
лини, висока стійкість до кореневих 
гнилей, плоди щільні, з маленькою 
насіннєвою камерою, темно-зеле-
ного забарвлення. Рослина швид-
ко регенерує після екстремальних 
стресових умов (дефіциту вологи, 
високої температури довкілля).

Партенокарпічний великогорб-
куватий ультраранній огірок АМУР 
F1. Вегетаційний період 40–45 днів. 
Гібрид забезпечує стабільний і якіс-
ний урожай впродовж усього сезо-
ну вирощування. Плоди однорідні, 

вкриті густими маленькими шипа-
ми, циліндричної форми, рівномір-
ного темно-зеленого забарвлення, 
не жовтіють, м’ясисті, з маленькою 
насіннєвою камерою і тоненькою 
шкіркою, без гіркоти, мають пре-
красні смакові якості. Гібрид стій-
кий до високих температур.

Партенокарпічний велико-
горбкуватий ультраранній огірок 
АМАНТ F1. Вегетаційний період 
40–45 днів. Для вирощування у від-
критому ґрунті, а також у плівкових 
і скляних теплицях. Рослина по-
тужна, відкрита. Плоди однорідні, 
зеленого кольору, не переростають 
і не жовтіють. М’якоть щільна, без 
гіркоти, шкірка ніжна, транспорта-
бельність відмінна. Відрізняється 

високою товарністю плодів, відмін-
ними смаковими і засолювальними 
якостями. Прекрасно підходить для 
вирощування на пікулі.

Партенокарпічний великогорб-
куватий ультраранній огірок АТІК 
F1. Вегетаційний період 40–45 днів. 
Поєднує суперраннє дозрівання та 
високу врожайність. Рослина від-
критого типу, що полегшує догляд та 
збирання. Відмінна транспортабель-
ність. Чудовий смак плодів як у сві-
жому вигляді, так і після переробки.

Партенокарпічний великогорб-
куватий ранній огірок АМАРОК 
F1. Вегетаційний період 45–50 днів. 
Для вирощування у відритому та за-
критому ґрунті. Рослини з великою 
енергією та коротким міжвузлям. 
Підходить для всіх видів переробки.

 

КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР

SYNGENTA 

Цукіні універсального призна-
чення СУПРЕМО F1 – рослина 
сильноросла, але відкрита, кущово-
го типу, що полегшує збирання вро-
жаю. Характерна потужна коренева 
система. Пристосований для виро-
щування у відкритому ґрунті та під 
тимчасовим укриттям. Вегетацій-
ний період 42–45 днів. Плоди зеле-
ного кольору, ідеально циліндричні, 
призначені для споживання у свіжо-
му вигляді, кулінарії та промислової 
переробки, у т. ч. заморожування.

Кабачок ГОЛДЕН ГЛОРІ F1 – 
новий гібрид кабачка з плодами 

ОВОЧІВНИЦТВО
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жовтого кольору циліндричної фор-
ми. Рослини компактні, відкриті, 
пристосовані для вирощування у 
відкритому грунті та під тимчасо-
вим укриттям. Перевагою гібрида є 
чудовий привабливий вигляд плодів 
та легке збирання. Висока продук-
тивність при збиранні невеликих 
плодів. Плоди призначені для кулі-
нарії та промислової переробки.

Кабачок АНГЕЛІНА F1 – ранній 
надзвичайно продуктивний гібрид. 
Строк дозрівання 39–43 дні від по-
яви сходів. Рослина компактна, з ко-
роткими міжвузлями. Плід світло-
зеленого забарвлення, циліндричної 
правильної форми. Гарно транспор-
тується завдяки відсутності ребрис-
тості. Висока однорідність плодів 
протягом усього періоду збирання 
врожаю. Тривалий період плодоно-
шення. Високий рівень стійкості до 
вірусів. Гарантована товарна якість 
за будь-яких умов вирощування.

Огірок ЕКОЛЬ F1 – рослина 
сильна, з короткими міжвузлями, 
чудово відновлюється після впливу 
стресових умов. «Букетний» тип цві-
тіння, добре наливає 4–5 плодів у па-
зусі різного віку, формує короткі до-
даткові пагони (генеративного типу) 
на два листки. Має високу стійкість 
до вірусу огіркової мозаїки, оливко-
вої плямистості огірка, борошнистої 
роси. Гібрид характеризується дуже 
високим виходом товарної про-
дукції впродовж усього періоду ви-
рощування. Чудово підходить для 
споживання у свіжому вигляді, засо-
лювання та консервування. 

Огірок ПАСАЛІМО F1 – гібрид 
корнішонного типу. Забезпечує над-
ранній високий урожай відмінної 
якості. Призначений для вирощу-
вання у відкритому ґрунті, плівко-
вих теплицях і під тимчасовими 
плівковими покриттями. Формує 
3–6 плодів в одному вузлі. Забарв-
лення плоду – насичено-зелене, 
його довжина – 8–10 см. Плід ге-
нетично без гіркоти, циліндричної 
форми, з маленькою насіннєвою 
камерою, середньогорбкуватий, не 
переростає. Відмінні смакові якості 
свіжих і консервованих плодів. Ве-
гетаційний період 40–42 дні. 

 
КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР

KITANO SEEDS 

Партенокарпічний корнішон НІ-
БОРІ F1 – ранній гібрид вегетатив-
но-генеративного типу, з потужною 
кореневою системою і короткими 
міжвузлями, має високий потенці-
ал врожайності. Плоди однорідні, 
великобугорчасті, темно-зелено-
го кольору. В одній пазусі форму-
ється 4–7 плодів довжиною 10–12 
см. Щільна внутрішня структура з 
маленькою насіннєвою камерою. 
Генетично відсутня гіркота плодів, 
вони хрусткі та соковиті, при пере-
ростанні не приймають діжкопо-
дібну форму. Гібрид придатний для 
вирощування у плівкових теплицях 
у першому і другому обороті, добре 
переносить стресові умови і не ски-
дає зав’язь.

Детермінантний томат АСВОН 
F1 – ранній гібрид, дозріває через 
95–100 днів, рослина компактна, з 
високою силою зростання куща і 
тривалим терміном плодоношен-
ня, рясна вегетативна маса захищає 
плоди від сонячних опіків. Відзначе-
не відмінне зав’язування плодів при 
високих температурах, кількість 
плодів на кущі від 100 штук, плоди 
зберігають форму і вагу, не дрібні-
ють і не обсипаються від спеки. Рос-
лина стійка до стресових спекотних 
і посушливих умов та хвороб тома-
та. Плоди мають округлу кубоподіб-
ну форму, за консистенцією щільні 
і м’ясисті, насиченого темно-чер-
воного кольору, як зовні, так і все-
редині. Середня вага плода – 70–90 
г. Плоди зберігають смакові якості 
при засолюванні, не розтріскуються 
при тепловій обробці. 

Детермінантний томат АЙСАН 
F1 – середньопізній високопродук-
тивний великоплідний гібрид, в’яже 
плоди при різних кліматичних умо-
вах, добре розвинений листовий 
апарат захищає плоди від сонячних 
опіків. Плоди округлі, вирівняні, 
щільні, м’ясисті, середня вага плода 
дорівнює 220– 250 г, зустрічаються 
екземпляри і по 350 г. Плоди наси-
ченого оранжевого кольору, як зо-
вні, так і всередині, довго не втра-
чають смакових і товарних якостей, 
відмінно зберігаються і транспорту-
ються на далекі відстані. 

З найкращими побажання-
ми, колектив редакції «Овочі та 
Фрукти».

НІБОРІ F1 АЙСАН F1АСВОН F1

ОВОЧІВНИЦТВО
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ТЕХНІКА

Процес механізації у сучасно-
му сільському господарстві все 
більше набирає обертів, адже він 
значно підвищує продуктивність 
робіт з обробітку землі. І хто б що 
не казав, а цей процес був і зали-
шається одним із основних напря-
мів науково-технічного прогресу. 
Багато хто з наших земляків за-
хоплюється механікою, констру-
юванням і використанням міні-
агрегатів та садово-городнього 
інвентарю, аби полегшити собі 
ручну працю на присадибних ді-
лянках. 

Валерій Власенко з Корюківки, 
що на Чернігівщині, як і більшість 
мешканців райцентру, свого часу 
отримав у спадок кілька чималих 
земельних ділянок та господар-
ство. Картоплі завжди садить вдо-
сталь, адже це основна овочева 

культура у регіоні. Також вирощує 
інші овочеві та садові культури. 

– Вручну всього не обробиш, 
тому вісім років назад вирішив 
придбати мотоблок «Фермер», – 
показує свого залізного помічника 
Валерій. – Це хоч і «китаєць», але 
на теренах України-неньки себе 
добре зарекомендував. Він досить 
потужний для своїх розмірів – має 
12 кінських сил, але не прожерли-
вий – «з’їдає» всього 1 літр дизель-
ного палива за 1 годину роботи. 

За допомогою мотоблока Вале-
рій Леонідович обробляє і свої со-
тки, і друзям та родичам допомагає. 

– Я ж своїм «драконом» можу 
такі місця дістати, куди звичайний 
трактор або не добереться, або 
шкоди накоїть: між фруктовими 
деревами та ягідними кущами, під 
парканами-огорожами, – пояснює 

переваги свого «малюка» госпо-
дар. – Та й ті земляні ділянки, що 
якимось чином опинилися поміж 
житловими та господарчими бу-
дівлями, без проблем оброблю. А 
до цього господарям доводилося 
їх вручну культивувати… 

До свого мотоблоку Валерій 
Власенко має ще й набір допоміж-
них знарядь-пристосувань: плуг, 
активну фрезу на 14 ножів, косарку, 
причепа. Каже, що це обладнання 
наразі не є дефіцитним – воно вже 
давно випускається промисловіс-
тю і досить широко пропонується у 
магазинах.

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ТАКА 
ПОМ²ЧНА МАЛА 
МЕХАН²ЗАЦ²Я

 Валерій Власенко
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ТЕХНІКА

– На сьогоднішній день подібні 
пристрої абсолютно доступні на-
шому братові й активно викорис-
товуються вмілими господарями, 
– продовжує свою розповідь пан 
Валерій. – Я ж колись перед при-
дбанням такої чудо-техніки спе-
ціально ходив до одного свого 
колишнього співробітника і при-
дивлявся до його роботи з «ма-
люком» та всіма суміжними меха-
нізмами, адже тоді мотоблок був 
ще новинкою у нашій місцевості. 
Коли ж сам спробував попрацю-
вати, то несподіванкою для мене 
стало те, що все управління вияви-
лося ручним, тому вчився «їзди-
ти» зовсім по-новому. Ну, нічого 
– призвичаївся… 

Розповів механізатор і про тех-
нічні можливості мотоблока: у 
нього 4 швидкості, які ще до всьо-
го можна «підвищувати» та «пони-
жувати», і п’ята – задня. Твердить, 
що за весь час експлуатації жод-
ної серйозної поломки техніки не 
було.

– Думаю, що він був зібраний 
в Україні із завезених з Китаю за-
пчастин, але нарікань на нього в 
мене немає – серйозних ремонтів 
за всі вісім років не проводив. Піс-
ля завершення сезону лише філь-
три чистив, продував форсунки, 
масло замінював – використовую 

дизельне харківське «ХАДО». Ка-
мери у колесах замінював. А за-
правляю його звичайнісінькою со-
ляркою та слідкую, щоб була вода 
у радіаторі водяного охолодження. 

Підсумовуючи розповідь, Ва-
лерій Власенко каже, що загалом 
своїм механічним помічником 
задоволений, адже за його допо-
могою він уже котрий рік поспіль 
виконує повний спектр сільсько-
господарських робіт, починаючи з 
оранки, садіння бульб та прополю-
вання міжрядь і закінчуючи копан-
ням картоплі, також використовує 
у транспортуванні її та інших ово-
чів. Та й перевозить ним всі «по-
бічні» господарські вантажі, орга-
нічні й мінеральні добрива або ж 
ті самі дрова. Твердить, що багато-
сніжної зими ним можна вивозити 
сніг з дворів та проїздів до шляхів, 
адже комунальна техніка не у всі 
місця добирається. Також їздить 
на ньому в ліс по гриби та ягоди. 

– Я відчув усі переваги свого 
«Фермера» і, як кажуть, на собі 
переконався, що мій «залізний 
дракончик»  зручний і дійсно по-
легшує працю та економить як час, 
так і сили, – підбив підсумок нашої 
розмови Валерій Леонідович.

Від малої механізації не варто 
відмовлятися. Навіть скептики, 
побачивши результати її роботи, 

і собі починають замислюватися 
над її використанням. Бо дійсно 
ж – мала механізація сприяє як 
виробництву, так і покращенню 
якості вирощеної за її допомо-
гою продукції. До речі, у деяких 
країнах запроваджують проекти 
так званої селективної (вибірко-
вої) механізації, суть якої полягає 
у створенні в містах нескладних 
машинобудівних підприємств з 
виробництва відносно простих 
сільськогосподарських машин з 
наступним використанням їх у 
господарствах, що мають місцевий 
характер, тобто продукція яких не 
йде на експорт, а також для селек-
тивної механізації окремих проце-
сів сільськогосподарського вироб-
ництва.

ЯК ВИБРАТИ 
МОТОБЛОК ДЛЯ 
ОБРОБКИ СВОЇХ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Щоб зрозуміти, який мотоблок 
потрібен, слід визначитися з умо-
вами його використання. Так, роз-
міри, конструктивні особливості і 
потужність агрегату повинні відпо-
відати площі ділянки, особливостям 
грунту і виконуваних робіт.

Для обробітку цілинних або за-
пущених земель рекомендується 
купувати мотоблоки зі значною ва-
гою, оскільки «легкі» пристрої мо-
жуть просто «вистрибувати» із зем-
лі, і для їх утримання у необхідному 
положенні доводиться докладати 
значну фізичну силу. Для обробіт-
ку ділянок, які вже були неоднора-
зово культивовані, краще купувати 
пристрої невеликої ваги, тому що 
в іншому випадку вони будуть «за-
риватися» в землю під власною ва-
гою, через що водієві потрібно буде 
прикладати чималі зусилля для по-
вернення механізму в початкове по-
ложення.

Зорієнтуватися у великій кіль-
кості моделей мотоблоків, пред-

Бензиновий мотоблок
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ставлених на ринку, нелегко. Деякі 
господарі, щоб полегшити собі тя-
гар вибору, купують найдорожчу в 
своєму класі техніку відомих вироб-
ників. З одного боку, це й правильно 
– так вирішується проблема надій-
ності і довговічності. Однак не мож-
на забувати, що вибираєте ви техні-
ку для конкретних цілей, і в цьому 
сенсі придбання дорогого при-
строю не завжди є раціональним. 
Щоб не переплачувати за непотріб-
ні вам функції, рекомендуємо перед 
придбанням проконсультуватися 
з експертами. Наприклад – з кон-
сультантами офіційних дилерських 
центрів, які пройшли необхідну під-
готовку у виробників представленої 
техніки.

Отже, при виборі мотоблока 
необхідно враховувати розміри 
ділянки та особливості проведе-
них робіт, а також фізичні можли-
вості «обслуговуючого персона-
лу». Крім того, слід звертати увагу 
на надійність конструкції мото-
блока, його енергоефективність 
і, звичайно ж, потужність. Також 
не останніми під час вибору по-
винні бути  перевірені на практиці 
моделі. До речі, завжди цікавтеся, 
чи є сервісний центр для обрано-
го вами бренду у вашому регіоні, 
адже все це – сільгосптехніка, і не 
таке вже й рідкісне явище, коли 
вона виходить з ладу, 
особливо якщо враху-

вати ступінь навантаження на неї.
У продажу мотоблоки пред-

ставлені різними моделями і від-
різняються функціями та потуж-
ністю. До речі, сам мотоблок – це 
той же самий невеличкий трактор, 
де людина виступає як шофер або 
ж просто рульовий. Для оранки 
землі використовуються плуги, 
для культивації – фрези. Бувають 
моделі, в яких можна встановлю-
вати переднє і заднє навісне об-
ладнання, що дозволяє домогтися 
більшої функціональності. Щодо 
потужності, то її краще підбирати 

«з запасом», оскільки тоді не 
потрібно буде примушува-

ти агрегат працювати «на 
межі». 

ДИЗЕЛЬНІ

Пристрої з дизельним двигуном 
частіше купують через ряд пере-
ваг. Найголовніша – це вартість 
палива, необхідного для їх роботи. 

Окрім того, така техніка ха-
рактеризується максималь-
ною потужністю, стійкістю і 

прохідністю. Вона підходить 
для обробки як невеличких, так 

і великих земельних ділянок. Го-
ловний мінус подібних пристроїв 
– вища вартість, ніж у бензинових 
аналогів.

БЕНЗИНОВІ

До їх переваг можна віднести 
високу потужність і значну про-
дуктивність. На відміну від ди-
зельних агрегатів, вони менш 
гучні, відрізняються простотою 
управління, малою вагою і еколо-
гічністю (у процесі роботи виділя-
ють менше вихлопних газів, ніж їх 
аналоги). Наразі такий тип мото-
блоків користується найбільшою 
популярністю.

МОТОБЛОКИ З ВАЛОМ 
ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ

Це універсальна техніка, що 
забезпечує механізацію ручної 
праці і володіє досить широким 
функціоналом. Зокрема, її можна 
використовувати для висаджу-
вання й сівби сільськогосподар-
ських культур, збирання сміття 
та інших комунальних потреб. 
Велика частина моделей оснащу-
ється одноциліндровими чоти-
ритактними моторами, а також 
механізмами, які роблять мож-
ливим використання активного 
навісного обладнання через шлі-
цовий вал (на відміну від звичай-
них мотоблоків, які здійснюють 
передачу крутного моменту через 
ремінну передачу). 

