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Пандемія коронавірусу змусила сільськогоспо-
дарські компанії пристосовуватись до умов праці у 
період карантину. Якщо у сільській місцевості виму-
шена самоізоляція громадян майже не внесла змін у 
звичайний ритм життя, то у містах і навіть селищах 
катастрофічні наслідки від пандемії, насамперед для 
місцевих бізнес-проектів, очевидні.  

Тож звичні у цей період аграрні конференції і вистав-
ки скасували або перенесли на невизначений термін, 
«Дні поля» у пік сезону  відмінили, а це одна з головних 
можливостей на практиці ознайомити зацікавлених зем-
леробів із новинками ринку і ефективністю дії засобів 
захисту рослин в польових умовах. Якщо навіть заходи 
відбудуться, більшість потенційних учасників відмов-
ляться брати участь у них, щoб не наражати своїх співро-
бітників на потенційну небезпеку. COVID-19 настільки 
змінив свідомість людей, що звичний та продуктивний 
аншлаг у виставкові дні буде дорівнюватись до масового 
зараження смертоносною хворобою. А враховуючи той 
факт, що спалах епідемічної небезпеки вдарив по бюдже-
тах більшості підприємств, у людей ще довгий час не ви-
стачатиме фінансових можливостей не тільки бути учас-
никами заходу, а і навіть прибути як відвідувачі. Таким 
чином продуктивна промоція ведучих аграрних компа-
ній зійшла нанівець.

За спостереженням дослідницької групи «АгроАналі-
тика», у аграрному секторі інформаційний дефіцит вже 
набуває загрозливих масштабів. Що ж робити  і чим його 
компенсувати? 

Нині єдиним найбільш компетентним і відповідальним 
за якість та достовірність інформації лишається аграрне 
друковане видання або його офіційні електронні додатки, 
які можна з легкістю знайти в Інтернеті. І це чи не єди-
ний надійний спосіб поінформувати широкий загал про 
появу та практичне застосування селекційних новинок і 
ЗЗР, нові напрацювання і технології, запропоновані про-
відними гравцями плодоовочевого ринку України.

Тому у важких для всієї країни умовах колектив фа-
хового видання «Овочі та фрукти» готовий забезпечи-
ти безперервну інформаційну підтримку виробникам 
аграрної продукції, які потребують зростання цільової 
аудиторії і впізнаваності своїх продуктів. Для цього ми 
розробляли і  розробляємо, а також втілюємо у життя 
інформаційно-освітні проекти, які допомагають спожи-
вачам краще розбиратися у нюансах овочевої справи і 
садівництва, надають можливість аграріям оптимізувати 
витрати і отримувати кращі врожаї.

Прикладами наших проектів, які зацікавили аграрну 
спільноту, є «F1 не дорівнює F2», «Україна без ГМО – Зе-
лена Україна», «Сам собі фермер», «Юридична консуль-
тація». Зауважимо, що передача інформації через автори-
тетні джерела чимдалі ставатиме все більш актуальним 
та своєчасним засобом маркетингової стратегії, до слова, 
це спостерігається і у світовій практиці. 

ДРУКОВАНЕ СЛОВО ЗАМ²СТЬ ВИСТАВОК 
² КОНФЕРЕНЦ²Й

ПОДІЇ 
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Досвідом вирощування ранньої 
продукції томату з нами поділив-
ся Віталій Ткачов, який на при-
садибній ділянці у селі Капулівка  
Нікопольського району Дніпро-
петровської області облаштував 
плівкові теплиці. Як зазначив чо-
ловік, за десять років практики 
вирощування і реалізації томатів 
на оптових ринках він випробу-
вав чи не всі гібриди томату, які 
провідні компанії-оригінатори на-
сіння пропонують українському 
тепличному бізнесу. Відтак обрав 
найбільш підходящі варіанти для 
власної справи.