ТЕХНІКА

Залізний коник В. Власенка, незамінний помічник у господарстві

Дизельний 
мотоблок



АЗИАТСКИЙ
ГРИБ
ПО-УКРАИНСКИ 

Грибы замороженные, грибы 
сушеные, грибы соленые и 
маринованные – в магазине мож-
но найти что угодно на любой вкус. 
А что делать, если не в сезон за-
хотелось свежих? В нашей стране 
производится весьма небольшое 
количество грибов. Их мало как по 
тоннажу, так и по видовому разно-
образию. Всем привычный шам-
пиньон практически монополист 
среди видов грибов на полках укра-
инских супермаркетов, но любовь 
публики постепенно завоёвывают и 
другие грибы.

Например, эринги (он же белый 
степной гриб, древесный боровик, 
королевская вешенка) – один из 
основных съедобных видов грибов 
в средиземноморских и азиатских 
регионах, но мало известен широ-
кому потребителю в Украине. Од-
нако украинцы, которые уже успели 
распробовать эринги, уверяют, что 
по своим вкусовым качествам они 
приравниваются (а по мнению мно-
гих, и превосходят!) белый гриб.

Открытие для наших соотече-
ственников нового вида грибов 
сделала компания «Эстетик Фудс». 
Это единственное в Украине пред-
приятие, которое выращивает 
эринги в промышленных масш-
табах и поставляет продукцию на 
полки супермаркетов. А началось 
все около 7 лет назад, когда совла-
делец компании Кирилл Ветряков, 
находясь в поездках по Южной Ко-
рее и Китаю увидел разнообразие 
экзотических грибов, в том числе 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

 Кирилл Ветряков

ЦЕ ЦІКАВО
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и эринги, на прилавках этих стран. 
«Промониторив наш рынок, стало 
понятно, что эти грибы в Украине 
не представлены. Мы загорелись 
идеей представить эринги на укра-
инский рынок, но не в виде импор-
та, а именно здесь его выращивать, 
ведь это очень вкусный и к тому же 
полезный продукт», – вспоминает 
предприниматель.

Сначала были долгие месяцы изу-
чения теории. Информации о том, 
как выращивать эринги, в интерне-
те практически не было, поэтому 
мониторились иностранные сайты, 
ведь технология выращивания гри-
ба берет свое начало из Азии (Япо-
ния, Корея, Китай). 

Кроме нехватки информации 
также не хватало поставщиков 
сырьевой базы для выращивания 
белого степного гриба. Изначаль-
но Кирилл пробовал наладить 
производство по типу шампи-
ньонного комплекса – работать 
на привозном компосте, однако 
попытка была крайне неудачной. 
«В Украине есть такие коммер-
ческие структуры, которые про-
дают так называемый грибной 
субстрат, скорее всего, не имея 
о нём представления Мы, еще 
не имея практического опыта 
выращивания грибов, только лишь 
зная теорию, заказали через ин-
тернет, готовые грибные блоки. 
Из 8 мешков продукта очень со-
мнительного качества ни чего не 
выросло. Плохой опыт – это тоже 
опыт. Мы поняли, что субстрат 
для выращивания грибов эринги 

необходимо делать самостоя-
тельно», – делится Кирилл.

Состав субстрата основан на 
опилках лиственных пород дере-
вьев, и еще десятка органических 
ингредиентов. Помимо этого суб-
страт необходимо стерилизовать, 
ведь эринги растут исключительно 
в стерильных условиях.

Стерильная технология подразу-
мевает наличие автоклава для обра-
ботки субстрата и стерильную лабо-
раторию на уровне операционной. 

Компания «Эстетик фудс» 
охватывает полный цикл производ-
ства грибов эринги: от производства 
мицелия в пробирке до упакованно-
го конечного продукта. Мицелий 
здесь также делают самостоятель-
но, для чего оборудована лабора-
тория. «Весь процесс производства 
начинается с выращивания мице-
лия. Полученный маточный мице-
лий переходит в зерновой мицелий 
или смешанный мицелий, и только 
потом вырастает гриб». 

После инокуляции субстрат 
отправляется на инкубацию, где 
созданы особые условия. Когда ми-
целий полностью колонизирует 
грибной блок, он становится белым, 
и после инкубатора блоки переез-
жают в камеры выращивания. Если 
в инкубаторе тепло и сухо, то в ка-
мерах выращивания климат совер-
шенно другой, температура опус-
кается немного ниже, избыточная 
влажность и хорошее освещение. 

За всеми климатическими пара-
метрами необходимо тщательно 
следить: температурные показате-

ли, кислород, влажность, интенсив-
ность освещения и многое другое, 
ведь если упустить из виду хотя 
бы одно отклонение от нормы, 
товарный гриб можно не увидеть. 
Полный цикл выращивания грибов 
эринги от внесения маточного ми-
целия в грибницу до получения то-
варного гриба проходит 48–50 дней. 

В худшем случае предприятие 
производит 4 тонны товарного гри-
ба в неделю. Однако предложение не 
превышает спрос, есть, куда расти 
и развиваться. К тому же «Эстетик 
фудс» планирует экспортировать 
свою продукцию. 

Стоимость одной упаковки 400 
граммов этих грибов в рознице 
весьма демократична, около 60 – 70 
гривен. И при появлении продукта 
на полке его моментально разбира-
ют. За 7 лет плодотворной работы 
компании «Эстетик фудс» удалось 
воплотить задуманное, представить 
на украинском рынке грибы эринги. 
Теперь необходимо наращивать 
мощности производства, чтобы 
удовлетворить спрос на этот про-
дукт. 

  ЦЕ ЦІКАВО
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В. Л. ЧЕРНЕНКО, 
канд. с.-г.н., с. н. с.

У ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТ²

ХВОРОБИ 
ОГ²РКА

НЕ²НФЕКЦ²ЙН²

Рис. 1. Нестача азоту

  ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

При вирощуванні огірка важли-
во знати інтенсивність поглинан-
ня і обміну поживних речовин у 
період росту і критичні фази, коли 
рослини особливо чутливі до не-
стачі того чи іншого елементу. Не-
достатня кількість одного із еле-
ментів живлення призводить до 
порушення біохімічних процесів, 
які проходять як в усій рослині, так 
і в окремих органах огірка. Озна-
ки нестачі (голодування) певних 
елементів у рослини, яка вегетує, 
призводять до неінфекційних змін 
кольору, розміру і форми листків. 
Часто на них з’являються плямис-
тості, які розташовані з країв лист-
кової пластини або між жилками. 
Іноді спостерігається передчасне 
відмирання листкового апарату. 
Ознаки голодування часто поши-

рюються на точку росту, квітки і 
плоди. Треба пам’ятати, що огірок 
у теплицях під час вегетації спо-
живає більше калію, ніж азоту.

АЗОТНЕ ГОЛОДУВАННЯ

Ознаки азотного голодування 
можуть зустрічатися при вирощу-
ванні огірка в теплицях в усіх фазах 
розвитку – від сходів до формуван-
ня і дозрівання урожаю. При цьому 
азот із тканин старих листків пере-
міщується в молоді до зон росту. 
Колір листків поступово змінюєть-
ся на жовтий, якщо відтік речовин 
відбувається нерівномірно, то між 
жилками утворюються жовтуваті 
плями. Нові листки ростуть повіль-
но. Стебла твердіють, вершина їх 
стоншується. На рослинах із озна-

ками азотного голодування утво-
рюються мілкі викривлені зеленці, 
частина зав’язі взагалі опадає. Біля 
плодоніжки відбувається потов-
щення, а кінчик плоду загострюєть-
ся і світлішає (Рис. 1).

Для визначення причини азот-
ного голодування слід перевірити 
вміст нітратів в стеблах і черешках 
листків рослин. При нестачі азоту 
рослини підживлюють азотними 
добривами. У теплицях перевагу 
надають використанню безхлор-
них розчинних добрив, наприклад, 
калію або кальцію, нітратів, сечови-
ни або комплексних мінеральних 
гранульованих добрив (Амофос, 
Плантатор, Фертіс тощо). У від-
критому ґрунті можливе викорис-
тання пташиного посліду, аміачної 
селітри.
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ФОСФОРНЕ 
ГОЛОДУВАННЯ 

При фосфорному голодуванні 
першочергово у листках підвищу-
ється вміст цукрів, що сприяє нако-
пиченню у них пігменту антоціану. 
У зв’язку з чим колір листків зміню-
ється – вони стають тьмяно-зелени-
ми, надалі фіолетовими і усихають, 
чорніючи. Ріст і розвиток рослин 
затримується, листки дрібнішають, 
стають щільними, закрученими до-
низу. Жилки набувають фіолетового 
кольору з червоним відтінком, буто-
ни і зав’язь осипається. На плодах 
дефіциту фосфору зазвичай не ви-
дно. При фосфорному голодуванні 
використовують водорозчинні до-
брива (фосфорну кислоту, моно-
фосфат калію) або комплексні до-
брива.

КАЛІЙНЕ 
ГОЛОДУВАННЯ 

У першу чергу нестача калію по-
значається на листках. У рослині 
накопичується аміачний азот, і це 
спричиняє токсикацію рослини – 

тканини їх поступово знебарвлю-
ються, втрачають воду і відмирають. 
На перших етапах калійного голо-
дування листки стають темно-зеле-
ними, злегка увігнутими. По краях 
молодих листків утворюється світ-
ло-сіро-жовта кайма, поступово 
весь лист жовтіє і відмирає. У по-
дальшому такий крайовий некроз на 
листках спостерігається по усіх яру-
сах рослини. Плоди огірків звужу-
ються біля основи і стають схожими 
на лампочки або грушу (Рис. 2). На 
кінець весняного періоду у рослин 
спостерігається різке знебарвлення 
верхніх листків, пов’язане із двома 
факторами – сильним освітленням 
і підвищеною температурою у верх-
ньому ярусі листків. Плодоношення 
рослин суттєво знижується. При 
нестачі калію необхідно підживити 
рослини комплексними добривами, 
сульфатом або хлоридом калію (0,5-
1 ц/га). Крім того, у теплицях при 
нестачі калію рекомендують під-
живлення рослин настоянкою попе-
лу (до 50 г/м2).

МАГНІЄВЕ 
ГОЛОДУВАННЯ 

Магній – мікроелемент, життє-
во необхідний для розвитку рос-
лин. Він активує біохімічні процеси, 
пов’язані з перетворенням фосфор-
ної кислоти, впливає на обмін вугле-
водів і органічних кислот у рослині, 
входить до складу хлорофілу.

При магнієвому голодуванні 
листки нижніх ярусів набувають 
блідо-зеленого кольору. Відтік маг-
нію із нижніх листків у верхні від-
бувається по жилках, від того вони 
і прилеглі тканини мають більш зе-
лений колір, міжжилкові тканини 
стають хлоротичними (Рис. 2). За 
сильного голодування на пожов-
клих хлорозних ділянках можуть 
з’являтися плями  жовтого або світ-
ло-коричневого кольору. Іноді вони 
зливаються, що призводить до від-
мирання значних ділянок тканин. 
Рослини набувають «обпаленого» 

вигляду, плодоношення різко змен-
шується, плоди ростуть дуже по-
вільно.

При появі ознак магнієвого голо-
дування потрібно проводити під-
живлення рослин магнієвими до-
бривами. Найбільш швидкий ефект 
дають добрива з розчинними соля-
ми магнію, наприклад, нітрат маг-
нію. Можна використовувати суль-
фат магнію (1-2 ц/га), каліймагнезію 
(1-2 ц/га).

При появі однієї з ознак голо-
дування необхідно відразу внести 
дефіцитний для рослини мікро-
елемент, джерелом якого може бути 
мінеральне добриво, органіка або 
інші підручні засоби. Підживлення 
рослин можна проводити за допо-
могою поливу під корінь або об-
прискуванням. Вибираючи спосіб 
внесення, необхідно пам'ятати, що 
при обприскуванні рослин добри-
вами засвоєння та синтез речовин 
відбувається значно швидше, відпо-
відний ефект від таких заходів буде 
помітний у рослини майже відра-
зу. Для профілактики виникнення 
дефіциту тієї або іншої речовини 
необхідно регулярно проводити 
підживлення огірків у теплицях 
комплексними добривами. 

Рис. 2. Нестача калію 

Рис. 3. Нестача магнію

  ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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ПЕР²ОДИЧНО ШК²ДЛИВ²
ТА ПОТЕНЦ²ЙНО НЕБЕЗПЕЧН²

БОРОШНИСТА РОСА 
Симптоми хвороби виявляються 

на листках, пагонах, рідше на суц-
віттях і обгортках молодих плодів 
у вигляді спочатку білого, а пізні-
ше брудно-сірого нальоту з чорни-
ми крапками. Уражені листки де-
формуються, закручуються, стають 
крихкими, засихають і опадають. 
Нові листки ослаблені, недорозви-
нені. Молоді пагони при ураженні 
не визріва-ють, не дерев'яніють і в 
результаті гинуть від перших осін-
ніх заморозків.

Збудником хвороби є сумчас-
тий гриб Phyllactinia suffulta Sacc. f. 
coryli-avellana Jacz. Білий павутино-
вий наліт на листках являє собою 
поверхневу грибницю, на якій на-
весні і влітку розвивається коніді-

альне спороношення гриба. Чорні 
крапки на брудно-сірому нальоті яв-
ляють собою сумчасту стадію гриба 
– закриті плодові тіла клейстотеціїв 
із сумками і сумкоспо-рами. 

Протягом вегетації гриб по-
ширюється конідіями, формує 
декі-лька генерацій конідіального 
спороношення. Вони легко поши-
рюються ві-тром або комахами. 
Посилюється формування коніді-
ального спороношен-ня з ростом і 
розвитком молодих листків і паго-
нів. Найбільш сприятливі умови для 
зараження рослин створюються за 
температури 16-230С і висо-кої на-
сиченості повітря вологою. 

Джерелом інфекції є уражені 
обпалі листки, на яких гриби збе-
рігаються клейстотеціями. Весною 

клейстотеції розтріскуються і вики-
да-ються в атмосферу сумкоспори, 
які викликають первинне заражен-
ня ро-слин. По закінченні інкубацій-
ного періоду на уражених органах 
з’являється білий наліт грибниці з 
конідіальним спороношенням гри-
ба. Вторинне зараження рослин від-
бувається конідіями. 

Шкідливість борошнистої роси 
полягає в тому, що уражені листки 
недорозвинуті, скручені, швидко 
опадають, а пагони відстають у рос-
ті, ча-сто вимерзають.

ЗАХИСТ РОСЛИН

ХВОРОБИ ФУНДУКА
ТА ¯Х ПРОФ²ЛАКТИКА

I.Л. МАРКОВ, 
к.б.н., професор 
НУБіП України
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ЖОВТУВАТО-
КОРИЧНЕВА 
ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТКІВ 
(ФІЛОСТИКТОЗ) 

Перші ознаки хвороби виявля-
ються на старих ослаблених лист-
ках ліщи-ни, фундука в кінці червня 
– першій половині липня у вигляді 
великих округлих або неправиль-
ної форми жовтувато-коричневих 
або охряно-бурих плям з вузенькою 
темно-бурою облямівкою. Уражена 
тканина вкри-та дрібними темно-
бурими крапками (пікнідами гриба). 
Згодом некрозна тканина в центрі 
плям блідніє і набуває світло-сірого 
забарвлення. Споча-тку плями на-
гадують сонячні опіки, які обмежені 
жилками листка, згодом вони час-
то зливаються і охоплюють значну 
площу листової пластини. У суху 
погоду уражена тканина розтріску-
ється і випадає, пластинка стає на-
скрізно дірявою. Уражені листки пе-
редчасно жовтіють і обпадають, на 
па-гонах зав’язь не формується. 

Збудником хвороби є гриб 
Phyllosticta corylaria Sacc, який у 
циклі свого розвитку формує пік-
нідіальну стадію – напіввідкриті 
плодові тіла – пікніди з пікноспора-
ми, якими поширюються у природі. 
Протягом вегетації гриб формує де-
кілька генерацій пікнідіального спо-
роношення. 

Інфекція зберігається в опалих 
уражених листках у вигляді пікнід 
з пікноспорами. Шкідливість хво-
роби полягає у передчасному заси-
ханні ли-стків, що призводить до 
зниження асиміляційної поверхні 
рослин, погано-го визрівання паго-
нів, суттєвого зниженні їхньої моро-
зостійкості та про-дуктивності. 

ОХРЯНО-БУРА 
ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТКІВ 
(ФІЛОСТИКТОЗ 
ОХРЯНО-БУРИЙ)

Хвороба виявляється на листках 
у вигляді великих, округлих або не-
правильної форми охряно-бурих 
плям, які з часом біліють. З ниж-
нього боку листової пластини у міс-
цях плям формуються дрібні чорні 
крапки – плодові тіла (пікніди з пік-
носпорами) гриба. Уражена тканина 
засихає, ро-зтріскується і випадає. 
Уражені листки стають наскрізно 
дірчатими і опа-дають.

Хворобу викликає гриб 
Phyllosticta coryli West, який у циклі 
свого розвитку формує приплюс-
нуті шароподібні чорні пікніди з 
пікнос-порами. У період вегетації 
поширюється пікноспорами. Ви-
кидання в атмо-сферу пікноспор 
з пікнід відбувається за наявності 
краплинної вологи на листках. Це 
відбувається у дощову погоду або 
при випаданні рясних рос в ранкові 
години. Інфекція зберігається в ура-
жених опалих листках.

Шкідливість хвороби виявляєть-
ся у зниженні асиміляційної поверх-
ні рос-лин у результаті передчасно-
го засихання і опадання листків, що 
суттєво знижує визрівання пагонів, 
які при незначних зниженнях тем-
ператури вимерзають.

ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА 
ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТКІВ 
(АНТРАКНОЗ) 

Хвороба досить поширена у ра-
йонах із достатнім зволоженням. 
 Найхарактерніша ознака хвороби 
– утворення на листках дрібних, 

діаметром до 1 мм, червоно-ко-
ричневих плям, на поверхні яких 
під епідермісом формуються дрібні 
жовті подушечки (ложе) – коніді-
альне спороношення гриба. Часто 
плями зливаються, охоплюють зна-
чну частину пластинки і надають 
листкам коричневого забарвлення. 
Уражена тканина у суху погоду з 
часом випадає, листкові пластинки 
стають наскрізно дірчатими, листки 
засихають і обпадають.

Збудником хвороби є гриб 
Gloeosporium регехiguum Sacc. У сво-
єму циклі розвитку гриб формує ко-
нідіальне і сумчасте спороношення. 
Сумчаста стадія формується навесні 
на уражених листках, що перезиму-
вали, у вигляді дрібних жовто-ко-
ричневих апотеціїв із сумками і сум-
коспорами. Сумкоспори дозрівають 
у травні і викликають у цей період 
первинне ураження рослин.

Конідії гриба поширюються пе-
реважно краплинами дощу і ко-
махами. За вегетацію рослин гриб 
утворює декілька генерацій коніді-
ального спороношення. Посилю-
ється розвиток антракнозу у роки з 
великою кількістю опадів.

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ЗАХИСТ РОСЛИН

Джерело інфекції – опалі уражені 
листки, на яких гриб зберігається у 
вигляді конідіального ложа (стро-
ми).

Шкідливість хвороби виявляєть-
ся у зниженні асиміляційної поверх-
ні рослин у результаті передчасного 
обпадання листків, уповільненні 
росту і розвитку пагонів, за інтен-
сивного ураження – у відмиранні 
недорозвинених молодих пагонів, 
зниженні продуктивності і зимос-
тійкості рослин. 

ЦИЛІНДРОСПОРІОЗНА 
ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТКІВ 
(ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ) 

Хвороба проявляється на лист-
ках у вигляді численних, дрібних 
округлих, рідше неправильної фор-
ми, спочатку світло-зелених, а по-
тім сріблясто-матових до бронзо-
вого відтінку розпливчастих плям. 
Сріблясто-бронзове забарвлення 
плям з’являється у результаті відо-
кремлення кутикули від епідермісу 
і заповнення утворених порожнин 
грибницею збудника хвороби. Зго-
дом плями розростаються, часто 
зливаються, набувають забарвлення 
від світло-коричневого до буро-ір-
жавого. Навколо плям згодом у во-
логу погоду з’являються дрібненькі 
бурі крапочки-подушечки (коніді-
альне спороношення гриба). У суху 
погоду білі подушечки зникають, 
і ураження листкових пластинок 
стає дуже подібним до опіків. 

Захворювання викликається гри-
бом Cylindrosporium avellanum (В. 
et Br.) Ibr. et Ach., який у циклі свого 
розвитку формує конідіальне і сум-
часте спороношення.

Сумчаста стадія утворюється на 
уражених опалих листках, що пере-
зимували, у вигляді відкритих пло-
дових тіл – апотеціїв із сумками і 
сумкоспорами, які розташовуються 
групами або поодиноко. Конідії гри-
ба поширюється вітром і краплями 
дощу, особливо у вітряну погоду. 

Для проростання конідій і сумкос-
пор потрібна краплинна волога. За 
жаркої сухої погоди спостерігається 
депресія захворювання. 

Джерелом інфекції є уражені 
опалі листки з сумчастим спороно-
шенням гриба. Первинне зараження 
рослин відбувається сумкоспорами 
гриба, вторинне – конідіями. 

Шкідливість хвороби виявля-
ється у зменшенні асиміляційної 
поверхні рослин у результаті перед-
часного обпадання, зниженні при-
росту пагонів та морозостійкості і 
продуктивності дерев.

ЦЕРКОСПОРОЗНА 
ПЛЯМИСТІСТЬ ЛИСТКІВ 
(ЦЕРКОСПОРОЗ) 

Хвороба проявляється на лист-
ках у вигляді дрібних численних 
плям, 1–3 мм в діаметрі, коричне-
вого кольору з червоно-бурою об-
лямівкою. Згодом плями зливають-
ся, утворюючи одну велику пляму 
з сірим центром. З обох боків плас-
тинки на поверхні некрозної тка-
нини розвивається малопомітний 
брудно-білий наліт – конідіальне 
спороношення гриба. На черешках 
листків з’являються cірувато-бурі 
вдавлені видовжені плями і вираз-
ки. Уражені листки передчасно жов-
тіють, засихають і опадають. 

Збудником хвороби є гриб 
Cercospora coryli Мопtem, який під 
час вегетації рослин поширюється 
конідіями. Сприяють розвитку хво-
роби температура повітря в межах 
20–250С, висока відносна вологість 

Інтенсивний розвиток хвороби від-
бувається у роки, коли суха спекот-
на погода часто чергується з помір-
но теплою вологою погодою. 

Зимує гриб у вигляді ущільненої 
грибниці в уражених опалих лист-
ках. У такій формі патоген зберігає 
свою життєздатність у верхньому 
шарі ґрунту протягом 1–2 років. 

Шкідливість хвороби проявля-
ється у зменшенні асиміляційної 
поверхні рослин, ослабленні росту 
і розвитку пагонів, зниженні зимос-
тійкості рослин. 

ЧОРНА ПЛЯМИСТІСТЬ 
(ФОМОПСИС)  

Захворювання проявляється на 
початку літа на листках у вигляді від 
темно-коричневих до буро-чорних 
зі світлою серединою округлих або 
еліптичних плям різної величини. 
На поверхні плям з обох боків плас-
тинки утворюються щільні блискучі 
подушечки спороношення гриба у 
вигляді дрібних (0,5 мм в діаметрі) 
опуклих бугорків (стром), в яких 
сформовані напіввідкриті плодові 
тіла – перитеції з сумками і сумкос-
порами. Згодом плями виявляють-
ся на пагонах і корі у вигляді чорних 
некротичних плям, які згодом по-
криваються опуклими з глянсовою 
плівкою стромами. Здеревілі пагони 
знебарвлюються. Гриб глибоко про-
никає у деревину, утворюючи про-
гнилі ділянки. Уражені дерева зупи-
няються в рості і розвитку, уражені 
пагони відмирають.

Збудником хвороби є гриб 
Mamianiella coryli (Batsch) Höhn, 
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який у циклі свого розвитку фор-
мує сумчасте і конідіальне споро-
ношення. 

Джерелом інфекції являються 
уражені пагони і обпалі уражені 
листки, на яких зберігається сум-
часте спороношення гриба. Первин-
не зараження рослин здійснюється 
сумкоспорами, вторинне – конідія-
ми. Інфекція поширюється за допо-
могою вітру, крапель дощу, комах. 

Шкідливість хвороби виявляєть-
ся у зниженні асиміляційної площі 
рослин у результаті передчасного 
опадання уражених листків, пога-
ному визріванні пагонів, більшість 
яких за несприятливих погодних 
умов гине. Рослини перестають пло-
доносити, виснажуються і гинуть.

ІРЖА 

На верхньому боці листкової 
пластинки з’являються округлі 
яскраво-жовті, згодом темно-руді 
плями з чорними крапками (спер-
могоніальна стадія гриба) і широ-
кою світлою облямівкою. На ниж-
ньому боці пластинок утворюються 
конусоподібні або соскоподібні світ-
ло-помаранчеві вирости (еції гри-
ба), які розміщуються групами. 

Збудником хвороби є гриб 
Pucciniastrum coryli Кот. et. Jacz., 
який розвивається по повному ци-
клу, формує п’ять типів спороно-
шення: спермогоніальне, ецидіаль-
не, уредініо-, теліо- і базидіальну 
стадії. 

Спермогонії півсферичні або ко-
нічні, діаметром 85-150 мкм, жов-
то-оранжеві, згодом стають корич-

невими; спермації еліпсоїдальні, 
безбарвні. 

Еції циліндричні помаранчеві; 
еціоспори еліпсоїдальні, жовтого 
кольору. Уредінії округлі, діаметром 
0,1–0,2 мм, блідо-жовті; уредініос-
пори овальні, еліпсоїдальні або до-
вгасті оранжево-жовтого кольору. 
Телії субепідермальні, у щільних 
скупченнях, обмежені жилками, бу-
рувато-жовті; теліоспори, одиночні 
або згруповані під епідермісом, до-
вгасті, 1-7-клітинні, блідо-коричне-
ві. Базидіоспори круглясті, діаме-
тром 5-8 мкм, блідо-жовті. 

Джерелом інфекції є опалі ура-
жені листки, на яких зберігаються 
телії з теліоспорами, останні на-
весні проростають з утворенням 
базидій з базидіоспорами, які 
викликають первинне заражен-
ня рослин з подальшим форму-
ванням на листках спермогоніїв 
зі спермаціями. Після запліднен-
ня спермогоніїв з нижнього боку 
листкових пластинок у місцях ура-
ження утворюються еції з еціоспо-
рами. Еціоспори розпорошуються 
в навколишньому середовищі і 
викликають вторинне зараження 
листків рослин. В ураженій тка-
нині розвивається грибниця па-
тогена, на якій формуються літні 
уредінії з уредініоспорами. За час 
вегетації рослин гриб може дати 
кілька генерацій уредініоспор, за-
вдяки чому відбувається швид-
ке поширення хвороби. У другій 
половині літа у місцях уражень 
з’являються телії з теліоспорами 
у вигляді чорних скоринок під епі-
дермісом листків. 

Розвитку хвороби у насадженнях 
фундука і ліщини сприяє прохолод-
на дощова погода, надмірне внесен-
ня у ґрунт азотних добрив, загущені 
насадження.

Шкідливість хвороби полягає у 
передчасному опаданні уражених 
листків, зменшенні асиміляційної 
поверхні рослин, порушенні фо-
тосинтезу і водного балансу, упо-
вільненні росту й розвитку пагонів, 
зниженні їх морозостійкості, погір-
шенні якості плодів.

МОНІЛІОЗ

Перші симптоми захворювання 
виявляються на початку літа на зе-
лених лусочках бутонів, які розта-
шовані на верхівках пагонів, у вигля-
ді темно-коричневих, некротичних 
заглиблених плям. У міру розвитку 
бутонів некроз поширюється на 
світло-зелені м’які плоди. На по-
верхні уражених плодів у вологу по-
году з’являються кремоподібні по-
душечки (спородохії) – конідіальне 
спороношення гриба. 

На уражених пагонах бутони і 
листки втрачають тургор, в'януть, 
засихають, плоди і бруньки загни-
вають і передчасно опадають. Най-
більш інтенсивний розвиток хворо-
би спостерігається у липні–серпні. 
Масове опадання уражених бутонів 
і плодів, оточених листкоподібною 
по краях сильно зубчастою обгорт-
кою, відбувається у другій половині 
серпня – вересні. Найчастіше мо-
ніліозом уражуються сорти, у яких 
плоди мають коротку обгортку. 

Збудником хвороби є гриб 
Monilinia coryli Schellenb. Джерелом 
інфекції є уражені пагони гриба. На-
весні в умовах підвищеної вологості 
гриб формує конідіальні подушеч-
ки. Конідії поширюються у навко-
лишньому середовищі і уражують 
бутони, плоди і молоду кору паго-
нів. Протягом вегетації рослин гриб 
за сприятливих умов може форму-
вати друге покоління конідіального 
спороношення, яке є додатковим 
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джерелом інфекції. Інтенсивному 
розвитку хвороби сприяють тем-
ператури у межах 22–270С і висока 
вологість повітря. 

Шкідливість хвороби виявляєть-
ся в опаданні уражених бутонів і го-
ріхів. У деякі роки недобір урожаю 
горіхів може сягати до 80%. 

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК

Хвороба проявляється на стов-
бурах, пагонах, бутонах, лист-
ках і плодах. На корі стовбура 
з'являються великі вдавлені чітко 
обмежовані бурі плями у вигляді 
опіків, уражена кора розтріскуєть-
ся. На пагонах виявляються чер-
воно-темно-бурі плями, на яких 
утворюються поздовжні та попере-
чні тріщини, з яких витікає рідина. 
Кора навколо тріщин западає і тем-
ніє. Деревина під ураженою корою 
набуває чорнувато-коричневого за-
барвлення. За повного кільцюван-
ня тріщинами пагони і гілки дере-
ва чорніють і відмирають. Листки 
вкриваються спочатку жовто-зе-
леними, потім червоно-бурими 
плямами з більш світлим центром, 
пізніше в’януть, набувають обвуг-
леного вигляду. Уражені пагони 
також засихають і відмирають. Ін-
фіковані квітки в’януть, набувають 
темно-коричневого забарвлення 
і опадають. Уражені молоді плоди 
некротизуються, чорніють і зали-
шаються висіти на гілках до кінця 
осені. Частина їх не встигає сфор-
мувати ядро.

Збудником хвороби є бакте-
рія Xanthomonas corylina Mill. & 

Burkholer. Активний розвиток хво-
роби спостерігається навесні з по-
чатком сокоруху у дерев ліщини і 
фундука. Бактерії передаються ме-
ханічним шляхом, поширюються 
вітром, краплями дощу, комахами, 
птицями, забрудненим інструмен-
том при зачищенні ураженої кори 
та вирізанні уражених пагонів. 
Сприяють розвитку хвороби під-
вищена температура (22–250С) і 
вологість повітря 80% і вище. У 
спекотну і суху погоду розвиток 
хвороби призупиняється. 

Джерелом інфекції є уражені 
дерева. Шкідливість захворюван-
ня полягає у тому, що за ураження 
стовбура, гілок і пагонів відбува-
ється різке зниження врожаю пло-
дів і їх якості, відмирання дерев у 
фазі плодоношення. 

МОЗАЇКА ЯБЛУНІ

Зовнішні ознаки хвороби про-
являються на молодих листках 
у вигляді яскраво-жовтих або 
блідо-жовтих білих смуг, плям, 
строкатих різних візерунків, об-
лямівки жилок. Інколи плями 
зливаються, утворюючи великі 
хлоротичні зони. У фундука час-

то спостерігається хлоротична 
кільцева плямистість. Пізніше 
уражена тканина некротизується, 
листки передчасно обпадають. Ін-
коли хвороба тривалий час може 
перебувати у латентній формі. 
Найбільш чіткі прояви симптомів 
хвороби відзначаються у травні–
червні, а з настанням спекотної 
сухої погоди симптоми на листках 
маскуються. На уражених деревах 
листки дрібні з короткими череш-
ками і збільшеними прилистника-
ми, які передчасно відмирають і 
опадають.

Збудником хвороби є вірус 
Apple mosaic virus (AMV), який 
уражує понад 60 видів рослин. По-
ширюється окулянтами і садив-
ним матеріалом. Джерело інфек-
ції – уражені кущі і дерева, в соку 
яких зберігається вірус. 

Шкідливість хвороби поля-
гає в уповільнені росту й розви-
тку пагонів, формуванні низької 
якості плодів, суттєвому недоборі 
урожаю. У сприйнятливих сортів 
фундука хвороба може спричини-
ти недобір урожаю до 30% і біль-
ше. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Вирощування садивного посад-
кового матеріалу на основі одер-
жання безвірусних і безфітоплаз-
мових клонів, розмноження їх за 
умов суворої ізоляції від можли-
вих джерел інфекції. Для посад-
ки слід відбирати живці тільки з 
маточних насаджень, вільних від 
хвороб. Весною і восени маточні 
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насадження обстежують для ви-
явлення хвороб, хворі рослини ви-
даляють, а здорові перевіряють на 
вірусну і бактеріальну інфекцію. 

Під час викопування саджанців 
у розсадниках ретельно оглядають 
рослину. У разі виявлення на корі 
симптомів бактеріального раку 
рослини вибраковують і знищу-
ють.

Дотримання всіх агротехнічних 
прийомів вирощування фундука в 
розсадниках і плодоносних наса-
дженнях, створювати оптимальні 
умови для швидкого росту й роз-
витку рослин.

Потрібно суворо дотримува-
тися рекомендованої густоти са-
діння саджанців фундука з ураху-
ванням біологічних особливостей 
культури. Слід пам’ятати, що у 
загущених насадженнях більш ін-
тенсивно уражуються рослини бо-
рошнистою росою, антракнозом, 
моніліозом, плямистостями.

Восени та навесні до початку 
сокоруху потрібно ретельно очи-
щувати стовбури і гілки від кори, 
яка потріскалась і відстала, моху і 
лишайників. Всі відходи необхідно 
ретельно зібрати і знищити. Цей 
захід важливий проти резервації 
багатьох збудників хвороб.

Для захисту штамба і скелетних 
гілок від сонячних опіків, морозо-
боїн, бактеріального раку та інших 
захворювань восени та навесні 
проводити побілку дерев 20–30% 
вапняним молоком з доданням 
3–5% мідного купоросу і 0,5% сто-
лярного клею або садовою фарбою 
«Юніфарб» та іншими водоемуль-
сійними фарбами.

Своєчасно вирізати уражені па-
гони моніліозом, бактеріальним 
раком та іншим хворобами із захо-
пленням 10–15 см здорової ткани-
ни. У разі виявлення ракових плям 
на штамбі обов'язкові лікувальні 
заходи із зачищенням ураженої 
кори до здорової деревини із захо-
пленням 1,5–2,0 см здорової кори 
навколо плями. Після зачищення 

рани дезінфікують 1 % мідним ку-
поросом і покривають садовими 
замазками «Благо Сад»; «Сантар 
СМ» та ін. Можна використати 
замазку, яка складається з 70 % ні-
гролу, 15 % каніфолі і 15 % парафі-
ну. Після охолодження до кімнат-
ної температури замазку наносять 
шпателем на продезінфіковані 
рани. Лікування дерев слід про-
водити рано навесні, до настання 
сприятливих температур повітря ( 
150С і вище) для інтенсивного роз-
витку хвороби. 

Спилювання, негайне видален-
ня з саду і спалювання сильно ура-
жених дерев або окремих гілок, що 
не піддаються лікуванню. Збиран-
ня і глибоке загортання обпалого 
листя, перекопування пристов-
бурних ділянок, розпушування 
міжрядь, внесення збалансованих 
норм органічних і мінеральних до-
брив згідно результатів агрохіміч-
ного аналізу ґрунту.