– Нині спеціалізуюся лише на 
томатах. Раніше пробував виро-
щувати і огірок у теплицях, але 
на певних етапах він більш тру-
домісткий і на відміну від тома-
тів «не пробачає» помилок, тому 
вибір культури був очевидним. А 
щодо гібридів, для першого оборо-

ту обрав напівдетермінантні Капо-
нет F1, Девонет F1 і Гравітет F1 се-
лекції «Сингента», – каже Віталій 
Ткачов. – Ці томати для плівкових 
теплиць одні з найбільш ранніх, 
отже, є можливість якомога ра-
ніше заробити, рослини вирізня-
ються швидкою віддачею врожаю і 
високою якістю плодів, до того ж 
дозволяють вчасно увійти у дру-
гий оборот. 

Як зазначив тепличник, погод-
ні зміни вплинули на технологію 
вирощування. Так, за словами Ві-
талія Ткачова, цьогоріч щодня до-
водилося поливати грядки не один 
раз, а кілька, вносити зміни у схе-
му живлення рослин. Натомість 
фунгіцидних обробок було менше, 
а інсектицидних навпаки – більше, 
адже шкідники прекрасно перези-
мували і в тому числі карантинні.

–  Щоб контролювати популяції 
шкідників, розставив феромонні 

СИНЕРГ²Я УСП²ХУ: ДОСВ²Д 
МАЙСТР²В ТОМАТНО¯ СПРАВИ

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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пастки. Зробив дві профілактич-
ні обробки фунгіцидом Ридроміл 
Голд, і рослини почуваються чу-
дово. Додатково укріплюю імунну 
систему томатів мікроелементами, 
стимуляторами росту та антиде-
пресантами. Годую не тільки через 
краплю, а і по листку. Для орга-
нізації живлення і захисту напів-
детермінантних гібридів керуюся 
базовими рекомендаціями компа-
нії «Сингента». Далі у процесі ви-
рощування бачу, яких елементів 
рослини потребують у більшій або 
меншій мірі і дію відповідно. Спів-
відношення основних елементів 
живлення томатів – фосфору, азо-
ту і калію – також змінюю залежно 
від фази розвитку рослини. 

Як розповів Віталій Ткачов, цьо-
горіч насіння для першого обороту 
висадили на початку січня. Якби 
не карантинні заходи, врожай би 
збирали наприкінці квітня. Але 
через те, що нині невідомо, як, де і 
скільки томату зможуть реалізува-
ти – оптові ринки закриті, а вони 
були основним каналом збуту для 

тепличника, не спостерігається 
вигідної ціни на продукцію, збір 
врожаю відтермінували.

– Нині стараємося закласти як-
найбільше китиць, бо якщо не буде 
відповідної ціни на продукт, спро-
буємо покрити збитки за рахунок 
врожайності. Адже витрати зали-
шилися ті самі, а от доходна час-
тина змінюється щороку, – каже 
підприємець.   

Віталій Ткачов зазначив, що на-
сіння  Капонет F1, Девонет F1 і 
Гравітет F1 не потребує додатко-
вих обробок, в упаковці воно гото-
ве до використання за призначен-
ням. Підживлення аграрій обирає 
залежно від поточного курсу ва-
лют. Якщо у минулому році ціна 
євро була відносно невисокою, 
використовував добрива компанії 
«Master», але коли валюта країн 
«єврозони» дорожчає, робить під-
живлення власноруч із більш до-
ступних за ціною речовин – як от 
калійна і кальцієва селітри, суль-
фати калію і магнію, монофосфат 
калію імпортного виробництва 
тощо. Купує не вітчизняне, бо ім-
портне, за словами Віталія Тка-
чова, зазвичай кращої якості й у 
асортименті, та ще й дешевше, ніж 
українське. 