Під кроною дерев, уражених 
бактеріальним раком, ґрунт дезін-
фікують хлорним вапном з розра-
хунку 200 г/м2. Вапно розсипають 
на поверхні ґрунту і перекопують. 
Всі ці заходи сприяють різко-
му зниженню резервації інфекції 
збудників грибних і бактеріальних 
хвороб.

Для обмеження первинної ін-
фекції збудників моніліозу, фо-
мопсису, плямистостей та інших 
хвороб необхідно проводити ран-
ньовесняне  обприскування дерев 
одним з мідьвмістимих препара-
тів. На сьогодні в «Переліку пести-
цидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні» від-
сутні фунгіциди, які б можна було 
рекомендувати для захисту фун-
дука від хвороб. Практика захисту 
промислових насаджень фундука 
у сусідніх країнах, а також набу-
тий досвід окремих господарств, 
фермерів і любителів-садоводів, 
які займаються вирощуванням 
культури, показує, що проти хво-
роб ефективними є контактні пре-

парати на основі діючих речовин: 
гідроксиду міді, в.г. (Косайд 2000, 
2,0–2,5 кг/га); сульфату заліза, 
з.п. (Айрон, 6–18 кг/га), сульфату 
міді, в.п. (Бордо МК, 15–18 кг/га 
та аналоги). Обприскування на-
саджень проводять у денну пору з 
нормою витрати робочого розчи-
ну 1000–1500 л/га. За відсутності 
фунгіцидів оброблення дерев до 
початку сокоруху можна замінити 
їх обприскуванням 5% розчином 
сечовини з омиванням кори штам-
ба, скелетних гілок, всієї крони 
дерева і обов’язковим обприску-
ванням ґрунту під його кроною. 
За потреби захисту насаджень від 
шкідників до фунгіцидів додають 
рекомендовані інсектициди. 

Перед або зразу після цвітіння 
проти моніліозу, антракнозу, фі-
лостиктозів та інших хвороб об-
прискування дерев повторюють 
одним із фунгіцидів на основі 
діючих речовин: манкоцебу, з.п. 
(Дітан М-45, 2,0–3,0 кг/га); мети-
раму, в.г. (Полірам ДФ, 2,5 кг/га); 
метираму + гідроксиду міді, в.г. 
(Каурітіл 250 ДФ, 3,0 кг/га); пропі-
небу, з.п. (Антракол 70 WP, 1,5–2,0 
кг/га) та ін.

Проти борошнистої роси засто-
совують селективні препарати на 
основі діючих речовин: дифеноко-
назолу, к.е. (Скор 250 ЕС, 0,15–0,2 
л/га та аналоги); крезоксим-мети-
лу, в.г. (Стробі, 0,2 кг/га); пенкона-
золу, к.е. (Топаз 100 ЕС, 0,3–0,4 л/
га та аналоги); проквіназиду, к.е. 
(Талендо 20, 0,2–0,25 л/га), тіофа-
нат-метилу, з.п. (Топсин –М, 1,0–
2,0 кг/га та аналоги); сірки, в.г. (Ку-
мулюс ДФ, 6,0 кг/га; Тіовіт Джет 80 
WG, 8,0 кг/га та аналоги) та ін. 

За сильного розвитку вказаних 
хвороб обприскування дерев по-
вторюють через 8–12 днів.

Вибір фунгіциду базується на 
даних моніторингу фітосанітар-
ного стану насаджень фундука і 
спектра захисної дії препарату 
щодо збудників хвороб, їх видово-
го складу.  



Саджанці сливи вважаються чи 
не найвибагливішими у вирощуван-
ні садовими деревами. Однак смак 
та аромат плодів того вартий. Велика 
кількість виведених сортів дозволя-
ють кожному садівнику обрати сорт 
на власний смак, а правильно вибрані 
саджанці забезпечують щедрим уро-
жаєм.

Досвідчені садівники знають, що 
не всі сорти сливи привертають увагу 
на ринку. Конкурентоспроможні пло-
ди повинні мати гарний колір шкірки, 
гармонійний смак і привабливу кон-
систенцію м'якоті. 

Саме таку популярність на ві-
тчизняному ринку пророкують сли-
ві Топенд Плюс®. Минулого року цей 
сорт офіційно внесли до українсько-
го реєстру, тому всі бажаючі вже мо-
жуть додати його до своєї садової 
колекції.

Топенд Плюс® входить у топ-
п’ятірку кращих сортів слив Німеч-
чини. У топ-сегменті зібрані тільки 
ті сливи, середня вага плодів яких 
становить 50 г. Сорт Топенд Плюс® 
має 65 грамів! Проте є результати до-
сліджень, що плід може набрати вагу 
й 100 грамів. І це не єдиний позитив-
ний момент у вирощуванні даного 
сорту, хоча і дуже вагомий.

Дерево середньоросле, гілки де-
рев спрямована стрімко вгору, тому 

рекомендується формувати крону 
веретеном, тоді саджанець скоріше 
вступає у плодоношення та має біль-
ші плоди. Плантацію можна планува-
ти з густою посадкою (5 х 2), тобто 
1000 саджанців на га. Це можливо 
тільки з даним сортом. 

Сорт рано вступає в плодоношення 
і потенціал врожайності надзвичайно 
високий. Проте найціннішою характе-
ристикою сорту є його резистентність. 
Найбільша перевага даного сорту – це 
стійкість до вірусу Шарки. Всі сливи, 
які були досі відомі в Україні, вразливі 
до цієї хвороби. Зафіксовані випадки, 
коли дерева, вражені вірусом, втрача-
ли до 70% врожаю, плоди осипалися, 
а господар залишався ні з чим. Топенд 
Плюс® має стійкість до вірусу Шарки, 
дерева не уражаються цією хворобою. 
Плоди, які навіть перестигли на дереві, 
в’януть на гілках і не осипаються. Та-
кож сорт стійкий до іржі та толерант-
ний до моніліозу. 

Врожайність сорту Топенд Плюс® 
часто перевищує 40 тон з гектару. Пло-
ди великі, вкриті восковим нальотом. 
Смак слив відмінний, з високим вміс-
том цукру і хорошим співвідношенням 
фруктових кислот. Має високий вміст 
сухих речовин за шкалою Брікса, що 
дає змогу реалізувати сливу як на сві-
жий ринок, так і на переробку (Brix 
20%, загальна кислота 9,5%). Кісточка 

легко відділяється від м’якуша, підхо-
дить для в’ялення на чорнослив. 

Перевагою даного сорту є й те, що 
він довго зберігається. В умовах хо-
лодильних камер плоди не втрачають 
свої смакові та зовнішні якості протя-
гом 2–3 місяців. 

Підбивши підсумки, коротко оха-
рактеризуємо Топенд Плюс®. Сорт 
стійкий до хвороб, плоди великі і при-
вабливі, термін дозрівання пізній. Пло-
ди мають гарний смак, придатні як для 
вживання у свіжому вигляді, так і для 
виробництва варення і паленки, а та-
кож сушіння. 

Ексклюзивну ліцензію на сорт То-
пенд Плюс® має плодорозсадник «Гол-
ланд Плант Україна». Сорт внесено до 
Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
що гарантує безпеку його культиву-
вання. 

НОВИЙ СЛИВОВИЙ ТРЕНД –
ТОПЕНД ПЛЮС®

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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ЧТО ОБЩЕГО 
У ПИНК ЛЕДИ, 
САНДРА РОУЗ 
И ЭРЛИ СТАР?

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

По мнению Александра Ва-
сильевича Маценко, основателя 
интенсивного питомника семьи 
Маценко, последние десятилетия 
отечественная селекционная на-
ука практически не развивается. 
Свидетельством этого является 
отсутствие на внутреннем рынке 
конкурентоспособных украин-
ских сортов плодовых культур, 
которые уступили место объектам 
иностранной селекции. Нынче в 
интенсивных плодовых насажде-
ниях нашей страны они домини-
руют, а соответственно и на полках 
крупных торговых сетей. Главной 
причиной экспансии заграничных 
сортов в Украину Александр Ва-
сильевич считает недостаточное 
финансирование отечественной 
аграрной науки. По его словам, в 
нынешнем Государственном рее-
стре сортов растений, пригодных 
для распространения в Украи-
не, выбор отечественных сортов 
плодовых культур для коммерчес-
кого использования выглядит край-
не ограниченным. 

– Мы следим за новинка-
ми, которые появляются в мире. 
Некоторые из новых сортов 
испытываем в своем питомни-
ке. И скажу, что далеко не все из 
активно рекламируемых сортов 
достойны заменить десятилетия-
ми проверенные сорта. Тем более 
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Сорт САММИТ, поспевает с 12 
июня
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не все селекционные новинки под-
ходят для наших широт. Вот, на-
пример, разрекламированный сорт 
яблок Пинк Леди, на мой взгляд, 
дает плоды среднего качества, кста-
ти, и цена на него стала постепенно 
снижаться, – говорит Александр 
Маценко. – Среди яблоневых ком-
мерческих сортов в мире сейчас до-
минируют клоны Голден Делишес, 
Джонаголда, Галы, Фуджи, и пока 
лучшего никто не изобрел. И если 
ориентироваться на производство 
яблок высшего качества, следует 
использовать вышеупомянутые до-
стижения селекции, они сейчас хо-
рошо продаются, плоды обладают 
великолепными вкусовыми каче-
ствами. Наряду с ними появляются 
и новые достаточно неплохие сорта, 
такие, скажем, как Космик Крисп, 
который был представлен на ми-
ровом плодовом рынке в прошлом 
году. 

По словам садовода, украин-
ские селекционеры преуспели 
лишь в выведении груш. Особенно 
успешными он считает сорт груши 
Яблунивская, выведенный старшим 
научным сотрудником Придне-
стровской опытной станции садо-
водства Валентиной Сайко, и сорт 
Выжница, автором которого явля-
ется доктор сельхознаук Владимир 
Копань. Питомник Маценко приоб-
рел лицензию на распространение 

этих сортов из-за вкусовых досто-
инств плодов, высочайшего спроса 
на них и устойчивости в торговом 
обороте. Кстати, на сегодняшний 
день цена на плоды Выжницы и 
Яблунивськой, которые можно 
встретить на украинских оптовых 
рынках, выше, чем на плоды груш 
зарубежных аналогов, которые до-
минируют в торговых сетях.  

Если же рассматривать кос-
точковую группу, то, по мнению 
Александра Маценко, на мировом 
рынке лидируют сорта из Запад-
ной Европы и Северной Америки. 
Так, в сегменте черешни лучшим 
образом себя зарекомендовали ка-

надские сорта – Саммит, Сандра 
Роуз и Самба, а также сорта чеш-
ской селекции Техлован, Ирена и 
Тамара. От них не отстают и венгер-
ские селекционеры, которые пред-
оставили рынку ранний сорт Рита, 
в питомнике Маценко он начинает 
плодоносить в первой декаде мая, 
а также сорт Кармен, который впе-
чатляет своей крупноплодностью. 
Также Александр Маценко отметил 
калифорнийские сорта черешни 
профессора Нормана Бредфорда 
(США) из серии «Секвойя» – Гле-
нар, Гленнойя и Глен Ред, плоды 
этих сортов не растрескиваются в 
дождливую погоду, равномерны по 
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 Александр Маценко на выставке 
"АгроВесна 2020"

Интенсивный питомник семьи Маценко к новому сезону готов

Сорт ГРЕЙС СТАР, поспевает  
с 10 июня
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окраске и размеру, что экономит 
средства на их калибровку. А также 
сорта из серии «Свит» (сладкий), 
созданные учеными Болонского 
университета (Италия) – Свит Га-
бриел, Свит Саретта, Свит Валина, 
которые обладают высокой уро-
жайностью, их плоды имеет особо 
крупный размер и также не растрес-
киваются в дождь.

– Если сажать черешню по прин-
ципу созревания и реализации пло-
дов по конвейерному типу, то благо-
даря правильному подбору сортов 
можно заложить сад, где плодоно-
шение будет начинаться в мае и за-
канчиваться в сентябре. И весь этот 

период вы будете поставлять на 
рынок свежую черешню. Мы, кста-
ти, так и делаем. Продаем плоды на 
Столичном рынке, у нас черешню 
разбирают ранним утром оптовые 
покупатели, причем по высокой 
цене. Это очень выгодная культура, 
на плоды которой всегда есть спрос. 
Главное, сделать ставку на качество 
и правильно организовать конве-
йер реализации, чтобы не тратить 
дополнительные средства на хра-
нение черешни, – делится опытом 
Александр Васильевич. 

Он также подчеркнул, что счита-
ет бренд Мелитопольская черешня 
перспективным развивающимся 
проектом. С ним садовод связывает 
будущее черешневого бизнеса в 
Украине. Ведь природные условия в 
Мелитопольском районе как нельзя 
лучше подходят для выращивания 
этой культуры, хотя еще стоит по-
работать над местными сорта-
ми, усовершенствовать их, чтобы 
отечественный продукт мог успеш-
но конкурировать с американским 
и западноевропейским посадочным 
материалом.   

Садовод не в восторге от сортов 
абрикоса отечественной селекции. 
Дело в том, что украинский абри-
кос рано цветет и поэтому подвер-
жен весенним заморозкам, что за-
метно снижает его урожайность, 
не на высоте и показатели его тран-
спортабельности. Более высокими 

товарными достоинствами обла-
дают сорта абрикоса французской 
селекции из серий «Бенуа Эсканде» 
и «Карминго», стойкие к весенним 
заморозкам, они обеспечивают ре-
ализацию плодов по конвейерно-
му типу с первой декады июня до 
первую декаду октября, обладая 
высочайшей стойкостью к тран-
спортировке. Поэтому в питомнике 
Маценко проводятся исследования 
сортов именно этих серий. 

Как рассказал Александр Васи-
льевич, в сегменте персика уверен-
но лидируют сорта из США. При-
чем нескольких серий. Одна из них 
создана в Калифорнии профессо-
ром Норманом Бредфордом и полу-
чила называние «Принцесс», а вто-
рая серия, которая включает в себя 
около 70 сортов, вышла под назва-
нием «Флемин Фьюри», она была 
воспроизведена в штате Мичиган 
профессором Полом Фрайдеем. Эти 
персики обладают высочайшими 
вкусовыми достоинствами, нача-
ло плодоношения наступает в на-
чале июня и заканчивается в конце 
октября. Плоды персика из серии 
«Флемин Фьюри» практически не 
имеют опушения, хотя они не яв-
ляются нектаринами. Также еще 
более высокими товарными каче-
ствами обладают персики ориги-
натора Джимма Фрайдея из серии 

САДІВНИЦТВО 

ГРЕЙС СТАР

Сорт РИТА, поспевает с 10 мая

Сорт ТЕХЛОВАН, поспевает с 16 июня
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«Стар». Основными сортами этой 
серии являются Эрли Стар и Олл 
Стар. Эрли Стар в природно-клима-
тических условиях Украины начи-
нает созревать в начале июня, а Олл 
Стар начинает созревать в конце 
августа. По весу плоды этих сортов 
достигают 200–250 граммов, име-
ют интенсивно-красный румянец, а 
косточка легко отделяется от плода. 
Садовод отметил группу инжирных 
персиков с очень сочной и сладкой 
мякотью из серии «Данут» (Пен 
Тао), родиной которых является 
Китай, но главную селекционную 
работу провели ученые из США. 

Александр Маценко по образова-
нию врач по гигиене питания, учил-
ся он и на агронома-плодовода, но 
основной багаж знаний получил на 
практике. Еще в 1970 году на своем 
приусадебном участке он высадил 
несколько плодовых деревьев, с них 
и началось хобби, которое перерос-
ло в профессию. С юности увлекся 
садоводством и сын Александра 
Васильевича – Максим, который 
сейчас является собственником пи-
томника Маценко. Сейчас садовые 
насаждения питомника занимают 
17 га, расположены они на терри-
тории села Ковалыха в Смелянском 
районе Черкасской области, в том 
числе и экспериментальные сады, 
где ежегодно проходят семинары, 

в том числе и на международном 
уровне. Ведь в питомнике Мацен-
ко на испытании находятся сотни 
сортов мировой селекции, ведутся 
практические занятия по обрезке 
и формированию плодовых дере-
вьев, по окулировке и многим дру-
гим операциям, необходимым для 
успешного ведения плодового биз-
неса. 

– У нас не только наука, но и 
частные питомники слабо развива-
ются. Потому что украинская систе-
ма налогообложения не способству-
ет развитию отрасли. В результате 
далеко не все садоводы могут при-
обрести необходимую для работы 
технику. Мы купили бывший в 
употреблении агрегат белорусско-
го производства для выкапывания 
саженцев. Но выбрали его не толь-
ко из-за доступной цены, а и по-
тому, что для украинской и бело-
русской садовой техники всегда 
можно достать запчасти, чего не 
скажешь о технике других стран-
производителей. Поэтому я всегда 
выступаю за развитие отечествен-
ной науки и производства, но, увы, 
без заинтересованности в возрож-
дении отрасли со стороны власть 
имущих осуществить это силами 
одних только садоводов невозмож-
но, – резюмировал Александр Ма-
ценко. 

САДІВНИЦТВО 

Сорт ФЛЕМИН ФЬЮРИ 24007, поспевает с 20 августа

Инжирный персик САТУРН, 
поспевает с 17 июля

Сорт нектарина ЄРЛИ ТОП, 
поспевает с 10 июня
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Основною плодовою культу-
рою в Україні є яблуня, яка займає 
чільне місце у світі як за площею 
насаджень, так і за обсягом вироб-
ництва плодів. У структурі пло-
дових насаджень України частка 
яблуні становить понад 80% площ 
від загальної кількості плодових 
насаджень. Це зумовлено спри-
ятливими ґрунтово-кліматични-
ми умовами для її вирощування у 

більшості регіонів. На жаль, вало-
ве виробництво плодів яблуні в 
Україні нестабільне, незважаючи 
на сприятливі ґрунтово-кліматич-
ні умови.

Основними вимогами до су-
часних технологій вирощування 
інтенсивних насаджень є: оптимі-
зація схем садіння, застосування 
клонових підщеп та сортів імун-
них або стійких до основних хво-

роб, нові конструкції насаджень, 
форма і параметри крони дерева, 
скорочення передплодоносного 
періоду насаджень за рахунок ви-
користання слаборослих підщеп, 
швидкоплідних сортів, застосу-
вання спеціальних прийомів ви-
рощування садивного матеріалу та 
забезпечення врожайності 30–40 
т/га плодів.

Вчені селекціонери, які працю-
ють над створенням нових сортів 
яблук, прагнуть, щоб яблуневий 
сад був швидкоплідний, високов-
рожайний, низькорослий. Сорти 
яблуні заміняються імунними до 
основних хвороб (парші, борош-
нистої роси і т.д.). Конструкції 
насаджень із щільністю дерев від 
300–500 шт. на 1 га  до 1000–3000 
шт. і більше. Такі насадження по-
требують значних капітальних ви-

ЗАКЛАДАННЯ САДУ:
ПОРАДИ ДО ЧАСУ

Настає пора купівлі саджанців, закладки та садіння саду. Але, на 
жаль, багато досвідчених садівників і аматорів роблять багато по-
милок. Купують саджанці спонтанно або поспіхом, забуваючи, що 
кожне дерево висаджується на тривалі роки, а сад має давати хоро-
ші врожаї щороку. 

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

САДІВНИЦТВО
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трат на закладання та експлуата-
цію. Тому закладання насаджень 
необхідно проводити лише за спе-
ціально розробленими проектами 
для кожного господарства. 

ЗАКЛАДАННЯ 
НАСАДЖЕНЬ

Закладання сучасного інтенсив-
ного саду неможливе без науково 
обгрунтованого визначення типу 

насаджень, які б давали найбіль-
ший економічний ефект. Безпе-
речно, найбільш скороплідними і 
високоврожайними є шпалерно-
карликові сади, але створення їх із 
використанням великої кількості 
садивного матеріалу, затрати на 
шпалеру і зрошення вимагають ве-
ликих капіталовкладень, які оку-
паються протягом найближчих 
років, але для дрібного фермера є 
недоступними. Досить продуктив-
ними і менш витратними є сади на 
напівкарликових та середньорос-
лих підщепах, де товарне плодоно-
шення розпочинається пізніше на 
2–3 роки у порівнянні зі шпалер-
но-карликовими садами, але три-
валість періоду товарного плодо-
ношення значно більша, а витрати 
на створення і використання роз-
поділяються більш рівномірно по 
роках.

Розробку проекту для саду про-
водять за рік до організації закла-
дання саду. Ця умова необхідна 
для своєчасного виконання пев-
них робіт: підбору та оцінки ді-
лянки для організації території 
саду, передпосадкової підготовки 
ґрунту, підбору сортів і підщеп та 
замовлення садивного матеріалу, 
придбання необхідної техніки, об-
ладнання, виготовлення проекту 
на зрошення. 

ПІДБІР ТА  
ОЦІНКА ДІЛЯНКИ

Придатними для яблуні в Укра-
їні є ґрунти: ясно-сірі і сірі лісо-
ві, темно-сірі лісові, чорноземи 
опідзолені і темно-сірі опідзоле-
ні, темно-сірі реградовані, чор-
ноземи типові малогумусні і сла-
богумусовані, чорноземи типові 
середньо-гумусні, буро-зелено-
підзолисті ґрунти і поверхнево-
оглеєні їх види. Оптимальне рН 
складає 5,5–6,0 (допустиме ко-
ливання 4,5–8,7). На насадження 
яблуні негативно впливає засо-
лення ґрунту катіонами натрію, 
магнію, хлоридами і сульфатами 

САДІВНИЦТВО

ДОКТОР ШПРІНГЕР  АЙДАРЕД

ДАРИНКА

БЛАГОДАТЬ
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цих елементів (більше 0,2–0,3%).
ҐРУНТОВІ ВОДИ. Якщо ґрунтові 
води піднімаються так, що до по-
верхні землі залишається менш 
як два метри, то від посадки де-
рев з глибокою кореневою систе-
мою доведеться відмовитися. Не-
обхідно, щоб ґрунтові води були 
не ближче ніж 2,0 м до поверхні 
ґрунту.

ВІТЕР. Ця проблема характерна 
для новостворюваних садів, так 
би мовити, на порожньому місці. 
Більшість плодових дерев пога-
но росте на відкритих, які «про-
дуваються всіма вітрами», ділян-
ках, особливо теплолюбні види. В 
умовах морозної зими з сильним 
вітром вони дуже ослабнуть. І на-
весні будуть довго оклигувати, а 
не «працювати» над тим, щоб не-
забаром подарувати вам урожай.

ТІНЬ. Якщо ви мрієте про плодо-
вий садок у природному стилі або 
на кордоні з лісом, то про великі 
врожаї варто забути. При нестачі 
світла утворюється менше квітко-

вих бруньок і, відповідно, зав’язі.
ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОСТІ.  
Якщо ділянка розташована в яко-
мусь природному зниженні місце-
вості  (у долині або яру), то майте 
на увазі, що все холодне повітря 
буде збиратися саме у вас. Тому 
й обирати доведеться саджанці 
більш морозо- і зимостійкі. Та 
й через підвищення вологості у 
низинах (тумани) грибкові інфек-
ції будуть вашому саду докуча-
ти сильніше. Доведеться шукати 
стійкі до захворювань сорти. До-
бре, що такі є.

Перед закладанням саду скла-
дають план, на якому намічають 
схему розміщення дерев, плану-
ється дорожня сітка меж кварта-
лами та за необхідності побудова 
зрошувальної системи, садозахис-
ні насадження. При цьому врахо-
вують розміщення літніх, осінніх, 
зимових сортів і сортів-запилю-
вачів. Для кращого запилення у 
кожному кварталі майбутнього 
саду передбачають посадку не 
менше трьох взаємно запилюва-
них сортів, які одночасно цвітуть 
і вступають у плодоношення. Для 
закладання плодового саду вико-
ристовують прямокутну систему 
розміщення дерев. На виділених 
ділянках визначають місце роз-
міщення бригадних дворів, гідро-

технічних споруд. Оптимальний 
розмір кварталу саду – 10–15 га 
(400–500 х 300 м). 

Розміщуючи рослини в саду, 
обов'язково враховують силу їх 
росту. Ряди дерев розташовують із 
заходу на схід, на схилах – упоперек 
їх, щоб зменшити ерозію ґрунту. 

ПЕРЕДПОСАДКОВА 
ПІДГОТОВКА ГРУНТУ

Площу під посадку яблуневого 
саду необхідно готувати протягом 
2–3 років. Ця робота полягає у сів-
бі багаторічних трав з глибокою 
кореневою системою, останні уко-
си яких заорюють як сидерати.

Якщо сад закладати навесні, пе-
редпосадкову оранку можна про-
водити протягом літа до осені, але 
з таким розрахунком, щоб встиг-

ОЛА

МИР

РОСАВКА (М. 9)
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нути восени вирівняти й спланува-
ти площу. Восени проводять план-
тажну оранку, вносять органічні 
і мінеральні добрива (дози їх за-
лежать від ґрунтово-кліматичних 
умов), вирівнюють поверхню дис-
куванням або боронуванням.

ПІДБІР САДИВНОГО 
МАТЕРІАЛУ

Сьогодні у продажу є великий 
вибір і культур, і сортів. Сорти пло-
дових дерев відрізняються не тіль-
ки кольором, смаком і розміром 
плодів, а й призначенням цих пло-
дів. Посадковий матеріал, що від-
бирається, повинен бути здоровим, 
мати добре розвинену кореневу 
систему і крону. Вимоги до якості 
саджанців яблуні визначені галу-
зевим стандартом України ДСТУ 
46.061 – 2008 «Садивний матеріал 
плодових культур». Згідно цього 
стандарту, саджанці за своїми якос-
тями поділяються на два товарні 
сорти: вищий сорт та стандартний, 
за фітосанітарним станом – на три 
класи: А (оздоровлені), Б (тестова-
ні), і В (візуально здорові).

За технічними показниками са-
джанці повинні мати відповідний 
діаметр штамбу, висоту, кількість 
гілок у кроні та кут їх відходжен-
ня від центрального провідника. 
При цьому на саджанцях відповід-
ного товарного сорту не повинно 
бути різного роду механічних по-
шкоджень. Коренева система у са-
джанців повинна бути добре роз-
виненою з відповідною кількістю 
коренів. 

ПІДБІР ПІДЩЕП  
І СОРТІВ 

Для інтенсивних промисло-
вих насаджень яблуні найбільш 
перспективними є клонові під-
щепи. Для яблуні застосовують 
карликову підщепу М. 9 і її кращі 
клони МЛ 969 та М. 26. Сади на 
підщепі М. 9 вирощують на шпа-
лері з обов’язковим зрошенням. 
Для інтенсивних середньорос-
лих насаджень придатні підщепи 
54-118 та ММ. 106. При підборі 
підщепи слід враховувати силу 
росту сорту.

Економічна ефективність і про-
дуктивність саду залежить від 
його сортового складу. Співвідно-
шення сортів у саду визначається 
насамперед цільовим призначен-
ням саду. Важливим моментом, 
який необхідно враховувати при 
підборі сортів, є розміщення їх 
окремими кварталами з однако-
вою стійкістю проти основних 
хвороб, що дозволить застосо-
вувати у саду високу сортову аг-
ротехніку, зокрема, боротьбу з 
хворобами і шкідниками. Буває, 
садівники старшого покоління 
шукають старі, улюблені з моло-
дості сорти яблуні або груші. 

Слід також враховувати, що літ-
ні сорти яблук їдять відразу після 
збирання, прямо з гілки; осінні 
зберігаються не більше 1–2-х мі-
сяців; а зимові сорти відмінно 
зберігаються (при належних умо-
вах) до весни, і навіть є сорти, які 

МАВКА

МЛІЇВЧАНКА ОСІННЯ



квітень 202050

САДІВНИЦТВО

саме до весни набирають свої кра-
щі смакові якості. 

За останнє десятиріччя в Інсти-
туті помології ім. Л.П.Симиренка 
НААН, на Дослідній станції по-
мології ім. Л.П. Симиренка ІС 
НААН створено 11 нових сортів 
яблуні, включених до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні та ре-
комендованих для вирощування 
у різних ґрунтово-кліматичних 
зонах. Рекомендовані сорти для 
інтенсивних насаджень: Айдаред, 
Ренет Симиренка, Мліївчанка 
осіння, Слава переможцям, Сап-
фір, Пламенне, Росавка, Благо-
дать, Даринка, Мир. 

Також потрібно врахувати та 
підібрати сорти-запилювачі. Це 
можуть бути як рекомендовані 
сорти яблуні домашньої. В остан-
ні роки з цією метою все частіше 
застосовують декоративні сор-
ти, період квітування яких спів-
падає з основним помологічним 
сортом, та напівкультурні форми 
(креби) з високопродуктивним 
пилком, плоди яких не мають то-
варної цінності.

Можна використовувати де-
коративний сорт або вид як ще-

пленням у крону гілок нижнього 
ярусу, так і насадженням у ряду 
для кращого запилення – кожне 
десяте дерево. Своїм ароматом 
під час квітування декоративні 
яблуні приваблюють бджіл, які 
є незамінними під час цвітіння. 
Універсальним запилювачем для 

більшості сортів є Айдаред, з де-
коративних – Еверест (Evereste), 
Яблуня Ола (Malus Ola), Роялті 
(Royalty), Доктор Шпрінгер (Про-
фесор Шпрінгер), Malus Dolgo 
(Яблуня Долго) та ін.

КОНСТРУКЦІЇ 
НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ

Серед багатьох ланок інтенсив-
ної технології виробництва плодів 
одне із провідних місць займають 
конструкції насаджень, від яких 
значно залежать скороплідність, 
величина врожаю, якість плодів і т. 
ін. Це один із факторів, які визна-
чають рівень продуктивності саду, 
підбір сорто-підщепних комбіну-
вань, схему садіння, спосіб форму-
вання і обрізування дерев.

СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ 
ДЕРЕВ У САДУ

Помірно загущеними є сади з 
міжряддями на карликових підще-
пах 3,0–3,75 м, а в ряду – 0,75–2,5 
м, а на напівкарликових відповід-

ПЛАМЕННЕ

РОСАВКА (МЛ 969)



51квітень 2020

но 4,0–4.5 м і 1,5–3,0 м, а на насін-
нєвих – 5,0–6,0 м і 3–4,0 м.

Подальше збільшення кількос-
ті дерев на одному гектарі здій-
снюється за рахунок зменшення 
міжрядь до 3,0–3,75 м, а в ряду – 
загущення до 0,5–1,5 м. Із збіль-
шенням загущення насаджень ріст 
дерев сповільнюється, а величина 
врожаю зменшується.

Оптимальна густота садіння у 
тих чи інших ґрунтово-кліматич-
них умовах враховує тип підщепи, 
силу росту помологічного сорту, 
спосіб формування крони, рівень 
родючості ґрунту, наявність і сту-
пінь ґрунтовтоми, вологозабезпе-
чення і т.д. Істотними є також такі 
фактори, як величина господар-
ства, доступність робочої сили та 
рівень забезпечення засобами ме-
ханізації.

У насадженнях на карликових 
підщепах у більшості випадків 
використовується однорядне са-
діння за схемою 3,5–4 × 1,25–1 м, 
причому ширина міжрядь зале-
жить від наявної у господарстві 
техніки.

Враховуючи теперішню недо-
статню забезпеченість засобами 
механізації для високоінтенсивних 
насаджень, у деяких випадках до-
цільно використати навіть ширину 
міжрядь 4 м, а за можливого не-
дотримання відповідного способу 
формування дерев та інших при-

чин, що можуть викликати посиле-
ний ріст дерев, відстань між дере-
вами у рядах має бути збільшена.

Відстань між деревами у ряду 
підбирається залежно від очікува-
ної сили росту дерев, яка, у свою 
чергу, залежить від помологічного 
сорту, родючості ґрунту, його во-
логозабезпечення, наявної ґрун-
товтоми. У плодоносному віці у 
ряду дерев створюється плодова 
стіна, ширина якої залежить від 
ширини міжрядь. Посередині між-
рядь залишається світловий кори-
дор для бокового освітлення крон 
і вільного проїзду машин і знарядь, 
ширина якого залежить від типу 
використання техніки і коливаєть-
ся у межах 2–2,5

Мірною стрічкою проводять 
розбиття саду: позначають квар-
тали, а в них ряди і місця дерев у 
ряду. Щоб ряди були рівними і де-
рева при садінні були розташовані 
точно у центрі ям, користуються 
посадочною дошкою.

Перед посадкою корені са-
джанців умочують у суміш з гли-
ни навпіл зі свіжим коров'ячим 
гноєм, розбавлену до густоти 
сметани, щоб зберегти їх від ви-
сихання. 

САПФІР (МЛ 969)

САДІВНИЦТВО

РЕНЕТ СИМИРЕНКА
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Не так давно вкусная и полез-
ная хурма для населения Украины 
считалась дефицитным заморским 
продуктом, который завозился из 
далеких южных стран. Мало кто мог 
подумать, что спустя некоторое вре-
мя этот замечательный фрукт мож-
но будет выращивать в наших кли-
матических условиях. 

Благодаря кропотливой работе 
селекционеров сладкая ароматная 
хурма уже радует украинских са-
доводов своими плодами. И если 
вы до сих пор не можете решиться 
выращивать экзотику из-за сложив-
шихся стереотипов, этот материал 
способен вас переубедить.

Своим опытом выращивания 
хурмы поделился инженер садо-

во-паркового хозяйства 
Евгений Ткачук, который 

больше 15 лет выращивает эту 
культуру на своих участках в Кро-

пивницком и помогает в этом деле 
садоводам.

Первые свои саженцы Евгений 
приобрел у своего наставника, 
который полжизни посвятил изу-
чению культуры и привил любовь к 
хурме и Евгению. Первые попытки 
были неудачными, совершались 
ошибки. «Сначала мне негде было 
высадить саженцы, поэтому они 
неправильно хранилась, была пере-
сушена корневая система и дерево 
погибло. В следующий раз расте-
ния были куплены в Новокаховском 
питомнике. В этом случае было не-
правильно сделано зимнее укрытие, 
поэтому и эти растения погибли. 
Третий «блин», как ни странно, 
тоже оказался «комом», – вспоми-
нает Евгений Ткачук.

После всех неудач, изучив эту 
культуру глубже, побывав на обу-

чающих форумах, больше почи-
тав литературы, пообщавшись 
с людьми, которые имеют опыт 
выращивания хурмы, садовод по-
садил деревья как положено и по-
дошел к делу более ответственно, с 
подкреплением знаний. 

«Первые сорта, которые я садил, 
были крупные и не морозостойкие, 
поэтому они и пропали. Саженцы, 

ХУРМА
НЕПРИХОТЛИВАЯ УКРАИНСКАЯ

САДІВНИЦТВО

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

 Евгений ТКАЧУК
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которые прижились в условиях Кро-
пивницкого – сорта хурмы виргин-
ской Мидер и Джон Рик», – говорит 
садовод.

По словам Евгения, перед посад-
кой саженца категорически нель-
зя пересушить корневую систему. 
Необходимо, чтобы корни деревца 
находились или в мокрых опилках, 
или в субстрате. Наличие влаги 
крайне важно для саженца, чтобы 
корневая система не обветривалась 
на воздухе и не пересыхала. 

Молодой саженец требует 
защиты первые три года в связи с 
тем, что его кора очень гигроско-
пична, она впитывает влагу от сне-
га. Когда зимой при оттепелях на-
мокает от снега кора, а ночью при 
воздействиях мороза замерзает, 
саженцы трескаются и погибают. 
Поэтому очень важной является 
изоляция коры дерева от снега. Это 
можно делать различным способом. 
Один из вариантов – укрытие моло-
дого саженца коробом. Постепенно, 
с возрастом, кора дерева становится 
более грубой и не так сильно страда-
ет в зимний период. 