Томати у господарстві В.Ткачова 
зростають у теплицях тунельного 
типу як з опаленням, так і без нього. 
Як відзначає господар, температу-
ра для розвитку томата має бути не 
нижче +16°C, тому він використовує 
два шари плівки для укриття спо-
руд. Для облаштування зовнішньо-
го шару використовується плівка 
завтовшки 150 мікрон, для внутріш-
нього – 80 мікрон. Попри досить 
високу денну температуру повітря, 
що встановилася цьогоріч у зимо-
вий і весняний періоди, суттєво зе-
кономити на опаленні не вдалося, 
бо вночі прохолодно, а різкий пере-
пад температур всередині споруди 
сприятиме розвитку хвороб. 

У попередні роки ціна на томати 
з неопалювальних теплиць трима-

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ГРАВІТЕТ F1

ДЕВОНЕТ F1

БАРІБІН F1

БОДЕРІН F1
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лась досить високою, тому підпри-
ємець і в цьому році планує за ра-
хунок якості садивного матеріалу і 
використання теплиць без опален-
ня отримати максимальний комер-
ційний зиск. Для цього близько 40 
% насіння компанії «Сингента», а 
саме гібриди Капонет F1, Девонет 
F1 і Барібін F1 на початку березня 
він висадив у неопалюваній тепли-
ці на площі у сім соток.  

– Технологія вирощування у 
опалюваних і неопалюваних те-
плицях майже однакова, різниця 
лише у строках отримання вро-
жаю, можливо, ще у кількості пес-
тицидних обробок, – каже Віталій 
Ткачов. – Плюс один і той же гі-
брид, який, скажімо, в опалюваній 
теплиці садять у грудні, а у неопа-
люваній  – у лютому–березні, теж 
може показати себе по-різному. 
Капонет F1 може себе повести, як 
індетермінантний гібрид, тобто 
центральне стебло томата не при-
пиняє росту, доводиться його при-
щипувати на шпалері. Операцію 
пасинкування проводимо щотиж-
ня. За словами тепличника, мину-
лого сезону Капонет F1 чудово по-
казав себе і у другому обороті. Але 
трохи по-іншому, ніж у першому. 
У період, коли було багато світла 
і тепла, він почав плодоносити не 
через 120 діб, як у першому оборо-
ті, а вже за 80 діб. 

Підготовка теплиць до друго-
го обороту в господарстві Ткачо-
ва триває приблизно п'ять днів. За 
цей час прибирають старі рослини 
і крапельні стрічки, грунт обробля-
ють Тріходерміном, Планризом і 
Фітоспорином, а також мікробіо-
логічним добривом Байкал ЕМ-1 
для покращення структури грунту. 
Потім майбутні гряди обробляють 
культиватором, роблять у них за-
глибини для нової розсади, повер-
тають на місце крапельні стрічки.   

– У другому обороті саджу ро-
жевоплідні гібриди, серед яких 
якнайкраще показав себе «синген-
тівський» Мамстон F1. Його ви-

пробував у першому і другому обо-
ротах, відтак з'ясував, що він краще 
підходить для літньо-осіннього ви-
рощування – міжвузля у гібрида у 
цей період формуються коротші, 
ніж у першому обороті, тому рос-
лина більш компактна, – продо-
вжує розповідь аграрій. – До речі, 
рівних Мамстону F1 у другому обо-
роті я поки не зустрічав, зокрема, 
по кольору і товарній якості.    

Віталій Ткачов розповів, що став 
прихильним до продуктів компанії 
«Сингента» після того, як ще у 2006 
році отримав для випробування на 
власній ділянці Гравітет F1, саме 
тоді, коли цей гібрид був внесений 
до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в 
Україні, і був маловідомим на тере-
нах нашої країни. Цей томат вразив 
аграрія тим, що за будь-яких погод-
них умов забезпечує стабільний за 
всіма показниками врожай. 

– На 90% можна спрогнозувати 
врожайність й інших «сингентів-
ських» гібридів томата. Судячи з 
результату, селекціонери компанії 
велику увагу приділяють імунній 
системі рослин і їх районуванню, 
– зазначає тепличник.   