Как оказалось, средства защиты 
растений и удобрения хурме ни к 
чему, это абсолютно неприхотли-

вое растение. «Хурма – растение 
из другой зоны, и у нас на сегод-
няшний момент нет вредителей 
и болезней, которые ее поража-
ют, – рассказывает Евгений. – В 
отдельных случаях может завес-
тись, например, плодожорка, но 
это больше исключение из правил, 
нежели системное воздействие на 
дерево. Хурма практически не по-
ражается ни болезнями, ни вреди-
телями и не требует каких-либо 
обработок».

Главным успехом хорошего уро-
жая Евгений Ткачук считает пра-
вильно подобранный сорт для 
выращивания в конкретной клима-
тической зоне и несколько лет ухода 
за деревьями в зимний период. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ СОРТ?

Все зависит от условий конкрет-
ного места, где планируется посад-
ка хурмы. Необходимо не только 
учитывать зональные климатичес-
кие условия (в зависимости от того, 
в какой зоне морозостойкости на-
ходится участок), но также и микро-
климат конкретного участка. Боль-
шая разница между тем, находится 

ли участок в пригороде, в центре го-
рода либо в степных сельских усло-
виях.

Например, сорта хурмы восточ-
ной может расти только на Юж-
ном берегу Крыма, в некоторых 
районах Придунавья и некоторых 
местностях Закарпатья. Хурма ги-
бридная прекрасно себя чувствует в 
южных регионах Украины до линии 
Винницы, Днепра, Донецка. Хурма 
виргинская распространена практи-
чески по всей территории Украины.

Есть еще одна особенность 
выбора сорта. Микроклимат центра 
города может помочь выращивать 
сорта, которые растут на ползоны 
южнее. Например, выращивание 
сорта Россиянка в городе Кропив-
ницкий уже не рекомендуется, но 
если посадить саженец именно в 
центральной части города, он будет 
прекрасно расти. 

Если участок находится в при-
городе, то высаживаем саженцы, 
рекомендуемые для этой зоны. Если 
вы планируете заложить планта-
цию хурмы в продуваемом месте 
без высокой застройки, то, наобо-
рот, тут необходимо сажать сорта, 
предназначенные на ползоны север-
нее. 

СОРТА ХУРМЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
Первый урожай стандартный привитый саженец 

обычно дает на четвертый год после посадки. Стабильный 
урожай можно получить на 6–8 год. Хурма очень 
долговечная и урожайная культура, 100 – 150 лет – это не 
предел. Так что смело можно кормить хурмой правнуков 
и их детей.

«Так как культура очень урожайная, часть завязей 
придется удалять, чтобы не перегружать ветки дерева, 
либо делать подпорку, чтобы ветви не поломались 
под тяжестью. Однако есть такие сорта, которые 
самостоятельно регулируют урожайность и сбрасывают 
лишние цветения», – говорит Евгений. 

В Украине хурма выращивается в основном в небольших 
частных хозяйствах. Поэтому урожай, выращенный 
садоводами, весьма незначительный и распродается 
среди ближайшего населения. На коммерческий рынок 
украинская хурма практически не попадает. А жаль, ведь 
хурма, выращенная в Украине, имеет уникальные вкусовые 
данные. Хотелось бы, чтобы украинское население 
распробовало вкус нашего продукта и в дальнейшем 
украинская хурма заменила импортный продукт.

ЗОНА 5B, от -26.1°C 
до -23.3°C (СИНИЙ) – 
сорта «Meader», «H-120», 
«Mohler», «Yates», «Juhl», «Wonderful», 
«Belogorye», «Szukis», «Weber».

ЗОНА 6A, от -23.3°C до -20.6°C 
(ГОЛУБОЙ) – сорта «Сосновская», 
«Виргинская крупноплодная», «Barbara's 
Blush», «Geneva Red», «Early Jewel», «Early 
Golden», «Geneva Long», «Prok».

ЗОНА 6B, от -20.6°C до -17.8°C 
(ЗЕЛЕНЫЙ) - сорта «Россиянка», «Дар 
Софиевки», «Чучупака», «John Rick», 
«Lehman's Deligh't», «Deer Magnet». 

ЗОНА 7A, от -17.8°C до -15°C 
(САЛАТОВЫЙ) – сорта «Никитская  
бордовая», «Божий дар», «Память 
Пасенкова».

ЗОНА 7B, от -15°C до -12.2°C 
(ОРАНЖЕВЫЙ) – сорта «Гора Говерла», 
«Гора Роман Кош», «Гора Роджерс».

ЗОНА 8A, от -12.2°C до -9.4°C 
(КРАСНЫЙ) – сорта хурмы восточной.

САДІВНИЦТВО
5B

6A

6B

7A

7B

8A
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Найправильніше садивний ма-
теріал отримувати у спеціалізова-
них господарствах чи з наукових 
установ (заключивши ліцензійну 
угоду) вищих категорій для ство-
рення власного навіть невеликого 
маточника, а потім уже звідти бра-
ти розсаду для плодоносного ягід-
ника. Це загальносвітова практика. 
Помилкою є бажання «небідних 
людей» привозити дорогий мате-
ріал вищих категорій із Європи для 
плодоносних ягідників.

Основні вимоги у світі: садивний 
матеріал повинен мати помологіч-
ну (сортову) відповідність і чисто-
ту, а також вірусологічну чистоту за 

рахунок поетапної процедури оздо-
ровлення (вихідний, базовий, сер-
тифікований). При цьому є суттєва 
різниця у ціні не тільки відповідно 
вказаних категорій, але і за відпо-
відність якісним параметрам по 
товщині «сердечка», що у європей-
ській практиці класифікується як А 
++, А +, В. Чим «товстіша» розсада, 
тим вона дорожча, особливо якщо 
вирощена у контейнерах (різних за 
величиною). Мікроклонально, як 
кажуть, «in vitro», отримуємо най-
дорожчу категорію матеріалу, а на-
далі іде послідовний процес вегета-
тивного розмноження у польових 
умовах. 

Основним видом є розсада 
«фриго», тобто викопана пізно 
восени, охолоджена та збережена 
до весни у холодильниках; і в мен-
шій мірі – свіжовикопана, «зеле-
на». Попит на ту чи іншу розсаду 
визначає, перш за все, купівельна 
спроможність виробника та його 
здатність використовувати сучасні 
технології вирощування суниці (на 
плівці та зрошенні, на грунті чи у 
тунелях на субстратах). Хоча слід 
розуміти, що саме свіжонарізана чи 
свіжовикопана зелена розсада (роз-
етки) є первинною основою для 
подальшого отримання найбільш 
якісного матеріалу у великих кон-

ВИДИ САДИВНОГО МАТЕР²АЛУ  
СУНИЦ² САДОВО¯: ТОНКОЩ² ВИБОРУ

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

ЯГОДИ
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тейнерах (0,35–0,7 л) чи горщиках 
на 5–7 літрів. При цьому доречно 
нагадати, що на один гектар потріб-
но не десятки і не сотні, а 40–50 тис. 
шт. рослин. Тобто садіння ягідника 
не така уже і дешева річ, тому для 
плодоносних ягідників розсаду ви-
щих категорій використовувати не-
доцільно.

САДЖАНЦІ «ЗЕЛЕНІ»  
ТА «ФРИГО» –  
З ВІДКРИТИМ 
КОРІННЯМ, У 
КОНТЕЙНЕРАХ І 
ГОРЩИКАХ

Традиційна свіжовикопана «зе-
лена» розсада має листя, придат-
на для оперативного весняного чи 
осіннього строку садіння, але не 
підлягає тривалому зберіганню. 
Але якраз останнє і стало осно-
вним поштовхом для отримання 
«зручної» розсади – «фриго». Та-
кої, яка охолодженою зберігаєть-
ся при невеликих мінусових тем-
пературах доти, доки господар 
вважатиме за потрібне. І саме за-
вдяки «фриго»-рослинам виник і 
отримав різкий розвиток напрям 
програмованого вирощування 
ягід суниці на той місяць, який 
дасть максимальний прибуток.

САДЖАНЦІ «ФРИГО» 
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 
ЗАМОРОЖЕНИМИ 
ДОВГИЙ ЧАС

Можливість і доступність мо-
розильних камер для тривалого 
зберігання рослин якраз і стала 
основним поштовхом для отри-
мання «зручної » розсади – «фри-
го». Такої, яка охолодженою збе-
рігається за невеликих мінусових 
температур доти, доки господар 
вважатиме за потрібне. І саме за-
вдяки «фриго» -рослинам виник і 

отримав різкий розвиток напрям 
програмованого вирощування 
ягід суниці на той місяць, який 
дасть максимальний прибуток.

У переважній більшості євро-
пейських країн розсаду суниці 
прийнято класифікувати та роз-
діляти на такі групи якості за ви-
мірами в місці умовної корене-
вої шийки (коронки, сердечка) / 
Zurawicz E. Masny A. 2010 /.

1.  В саджанці малі (середня 
товщина менша 10 мм);

2.  А саджанці середні (середня 
товщина 10 - 15 мм);

ЯГОДИ

За умови літнього або 
ранньоосіннього садіння зелені 
саджанці  до кінця  жовтня 
формують сильний кущ, здатний 
ефективно плодоносити уже 
наступного року 

Комбайн для  викопування розсади суниці у маточнику

Свіжовикопані зелені саджанці суниці краще підходять для літнього або 
ранньоосіннього садіння або ж підлягають подальшому дорощуванню
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3.  А + саджанці сильні (середня 
товщина вище 15 мм);

4.  Саджанці великокорончасті 
(середня товщина вище 18 
мм, а оптимальна – близько 
25 мм). Отримують їх лише 
після дорощування, і на мо-
мент посадки мають від 3 до 
5 черешків з готовими квіт-
коносами.

Потенціал продуктивності са-
джанців «фриго» залежить саме 
від їх якості. За даними голланд-
ських дослідників, висаджені 
влітку саджанці «фриго» А + мали 
однаковий урожай із висаджени-
ми навесні саджанцями «фриго» 
А. За умов закритого грунту чим 
пізнішими будуть терміни са-
діння, тим кращу за якістю роз-

саду треба використовувати, А 
+ і навіть великокорончасту /
Zurawicz E. Masny A. 2010 /. Сама 
ж кількість розсади за показни-
ками якості залежить від таких 
умов, як якість грунту, помоло-
гічного сорту, умов освітлення та 
температури.

САДЖАНЦІ «ЗЕЛЕНІ» , 
АЛЕ ДОРОЩЕНІ
У КАСЕТАХ, 
МАЛИХ І ВЕЛИКИХ 
КОНТЕЙНЕРАХ ТА 
ГОРЩИКАХ

Подальшим революційним мето-
дом інтенсифікації вирощування 
суниці стало вирощування її са-
джанців у горщичках (контей-
нерах). Як відомо, при закладан-
ні традиційних насаджень суниці 
свіжозаготовленою зеленою роз-
садою у другій половині літа пло-
доношення слід чекати не менше 
року. Використання ж розсади 
у горщичках забезпечує повний 
урожай вже у наступному році, 
що сприяє значно швидшому по-
верненню витрачених на садіння 
ягідника коштів. Завдяки цьому 
різко почало зростати виробни-
цтво ягід як у невеличкій Швейца-
рії, так і в інших країнах /Мельник 
О.В.,2000/.

При вирощуванні садивного 
матеріалу в Швейцарії найбіль-
шим попитом користується ма-
теріал із грудкою землі (як менш 
вибагливий до поливу). Розсада 
“фриго” є самою дешевою, і її ви-
користовують для садіння у се-
редині травня та червня (рослини 
повільно приживаються, дости-
гання ягід починається дещо піз-
ніше). Найбільш високоякісним 
та найдорожчим є посадковий ма-
теріал в індивідуальних контейне-
рах. Зазвичай суницю саджають 
25 липня – 20 серпня (при садінні 
зеленої розсади рекомендовані 
більш ранні строки) / Anon, 1990/.

Окрім того, саджанці суниці у 
горщичках можна використову-
вати і для так званого «регульо-
ваного» вирощування, зберіга-
ючи їх у холодильниках за умов, 
аналогічних умовам зберігання 
саджанців «фриго». З таких са-
джанців отримують удвічі вищий 
врожай, ніж із розсади «фриго», і 
становить він близько 400 г з од-
нієї рослини, що у перерахунку 
досягає 20 тонн з гектара /Мель-
ник О.В., 2000/. 

У фермерських господарствах 
Голландії подібні технології до 
2008 р. відпрацьовані доскона-
ло. Наприклад, у господарстві 
Westerbouwing вирощують са-
дивний матеріал близько 25 сор-
тів: Ельсанта (основний), Фла-

Розсада суниці, вирощена  
у великомірних (на 250–350 мл) 
касетних контейнерах

Вирощування рослин суниці 
у касетах з великомірними 
ємкостями  (на 250-350 мл)

ЯГОДИ

Розсада «фриго» є найбільш практичною у використанні завдяки 
можливості тривалого зберігання та програмування строків посадки 
ягідника



менко, Еві-2, Еверест та інші. 
Вуса суниці садять у касети без 
коріння 15–20 червня і проводять 
щоденний полив (40 шт. / 1м²). Як 
субстрат використовують торф із 
перлітом ( ph 6,0). У грудні садив-
ний матеріал переносять у схови-
ще. У лютому касетний матеріал 
достають із сховища, частину 
реалізовують (20 євроцентів / 
кущ), а інші пересаджують у ве-
ликі горщики для плодоношення 
і розміщують у плівкових те-
плицях /Леонович И.С., Таранов 
А.А., Левшунов В.А., Драбудько 
Н.Н., 2009/. Щорічно посадко-
вий матеріал замінюють, оскіль-
ки великі ягоди можна отрима-
ти тільки на молодих рослинах. 
Горщики з рослинами у теплицях 
розміщують на рівні 150–160 см 
від землі для зручності та під-
вищення ефективності праці. На 
1м² площі теплиці розміщують 
по 2 горщики, у кожному з яких 
по 2 рослини. Врожай становить 
1 кг з куща, або 40 т/га. Збиран-
ня врожаю проводять з червня 
до жовтня. Кожні 2 тижні про-

водять обробку проти хвороб (в 
основному від сірої гнилі).

У 2008 р. господарства Польщі 
уже практикували масове виро-
щування рослин суниці у касетах 
і окремих контейнерах. Вартість 
однієї розетки з відкритою коре-
невою системою становила 0,35 
злотих, а із закритою – 0,65–2,5 
злотих залежно від сорту і розмі-
ру контейнера /Дмитриева А.М., 
Шалкевич М.С., Исаченко Л.М., 
Клакоцкая Н.В., Легкая Л.В., Ко-
ровин К.Л., 2009/.

ВИРОЩУВАННЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИХ 
РОСЛИН У ТЕПЛИЦЯХ

За грунтового вирощування у 
теплицях маточні рослини суни-
ці вищих категорій (безвірусних) 
за умови подачі добрива з по-
ливною водою (фертигації) теж 
дають велику кількість розеток 
для подальшого вкорінення – чи 
у касетах, чи у великих контейне-
рах.  

Маточні рослини суниці на горизонтальних стелажах у закритому грунті 
за умови подавання добрива з поливною водою (фертигації) дають 
велику кількість розеток для подальшого вкорінення у касетах
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Відомо, що потепління клімату 
оптимізує для комах характерис-
тики екологічних показників на-
вколишнього середовища, сприяє 
їх розмноженню і поширенню. 
Тобто основним негативним ефек-
том глобального потепління стає 
збільшення чисельності фітофа-
гів, зміна структури їх популяцій, 
рівня шкідливості і зон аклімати-
зації. За прогнозами українських 
учених, порушення екологічної 
стабільності агроекосистем веде, у 
першу чергу, до перебудови видо-
вої структури і зміни зон шкідли-
вості комах-фітофагів, збільшення 
генерацій окремих видів комах і 
чисельності домінуючих шкідни-
ків, а також підвищення ймовір-
ності надзвичайних ситуацій в 
агросфері, пов’язаних із масовим 
розмноженням багатоїдних шкід-
ників-поліфагів.

Сучасний захист виноградних 
насаджень спрямований не стільки 
на знищення окремих шкідливих 
видів, скільки на загальну опти-
мізацію фітосанітарного стану на-
саджень. Реалізація такого підходу 
вимагає отримання об'єктивної 
інформації про стан виноградної 
лози і ступінь шкідливості фітофа-
гів з урахуванням впливу всіх фак-
торів (абіотичних, біотичних і ан-
тропогенних) на стан їх популяцій. 

Тільки на підставі такої інфор-
мації вирішується питання про 
застосування засобів захисту рос-
лин з урахуванням екологічної та 
економічної виправданості. Та-
ким чином, моніторинг видового 
різноманіття членистоногих у ви-
ноградних екосистемах з метою 
виявлення серед нових найбільш 
шкідливих видів і своєчасної роз-
робки захисних заходів для зни-
ження їх чисельності є актуальним 
питанням.

У результаті проведених дослі-
джень на виноградній лозі вияв-
лено 39 видів шкідників, що нале-
жать до 7 загонів, 19 родин та 32 
родів. Найбільша кількість видів 

припадає на загони твердокри-
лих – 17 (46,5%), прямокрилих – 8 
(24,3%) і лускокрилих – 6 (29,2%). 
Ідентифіковані види шкідників 
мають неоднакове господарське 
значення, і не всі вони поширені в 
однаковій мірі в районі досліджен-
ня. З них головними і найбільш 
шкідливими видами, які можуть 
завдати значної шкоди виногра-
ду, є гронова листокрутка, різні 
види кліщів (особливо виноград-
ний зудень), філоксера, різні види 
цикадових (особливо біла цикад-
ка), бавовняна совка і різні види 

трипсів (особливо виноградний 
трипс). До другорядних видів, які 
в окремі роки можуть наносити 
певної шкоди, належать скосар 
кримський, п'ядун димчастий бу-
ро-сірий, листокрутка виноградна 
і дволітна, пістрянка виноградна, 
падучка темна та ін. 

До неспецифічних видів шкід-
ників, які в останні роки активно 
освоюють виноградники, нале-
жать оленка волохата, американ-
ський білий метелик, ріпаковий 
квіткоїд, жуки лістоїди та ін. Од-
нак слід зазначити, що вказані по-
ліфаги поступово стають загрозою 
ампелоценозів і за сприятливих 
умов можуть  серйозно загрожува-
ти виноградній лозі.

ГРОНОВА 
ЛИСТОКРУТКА

Гронова листокрутка (Lobeita 
botrana Den. еt Schift) – це осно-
вний шкідник винограду, поши-
рена у всіх зонах виноградарства. 
Як правило, розвивається у трьох 
повних поколіннях, але в останні 
роки все частіше простежується 
розвиток четвертого факульта-
тивного (неповного) покоління на 
сортах пізнього строку дозріван-
ня. Чисельність шкідника сильно 
відрізняється не тільки у регіонах, 
але і в межах одного господарства: 
заселеність сягає від слабкого сту-

Пастка з імаго гронової листокрутки

Пошкоджена гроно трипсами
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пеня (5%) до середнього (15%) і 
високого (55%). Залежно від щіль-
ності популяції за вегетацію про-
водять від 2 до 5 обробок з вико-
ристанням інсектицидів різних 
хімічних груп.

Виліт метеликів першої генера-
ції листокрутки розпочинається 
наприкінці квітня – на початку 
травня при встановленні стійких 
середньодобових температур по-
вітря понад 10 ºС. Для встанов-
лення оптимального терміну 
застосування захисних засобів 
варто брати до уваги, що кален-
дарні терміни проходження фаз 
розвитку популяції шкідника 
дуже відрізняються за роками (на 
3–25 діб) та залежать від погодних 

умов. Зазвичай метелики літають 
протягом 20–25 діб, а за прохо-
лодної весняної погоди – 40–45 
діб. Гусениці першого покоління 
пошкоджують і виїдають бутони, 
обплітаючи їх павутинням, утво-
рюючи «гнізда». Одна гусениця 
може знищити 40–60 бутонів, ін-
коли пошкоджує плодоніжку, і 
тоді суцвіття повністю засихає.

Що стосується захисту, то че-
рез тривалий термін розвитку 
шкідника для контролю чисель-
ності та залежно від щільності 
популяції необхідно застосовува-
ти по два обприскування проти 
кожного покоління. Якнайповні-
ша інформація про результати фе-
ромонного моніторингу  початку 
та масової яйцекладки, а також 
прогноз відродження гусениць 
–  головна передумова успішного 
захисту винограду. 

Останніми роками високу 
ефективність в обмеженні комп-
лексу лускокрилих шкідників по-
казали інсектициди третього по-
коління – гормональні препарати 
(регулятори росту та розвитку 
комах на основі інгібіторів син-

тезу хітину, ювеноїдів), а також 
четвертого покоління – авермек-
тини на основі емамектину бен-
зоату природного походження. 
Тому препарати належать до гру-
пи малотоксичних до корисної 
ентомофауни та мають короткий 
період очікування – лише 5–7 
днів. Оскільки під дією сонячного 
світла (протягом 5–6 годин) діюча 
речовини швидко розкладається, 
то обробки необхідно проводити 
у вечірні години.

СИСНІ ШКІДНИКИ

Сисні шкідники. У сучасних 
умовах вирощування винограду 
останнім часом активізувалася 
група сисних фітофагів (філоксе-
ра, різні види кліщів, трипсів і ци-
кадок), значно розширився їхній 
видовий склад і спостерігається 
чітка тенденція до збільшення їх 
чисельності та посилення їхньої 
шкідливості. Завдяки високим 
пристосувальним властивостям 
сисні шкідники поступово ста-
ють загрозою ампелоценозів, що 
вносить корективи у систему за-

Об'їдання листя винограду гусеницями АББ

Гніздо гусениць АБМ

Біла цикадка
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хисту насаджень. До групи сис-
них шкідників винограду входять 
види, які володіють переважним 
перед іншими фітофагами адап-
таційним потенціалом, який ви-
значається, перш за все, їхніми 
біотичними особливостями – по-
лівольтинністю (велика кількість 
(більше п’яти) поколінь за сезон), 
високою плодючістю, широким 
абіотичним оптимумом існуван-
ня, у деяких – наявністю внутріш-
ньовидового поліморфізму, що 
ускладнює боротьбу з ними. 

Незалежно від карантинного 
районування практично у біль-
шості господарств є листова фор-
ма філоксери, яка активно роз-
вивається на підщепних сортах, 
поширених міжвидових сортах 
Біанка, Молдова, Дойна, Авгус-
тин, Первенець Магарача, проте 
стала освоювати в якості кормо-
вої бази і європейські сорти Ка-
берне Совіньйон, Аліготе, Шардо-
не тощо. У господарствах проти 
листкової форми філоксери спе-
ціальні обробки не проводять, 
однак при своєчасних обробках 
від основного шкідника гронової 
листокрутки і виноградного по-
встяного кліща (від 3 до 4 обро-
бок інсектоакарицидами) ефек-
тивність захисту від філоксери 
становить 70–75%.

Активно заселяє виноградни-
ки виноградний зудінь (Eriophyes 
vitis Pgst.), особливо інтродуко-
вані сорти. Його заселеність  ста-
новить від 10% до 50%. Повсюдно 
освоюють виноградники інвазій-
ні види цикадок:  японська ви-
ноградна (Arboridia kakogawana 
Mats.), горбатка-буйвол (Ceresa 
bubalus Fab.) та цикадка цитру-
сова, або біла (Metcalfa pruinosa 
Say.). Зростає поширення та роз-
виток акацієвої несправжньої 
щитівки (Parthenolecanium corni 
Bouche), заселеність якої стано-
вить 1,5–5,5% насаджень. Для 
зниження чисельності і управлін-
ня шкідливістю у межах наукових 

досліджень нашого Інституту ак-
тивно розробляється і впрова-
джується біологічний метод за-
хисту насаджень. 

Перша поява японської вино-
градної цикадки відбулася у 2006 
році. З кожним наступним роком 
спостерігали послідовне зростан-
ня її чисельності, а з 2014 року 
цикадка в середньому заселяє від 
15 до 75% листя на всіх сортах. 
Проте найбільша щільність її за-
селення спостерігається на сорті 
Ркацителі, де уражується до 95% 
листя. Харчування цикадки су-
проводжується хлоротичними 
плямами, а потім знебарвленням 
листя. У 2009 році вперше зареє-
стрували осередковий прояв ци-
кадки-буйвола, а цикадку білу – у 

2012 році в лісосмугах, які пирля-
гають до виноградників, з чисель-
ністю до 5 особин на 1 лист.

Контроль сисних шкідників на 
виноградниках – особлива скла-
дова захисту рослин. Їхня видо-
ва та екологічна різноманітність, 
особливості біології розвитку та 
фізіології дуже ускладнюють це 
завдання. Деякі з них надійно за-
хищені високою пластичністю і 
швидким відбором стійких осо-
бин, великою кількістю поколінь 
і здатністю завдяки цьому дуже 
швидко нарощувати чисельність 
з прихованими місцями локалі-
зації. Тому дуже важливо вчасно 
проводити обробки спеціальни-
ми акарицидами, які максималь-
но будуть контролювати всі стадії 

Ознаки пошкодження листя 
трипсами Акацієва несправжня щитівка

Ушкоджене гроно гусінню 
листокрутки виноградної
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розвитку кліщів. Для ефективної 
боротьби з цією групою шкідни-
ків при виборі препаратів потріб-
но дотримуватися трьох осно-
вних принципів:

1) визначення оптимальних тер-
мінів обробок: встановлено, що 
кліщ найбільш чутливий до дії пре-
паратів одразу після виходу з яєць 
і на стадії личинки молодого віку, 
а імаго та старші личинки більш 
стійкі, тому планувати обробки 
потрібно на період початку виходу 
шкідника з зимової діапаузи;

2) стійкість у навколишньому 
середовищі: ефективність вико-
ристання препаратів залежить від 
того, наскільки він стійкий і як 
довго може утримуватися на рос-
линах;

3) швидкість прояву ефекту: це 
фактор високої початкової ток-
сичності, від якого залежить за-

хисна дія препарату, що особливо 
важливо при великій чисельності 
шкідників.

ЛИСТОГРИЗУЧІ 
ШКІДНИКИ

Листогризучі шкідники. В 
останні роки в багатьох вино-
градарських господарствах пів-
дня України на виноградних на-
садженнях почали відзначатися 
масові розмноження багатоїдних 
шкідників. Дуже зріс вплив цих 
шкідників на результати госпо-
дарської діяльності. Прикладом 
розширення списку фітофагів на 
винограді за рахунок неспецифіч-
них видів з високою потенційною 
шкідливістю є поява бавовня-
ної совки (Helicoverpa armigera 
Hübner), гусениці якої щорічно 
масово активно пошкоджують 

виноград, різке збільшення олен-
ки волохатої (Epicometis hirta 
Poda) та усе більше поширення 
американського білого метели-
ка (Hyphantria cunea Drury), які 
при масовому розвитку можуть 
значно (на 25–75%) знизити про-
дуктивність виноградної росли-
ни на окремих етапах онтогенезу. 
Зміна видового складу шкідників-
фітофагів на виноградних наса-
дженнях викликана різними при-
чинами, насамперед, нестачею 
кормової бази, і в пошуках корму 
шкідники почали освоювати ви-
ноградники. 

Багаторічними спостережен-
нями (протягом останніх 10–15 
років)  встановлено періодичну 
появу цих шкідників, які мають 
хвильовий (циклічний) характер 
масових розмножень в умовах 
виноградних агроценозів. При 
цьому підкреслюється неспо-
дівана поява в різних місцях їх 
скупчення.

БАВОВНЯНА СОВКА

Бавовняна совка за характером 
харчування – широкий поліфаг і 
належить до числа найбільш не-
безпечних шкідників на планеті. 
Гусениці совки можуть харчува-
тися на рослинах понад 250 видів, 
зокрема, на бур'янах. Вітчизняні 
та іноземні дослідники зростаючу 
концентрацію бавовняної совки 
на багатьох культурах, зокрема і 
на виноградниках, пояснюють на-
слідком зміни поведінкових реак-
цій і харчової спеціалізації виду, 
як правило, через нестачу харчо-
вої бази на територіях, зайнятих 
основними кормовими рослина-
ми: кукурудзою, томатами, пер-
цем, соняшником. На виноград-
них насадженнях півдня України 
бавовняна совка вперше була від-
значена в 2008 році на окремих 
ділянках столових сортів у період 
дозрівання і збирання винограду. 
Потім локальні осередки розви-

ВИНОГРАДАРСТВО

Моніторинг цикадових

Бронзовки на суцвіттях Американський білий метелик
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тку шкідника спостерігали в роки 
зі спекотним і посушливим літом 
упродовж чотирьох років (2011–
2014 рр.). 

Найбільш масовим розвитком 
бавовняної совки був сезон веге-
тації 2013 року. Поступово шкід-
ник освоївся на виноградних на-
садженнях, відбулося збільшення 
його чисельності популяцій і роз-
ширення ареалу. Наразі бавовняна 
совка розвивається практично у 
всіх регіонах України (найменше 
на Поліссі), і її внесено до переліку 
економічно-значних шкідників на 
виноградних насадженнях.  

Літ метеликів досить три-
валий – до місяця і більше (з 
травня–червня до жовтня–лис-
топада) і характеризується цілодо-
бовою активністю. Перші гусениці 
з'являються у першій декаді черв-
ня, через 2–4 доби після відкла-
дання яєць. Їхній розвиток триває 
12–22 дні. Шкідник розвивається в 
3-х генераціях.   

Шкода, заподіяна бавовняною 
совкою винограду, в останні роки 
стає все більш відчутною. Перші 
пошкодження шкідником фіксу-

ються в середині червня у вигляді 
грубого об'їдання гусеницями лис-
тя першого ярусу і вигризання ягід, 
що ростуть. Однак найбільша шкід-
ливість проявляється у періоди 
розвитку другої або третьої генера-
цій, початку достигання ягід вино-
граду, коли гусениці, пошкоджуючи 
ягоди, спричиняють сіру або інші 
види гнилей (чорну, аспергілльоз-
ну, оцтову та ін.), що призводить до 
істотних втрат урожаю. Пошкодже-
ний урожай стає непридатним для 
закладання на тривале зберігання, 
а для його реалізації у свіжому ви-
гляді потрібні додаткові витрати на 
сортування грон. При цьому втра-
ти урожаю винограду можуть ста-
новити 25–50%. Залялькування від-
бувається у ґрунті на глибині 4–10 
см. Зимуюча стадія (лялечка), як 
правило, останньої генерації. 

ОЛЕНКА ВОЛОХАТА

Оленка волохата з’являється осе-
редками і з кожним роком у різних 
місцях, що ускладнює проведення 
моніторингу її ареалу поширення. 
Особливо часто вона трапляєть-
ся у степовій і лісостеповій зонах 
України. Крім оленки волохатої 
на виноградниках спостерігають-
ся і інші види бронзівок: смердюча 
(Oxythyrea funesta Poda) та золотис-
та (Cetonia aurata L.). Жуки особли-
во небезпечні у періоди масового 
розпускання бруньок (фаза розви-
тку виноградних рослин 1–3 лист-
ки), висунення суцвіть і цвітіння 
винограду, оскільки пошкодження 
пагонів може досягати в середньо-
му 15–25%, проявляючись у вигляді 
об’їдання листя і суцвіть, що пригні-
чує ріст і розвиток рослин. 

Ознаки пошкодження листя 
цикадками

Цикадка виноградна зелена

Імаго цикадкі японської
Імаго гронової листокрутки на 
клейовому вкладиші
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Упродовж останніх п’яти років 
моніторингу поява жуків спосте-
рігалася з третьої декади квітня та 
початку травня, у період висунення 
суцвіть винограду. Масовий літ (пік 
активності) відбувається з середини 
травня до початку червня. У холодні 
дні та під час дощу шкідники хова-
ються в ґрунт. Спостереженнями 
встановлено, що літ проходить з 
12 березня до 16 серпня (масовий 
– з 20 травня до 24 червня). Самки 
відкладають по 15–20 яєць,  розмі-
щуючи їх по 3–4 штуки на глибину 
2–5 см. Відроджені з яєць товсті  ли-
чинки розвиваються протягом 2–3 
місяців, харчуючись гумусом, від-
мерлим корінням і перегноєм. На 
відміну від личинок хрущів, личин-

ки оленки волохатої коріння рослин 
не пошкоджують. Заляльковуються 
личинки в серпні, з лялечок розви-
ваються жуки, які залишаються зи-
мувати в ґрунті.

Жуки завдають великої шкоди, 
обгризаючи молоді суцвіття. Один 
жук може пошкодити кілька суц-
віть, що істотно впливає на рівень 
потенційного урожаю, особливо 
столових сортів винограду з вели-
кою масою грона.

Раніше у практиці вирощування 
винограду не було необхідності в 
додатковому захисті насаджень від 
шкідника оленки волохатої, оскіль-
ки термін активізації дорослих жу-
ків наступав раніше, ніж початок 
росту пагонів рослин винограду. 

Шкідник у цей час харчується квіт-
ками різних трав'янистих і деревних 
рослин, виїдаючи тичинки і маточ-
ки, в яких цвітіння настає у період 
виходу жуків із зимівлі. Спочатку 
вони живляться на кульбабах, на-
рцисах, тюльпанах, потім перелі-
тають на квітучі дерева абрикосів, 
персиків, груш, вишень, слив та 
інших рослин. В останні роки все 
частіше з’являються на винограді, 
де збільшується їхня шкідливість, 
що обумовлено погодними умова-
ми ранньою весною. Наприклад, в 
останні роки дата переходу серед-
ніх добових температур повітря 
10°С (біологічний нуль для виногра-
ду) випереджає середні багаторічні 
значення на два тижні. З початком 
активної вегетації відбувалося при-
скорене розпускання вічок, осо-
бливо на ранніх столових сортах 
(Восторг, Іршаї Олівер, Аркадія, 
Таврія та ін.), де молоді пагони до-
сягали 3–5 см завдовжки, тоді як на 
насадженнях технічних сортів (Ка-
берне Совіньйон, Шардоне, Одесь-
кий чорний та ін.) спостерігався 
тільки початок розпускання вічок. 
У зв’язку з цим встановлено, що в 
умовах недостатньої кормової бази 
для оленки волохатої при збігу тер-
мінів активізації жуків і раннього 
початку вегетації винограду еконо-
мічно доцільно проводити додатко-
вий захист насаджень столових сор-
тів винограду з раннім дозріванням 
ягід при загрозі масової заселеності 
шкідника. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ 
БІЛИЙ МЕТЕЛИК

Американський білий метелик – 
небезпечний об’єкт внутрішнього 
карантину в сільському господар-
стві. Волоски гусениць можуть ви-
кликати у людини алергічні реакції. 
На виноградниках набуває він за-
грозливого характеру поширення та 
розвитку. Шкідливість метелика по-
лягає у тому, що він з’їдає листя (за-
лишаючи лише жилки), обплітаючи 

Ягоди винограду сильно пошкоджені листкруткою виноградною 

Інтенсивне галоутворення  
листковою філоксерою Цикадка-буйвіл
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павутиною пагони й іноді цілі кущі. 
Дефоліація насаджень, спричинена 
гусеницями американського біло-
го метелика, призводить до осла-
блення та загибелі окремих рослин, 
особливо при багаторазовому по-
шкодженні. При зменшенні площі 
листкових пластинок на виноград-
ному кущі до 50% урожайність зни-
жується на 50–55%, а при їх об’їданні 
на 75% врожай практично відсутній. 