Нюансами теплично-томатного 
бізнесу ми поцікавилися і у при-
ватного підприємця  Ігоря Сушка, 
який у селі Водяне Кам'янсько-
Дніпровського району Запорізької 
області обробляє 0.6 га, які знахо-
дяться в опалюваних плівкових те-
плицях. Головною культурою цьо-
го ОСГ також є томат. У першому 
обороті Ігор Сушко вирощує  Ка-
понет F1, який забезпечує швидку 
віддачу плодів і займає 50% посі-
вів, а для другого обороту підпри-
ємець обрав Бодерін F1 і Мамстон 
F1, адже плоди цих гібридів окрім 
привабливості, товарності і висо-
ких смакових якостей наділені ви-
тривалістю при зберіганні і тран-
спортуванні на далекі відстані, що 
цінують клієнти Ігоря Сушка. 

Аграрій повідомив, що серед 
різноманіття томатів, які встиг 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

МАМСТОН F1

КАПОНЕТ F1
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випробувати за п’ять років своєї 
діяльності, із «сингентівськими» 
томатами суттєвих проблем не 
відчував, тому щороку вони за-
ймають не менше 50% у його ви-
робництві. 

– Партії томату на продаж у 
першому і у другому оборотах 
формую так, щоб половина була 
рожевоплідних, а половина чер-
воноплідних, так продукція краще 

реалізуються. Мамстон F1 добре 
переносить спеку і росте до моро-
зів. І що найцікавіше, у найвищий 
пік спеки  ця рослина цвіте і в'яже 
плоди, а коли пізньої осені почи-
нається їх збирання, томати не 
тріскаються, – ділиться досвідом 
Ігор Сушко. – Капонет F1 також є 
потужною компактною рослиною, 
гібрид не схильний до вершкуван-
ня, скільки треба китиць, стільки 
і дасть. Плоди круглі і тверді, ма-
ють насичено-червоне рівномірне 
забарвлення. Його  пасинкування 
проводимо раз на 4–5 днів. 

Теплиці у господарстві Ігоря 
Сушка двох типів – блочного, де 
між шарами плівки циркулює те-
пле повітря, створюючи ефект 
термоса, і тунельного. За рахунок 
того, що розсаду тут вирощують 
у окремому відділенні, приблизно 
місяць заощаджують на обігріві 
всіх інших тепличних площ. Пер-
ший оборот у цьому сезоні розпо-
чався за графіком, а висадження 
розсади у теплиці – з 15 лютого. 
Збирання першого врожаю плану-
ють розпочати на початку травня.

– У цьому році вражених хвороба-
ми рослин у теплиці не було, зробив 
кілька профілактичних фунгіцидних 
обробок за схемою, наданою компа-
нією «Сингента». Ця схема, до речі, 
підходить і для томатів інших ком-
паній-оригінаторів. Як не дивно, не 
дошкуляли і шкідники. Думаю, теж 
завдяки профілактичним обробкам, 
які здійснюємо чітко за схемою. Від 
хвороб застосовував Квадріс 250 
SC, к. с. і Ридоміл Голд, від шкід-
ників – Проклейм 5 SG, р. г. Обрав 
цей інсектицид, щоб не зашкодити 
невтомним трударям – джмелям. 
Завдяки ним процес запилення 
став менш трудомістким, адже ра-
ніше ми вручну запилювали рос-
лини гормоном, плюс заважав люд-
ський фактор – обов’язково щось 
десь пропустиш, а джміль робить 
цю справу набагато якісніше. Тому 
і зав'язі, і плодів стало більше. От 
якби всі аграрії, як джмелі, так 
само злагоджено і чітко виконува-
ли свою роботу та дотримувалися 
технології, тоді б менше з їх боку 
було нарікань на агрохімію і насіння, 
– підсумував Ігор Сушко.  