За останні п’ять років досліджень 
найбільш сприятливими для роз-
витку шкідника були 2018 та 2019 
роки. Метелик інтенсивно поши-
рювався на території виноградни-
ків, чим завдавав відчутної шкоди. 
Шкідливість його полягала в тому, 
що гусениці молодших віків ске-
летували листя, залишаючи лише 
великі жилки, та обплутували цілі 
гілки павутинням, роблячи з них 
гнізда, що вкрай негативно вплива-
ло на врожайність.

Перше покоління метеликів 
з’являлося навесні у період цвітіння 
плодових дерев. Відомо, що пере-
міщаються метелики у нічний час 
дуже швидко і на великі відстані, 
тому у них мало природних ворогів. 
У травні– червні вони активно від-
кладали яйця, а вже через два тижні 
фіксували появу гусениць. Гусениці 
живляться 40–50 днів і живуть ко-
лоніями у павутинних «гніздах», які 
починають сплітати з третього віку, 
обплітаючи цілі пагони. Гусениці 
п’ятого–шостого віку розповзають-
ся і ведуть одиничний спосіб життя, 
для заляльковування вибирають за-
тишні місця.

Літ метеликів другого поколін-
ня розпочинався в кінці липня, 
був активним, але нетривалим. 
Метелики розвивалися осередка-
ми. Самки другого покоління дуже 
плодовиті – відкладають по 2500 
яєць. Відродження гусениць від-
бувалося у першій декаді серпня, 
вони об’їдали рослини до самої 
осені. Іноді за сприятливих погод-
них умов розвивається третє по-
коління шкідника.

У даний час масові розмножен-
ня цих шкідників на досить великій 
території виноградних насаджень 
є однією з передумов проведення 
захисних заходів для регулювання 
їх чисельності та зниження їх на-
ростаючої шкідливості. Основною 
стратегією запобігання появи даної 
групи шкідників на виноградних на-
садженнях є їх фітосанітарне про-
гнозування. 

Таким чином, аналіз проведе-
ного моніторингу свідчить про те, 
що за останнє десятиліття відбули-
ся значні зміни у поширенні ряду 
шкідників, які отримали біологіч-
ну перевагу у насадженнях і ство-
рюють у зв'язку з цим напружену 
фітосанітарну обстановку, яка з 
кожним роком значно погіршуєть-
ся. Для запобігання проблем, що 
склалися, необхідно дотримуватися 
науково-обґрунтованої технології 
вирощування культури і застосову-
вати удосконалену систему захис-
ту з основами інтеграції елементів 
захисту рослин від неспецифічних 
видів шкідників, що передбачає 

комплексне застосування методів 
для довгострокового регулювання 
розвитку та поширення шкідливих 
організмів до невідчутного госпо-
дарського рівня на основі прогнозу, 
економічних порогів шкідливості, її 
корисних організмів, енергозбері-
гаючих та природоохоронних тех-
нологій, які забезпечують надійний 
захист рослин і екологічну рівно-
вагу довкілля, оскільки зменшення 
екологічної стійкості агроекосис-
тем у першу чергу буде проявлятися 
через погіршення фітосанітарного 
стану агроценозів.  

Уражене зуднем листя винограду

Молодий листочок пошкоджений 
трипсами

Імаго цикадки-буйвіл

Цикадка біла
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В прошлом номере автором 
был частично затронут акцент, 
который на сегодня является 
фактически единственным в спо-
рах о правоотношениях продажи 
земли. Так, указывая на проблему, 
возникающую при существую-
щем подходе к продаже сельско-
хозяйственной земли, а именно 
ущемление лиц, имеющих укра-
инское гражданство, и городов 
в вопросах продажи земельных 
участков, автор обозначил, что 
многие относятся к земле только 
как к ликвидному активу. Может 
поэтому, согласно опросу соци-
ологической группы "Рейтинг", 
более 70% украинцев выступают 
против снятия ограничений на 
продажу сельскохозяйственных 

угодий, около 19% опрошенных 
поддерживают введение рынка, 
более 8 % – не определились.

В этом материале автор продо-
лжит рассмотрение именно этого 
аспекта продажи земли с целью 
усовершенствования как прави-
тельственного законопроекта № 
2178 "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Украины относительно обраще-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения", так и альтерна-
тивного законопроекта 2178-10, 

подготовленного фракцией "Слу-
га народа". 

Казалось бы, что для решения 
существующего спора между сто-
ронниками и противниками про-
дажи земли не столь важно, как 
кто относится к земле – как к то-
вару, активу или как к средству 
производства. Но это совсем не 
так. Например, почти все сторон-
ники отмены моратория утверж-
дают, что земля должна стать 
активом (товаром), то есть соб-
ственник должен не только иметь 

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

Земля — это огромный театр,                                                                       
в котором одна и та же трагедия 
играется под различными названиями.                                                              

Вольтер 

ЗЕМЛЯ: 
АКТИВ ИЛИ ПАССИВ
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право на землю, но и возможность 
его реализовать. Но при такой 
постановке вопроса утрачивает-
ся не только первичная право-
вая природа терминов «земля» 
или «земельный участок», а и 
само право на землю как право-
вая категория. Именно поэтому 
нескладно выглядят некоторые 
ученые, которые безапелляци-
онно заявляют о правильности 
только одной стороны, не анали-
зируя всего спектра негативных 
последствий и ссылаясь на прак-
тику, которая «всё расставит на 
свои места». 

 В дальнейшем автор проанали-
зирует практическое воплощение 
такого подхода. Хотя уже на этапе 
разработки законопроекта о про-
даже земли его инициаторы стол-
кнулись с идиомами, которые 
могут перечеркнуть позитив-
ность самой идеи продажи земли. 
Некоторые из них мы тоже расс-
мотрим. 

Для целей этой статьи мы 
не будем уходить в глубины 
экономики и права с целью уста-
новить суть такого явления, как 
актив или товар. Остановимся 
на повсеместно употребляемом 
определении. Итак, актив –это 
совокупность имущественных 
прав, которые принадлежат физи-
ческому и юридическому лицу, в 
том числе и в виде материальных 
вещей, денег и ценных бумаг, дру-
гого имущества, имущественных 
прав, результатов работ, услуг, 
результатов интеллектуаль-
ной, творческой деятельнос-
ти, информация, а также другие 
материальные и нематериальные 
блага. Автор понимает, что такое 
определение очень общее, но для 
нашего исследования это мож-
но нивелировать. Заметим, что 
товар – это почти то же самое, 

что и актив, поскольку товар – 
любая вещь, которая участвует 
в свободном обмене на другие 
вещи, продукт, произведённый 
для продажи. Безусловно, автор 
не склонен утверждать, что это 
тождественные понятия, но они 
очень близки и для нашего ис-
следования вполне могут приме-
няться. Оговоримся, что разницу 
этих терминов мы тоже опишем в 
этой статье. 

 Теперь немного о пассиве. 
Пассив – это совокупность всех 
невыполненных обязательств, 
как в материальной, так и в не-
материальной форме, дезинфор-
мация, а также другие негативные 
проявления в отношении физи-
ческих или юридических лиц. Всё 
вышеизложенное об определении 
актива в равной мере относится и 
к определению пассива.

 Первое, что содержит в себе 
проект Закона Украины «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно условий оборота 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» (далее – Проект 
2178-10) – это изменения ст.130 
Земельного кодекса Украины (да-
лее – ЗК Украины). В прошлой 
статье мы приводили замечания 
Главного юридического управле-
ния по поводу Проекта. 

 Поэтому в этой статье автор 
не будет цитировать упомяну-
тое заключение, а будет излагать 
свои соображения. Однако ав-
тор рекомендует с этим заклю-
чением ознакомиться хотя бы 
для понимания того, насколь-
ко неподготовленным является 
Проект 2178-10. 

 Основным аргументом сто-
ронников самой идеи продажи 
земли является свободный обо-
рот земли, то есть не только 

возможность перехода прав на 
земельный участок, которая су-
ществует и сегодня, а именно 
свобода оборота, что не тожде-
ственно распоряжению правом 
на землю. Итак, первое, о чём 
говорят при освещении вопроса 
продажи земли, это существова-
ние разных схем (некоторые до-
бавляют – незаконных) перехо-
да права на земельный участок. 
При этом призывают покончить 
с ними именно путём регламен-
тации процесса и процедуры обо-
рота земли. Разочарую тех, кто 
поддерживает эту идею, потому 
что Проект 2178-10 не содержит 
регламентации ни процесса, ни 
процедуры. Вместо этого он вме-
шивается в само право на землю. 
Не будем влезать в научные слои 
этого пирога, поскольку нас инте-
ресует земля как актив.

 Учитывая определение, взятое 
нами за основу, земля, безуслов-
но, – чистый актив. Не только по-
тому, что это самая настоящая со-
вокупность имущественных прав, 
но и материальный объект, вокруг 
которого и существуют эти права, 
а также объект, порождающий 
смежные имущественные права 
(оборот земли как система пра-
воотношений), например, ценные 
бумаги, банковские правоотно-
шения и прочее. Кроме того, су-
ществуют ещё и имущественные 
права на результаты работ/услуг, 
результаты интеллектуальной/
творческой деятельности (на-
пример, селекция или мелиора-
ция), а также отношения в сфере 
информации по земле и другие 
материальные и нематериальные 
блага, перечислять которые не 
имеет смысла. 

 Из перечисленного видно, что 
земля – не только чистый актив, но 
ещё и основной предмет (объект) 
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смежных правоотношений, без 
которого они не смогут реализо-
ваться. Автор, понимая ценность 
такого актива, склоняется к тому, 
что это не товар, а средство про-
изводства товаров. Не будем оста-
навливаться на этом потому, что 
уже давали характеристику товара 
и его оборота. Остановимся толь-
ко на двух составляющих товара, а 
именно на производстве земли и 
её потребляемости (утилизации). 
Земля не произведена (не создана 
кем-то в результате приложения 
собственных материалов и своего 
труда) для продажи, но может быть 
продана как любой материальный 
объект. Проще говоря, собствен-
ник получил актив без затрат, и 
именно поэтому он чистый. Сле-
довательно, отсутствие вложений 
не даёт собственнику точки от-
счета, то есть величины, от кото-
рой можно оттолкнуться, устанав-
ливая стоимость такого актива. 
Поэтому земля может быть пред-
метом и бесплатного оборота, но 
тогда это не актив с экономической 
точки зрения, а чистый пассив, 
поскольку её нужно содержать и 
вкладывать в неё средства. Для 
того, чтобы уйти от бесплатности 
оборота земли, экономисты при-
меняют схему оценки земли как 
актива. И тут возникает первая 
идиома. Она состоит в том, что все 
участники оборота земли желают 
получить реальную стоимость зе-
мельного участка, а по факту полу-
чают стоимость искусственно со-
зданную. Таким образом, либо 
покупатель переплачивает, 
либо продавец недополуча-
ет, а с правовой точки зре-
ния, сделка, добровольно 
проведенная сторона-
ми, выражает их 
волю и не мо-
жет быть 

отменена или пересмотрена при 
отсутствии определённых для пе-
ресмотра или отмены условий. 
Но, напомню, это именно тот ас-
пект, который адептами прода-
жи предлагается отдать на регу-
лировку практикой применения, 
то есть рынком земли. При этом 
так же, как отсутствует закон об 
обороте земли, отсутствует и за-
кон о рынке земли. Существуют 
законодательные акты, которые 
обращаются к этим вопросам, но 
профильного (специального) за-
кона нет. Вот и получится: актив 
находится у собственника, а цену 
на него будет назначать эксперт, 
который помимо прочего не за-
страхован от ошибки – челове-
ческий фактор. В последнее время 
на экспертов возлагают большие 
надежды, забывая, что мнение 
эксперта – это только мнение од-
ного специалиста, а экспертиз по 
земле может быть много, и соо-
тветственно получим много стои-
мостей земельного участка. Рынок 
действительно является регуля-
тором и может регулировать, но 

только реальные, а не искусствен-
но созданные отношения. На-
пример, в 2019 году нормативная 
денежная оценка одного гектара 
земли сельхозназначения в зави-
симости от региона колебалась 
от 18 до 36 тыс. грн. (экспертная 
цена). Опять таки эксперты 
указывают, что через пять лет по-
сле введения рынка прогнозиру-
емая стоимость одного гектара 
земли в Украине составит 2 – 2,5 
тыс. евро (экспертный прогноз). 
При этом эксперты других стран 
дороже ценят свою землю. К при-
меру, в соседней Польше средняя 
стоимость таких земель – 9,7 тыс. 
евро за гектар, в Чехии – 6,5 тыс. 
евро. Об этом можно рассуждать 
много, но цель этой статьи в дру-
гом, а именно – усовершенство-
вать, обратив внимание на явные 
просчёты в законопроекте, право-
отношения по продаже земли. 

 Таким образом, не может актив 
не иметь реальной цены. И опред-
еляется она, кстати, очень просто, 
без привлечения экспертов. Об 
этом поговорим в следующих но-
мерах. Замечу, что не один прода-
вец или покупатель, которые себя 

уважают, не будут обсуждать по-
купку или продажу без установ-
ленной цены. В дальнейшем, 
конечно, эта цена будет пре-
терпевать изменения (регули-

роваться рынком), но для этого 
нужно определить изначально, 
что мы продаём – товар или сред-

ство производства. И та-
ких моментов много, 

нами рассмотрен 
только один, для 

примера.
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Далее перейдём от цены к не-
посредственному обороту земель. 
Для многих не возникает проблемы 
в этом определении, но не всё так 
просто. Законом № 2242-III от 
18.01.2001 года «О соглашениях об 
отчуждении земельной доли» уста-
новлено, что до урегулирования 
порядка реализации прав граждан 
и юридических лиц на земельную 
долю (пай) Земельным кодексом 
Украины собственники земельных 
долей (паев) временно не могут за-
ключать сделки купли-продажи, 
дарения земельной доли (пая) или 
другим способом отчуждать эти 
доли (паи) кроме передачи их в на-
следство и при выкупе земельных 
участков для государственных и 
общественных нужд. Исходя из 
этой трактовки, оборот земли – это 
не отчуждение в целом. А что тогда? 
Скорее всего, именно определение 
того, что же является оборотом 
земли, привело к невозможности с 
2001 года принять Закон «Об обо-
роте земли». Возникает вопрос к 
сторонникам продажи земли: по-
чему почти 20 лет этот пласт вза-
имоотношений не изучался, а если 
изучался, то почему не начать 
именно с него? И тогда снимется 
мораторий и не нужно будет «изо-
бретать велосипед». Но что-то не с 
той стороны начата земельная ре-
форма. Автор уверен: при правиль-
ном обозначении и определении 
что такое «оборот земли» исчез-
нут 85% негативных настроений в 
обществе. За последние полгода в 
Раде собралась пачка законопроек-
тов “Об обороте земель с/х назна-
чения” в разных интерпретациях. 
Из 11 документов был выбран один 
– проект 2178-10. Именно поэтому 
автор и советует познакомиться с 
ним поближе.

Он, как говорилось выше, не 
регулирует оборота земель, а 
пытается внести правки в право 
собственности на землю. Автор 
считает, что оборот земли как пра-
воотношение должен учитывать все 
аспекты земельных правоотноше-
ний. На сегодня принято и всячес-
ки поддерживается так называемая 
презумпция ограниченного, а не 
абсолютного права собственности 
на землю. Это означает, что в слу-
чае намеренного ухудшения своей 
земли (например, снижения пло-
дородия) у собственника её могут 
забрать. Сейчас не будем оговари-
вать механизм. Автор полагает, что 
неправильно превращать право 
собственности в зависимости от 
его объекта из абсолютного в огра-
ниченное, имея в наличии другие 
механизмы влияния. Но несмотря 
на это, в законе, регулирующем 
оборот земли, по мнению автора, 
обязана присутствовать процедура 
контроля за качеством использова-
ния земли и пошаговых действий 
при необходимости лишения соб-
ственника её в натуре. 

Также оборот земли должен 
включать землю как обеспечение 
акций или других обязательств. 
Проблематика термина «оборот 
земли» не просто имеет место, а она 
есть основной в решении о необ-
ходимости введения в государстве 
рынка земли. В данном примере 
мы основывались только на дого-
воре купли-продажи, самом про-
стом из всего сонма договорных и 
недоговорных отношений. Да, автор 
не ошибся, именно недоговорные 
отношения замалчиваются, и об 
их наличии вроде никто не знает. 
Простой пример: у собственника на 
основании решения суда отбирают 
земельный участок, в который вло-

жено немало средств и удобрений, а 
может, и совершён посев. Как в та-
ком случае совершается оборот или, 
проще говоря, передача актива? Во-
просов по обороту земель множе-
ство, поэтому в 2001году именно 
эти правоотношения поставили во 
главу угла продажи земли. 

Тема оборота земель заслужива-
ет отдельной статьи, уже не говоря 
о научном подходе. При этом имен-
но оборотность земли независимо 
от того, в качестве товара она будет 
регламентирована или в качестве 
средства производства (а об обо-
ротности в этом качестве речь во-
обще не ведётся), вплотную влияет 
на то, будет земля пассивом или ак-
тивом. 

Хочется напомнить, что истори-
чески для украинцев земля – это не 
просто актив или пассив. Трагичес-
кие события украинской истории 
заставили украинцев более бережно 
и трепетно относиться к проблеме 
продажи земли. Были на террито-
рии, которая сейчас принадлежит 
Украине, и безрассудная раздача 
(оборот и рынок) земель, и рас-
кулачивание с коллективизацией 
(полный запрет), а правда, как всег-
да, где-то посредине. Тему земли 
как актива или пассива продолжим 
в следующих номерах, а на сегодня 
автор просил бы вдумчиво прочи-
тать эпиграф, поскольку Вольтер, 
один из просвещённейших людей 
своего, да и не только своего, време-
ни, правильно сделал акцент на том,  
что одна и та же трагедия играется 
под различными названиями. 

 Если земельная реформа будет 
проводиться только в угоду узкому 
кругу населения, без учёта интере-
сов всех граждан, это может при-
вести Украину к глубокому проти-
востоянию. 
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