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ІГОР СУШКО

Минулорічний врожай КАПОНЕТ F1
Плоди КАПОНЕТ F1 на початку 
квітня у нинішньому сезоні
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Як свідчать останні декілька років, 
погодні умови в Україні істотно змі-
нилися. І виникає серйозна проблема, 
бо вітчизняне с/г виробництво орієн-
товане на певні агро кліматичні райо-
новані території. Так було визначено 
в 60 – ті роки й триває досі.

Однак, глобальні зміни клімату 
призвели до змін в агрокліматичному 
районуванні. Відбулися вони, за ра-
хунок зростання теплозабезпечення 
рослин в вегетаційний період, тобто 
кількість тепла, яку може отримати 
рослина, значно збільшилась і не тіль-
ки в південних районах, а й по всій 
території України. Без адаптації до да-
них кліматичних змін, ведення с/г ви-
робництва стає проблематичним.

Зима стала більш м’якою та корот-
шою. Середня температура зросла на 
1,5-1,8 градуса, приблизно на місяць 
скоротилась тривалість зимового пе-
ріоду. Весняний сезон характерний 
тим, що став значно коротшим, тобто 
швидше відбувається перехід темпе-

ратури через плюс 15 градусів, коли 
вже по суті настає літо. І цей перехід, 
як правило, відбувається майже на 2 
тижні раніше, чим було. Для весни 
характерно, з однієї сторони, інколи 
повільне настання тепла в першій по-
ловині весни, проте в другій половині 
весняного періоду воно наступає зна-
чно стрімкіше та швидше. За рахунок 
цього подовжується, відповідно, літ-
ній період.

Для літа, в цілому, характерною 
особливістю являється зростання 
температури на 0,2-0,3 градуса по те-
риторії України. Це як би і не багато, 
проте, з іншої сторони, з кожним ро-
ком все частіше з’являються умови, 
при яких виникають засухи.

Такі зміни призводять до того, 
що літні кліматичні умови в Україні 
будуть приблизно нагадувати кліма-
тичні умови Балканського півострову 
Болгарія, Північна Греція.

Але часте пониження температури 
повітря у травні (середня температу-

ра вдень: +18ºС, вночі +7ºС), призво-
дить до того, що на полях кукурудзи 
спостерігається фосфорне голоду-
вання.

Саме тому, вже понад п'ять років 
науковці компанії МНАГОР шукали 
формулу, щоб захистити рослину від 
засухи та ранньовесняних холодів. І 
одним із таких рішень стала техно-
логія Радікс Перфекта: мнагоровська 
технологія спеціального обробітку 
насіння, що сприяє в двічі швидшому 
росту кореня, і розчиняється наяв-
ний у ґрунті фосфор і стає доступні-
ший рослині, що так потрібен на ран-
ніх етапах розвитку.

Що собою являє дана техноллогія:
•  це обробка насіння унікальним біо-

стимулятором;
•  бактерії, якими обробляєтсья насін-

ня, заселяються в ризосфері, харчу-
ються кореневими виділеннями (від 
10 до 30% фотосинтезу вуглецю); 

•  сприяє посиленому росту кореневої 

КУКУРУДЗ² ПОТР²БЕН  
ЗАХИСТ В²Д ПОСУХИ

ОВОЧІВНИЦТВО
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системи, виділяючи метаболіти 
росту;

•  розчиняють фосфор, виділеннями 
фітази (ферменти), що зазвичай 
при понижених температурах ран-
ньою весною був недоступний рос-
лині.

•  тому весь цей комплекс впливає на 
значно більший розвиток кореневої 
системи, кращому проникненню ко-
ренів у грунт та покращує доступ 
до води та поживних речовин.

Компанія Мнагор – це легендарна 
для України компанія, що позиціону-
ється на селекції нової для українців 
культури – солодкої кукурудзи, що є 
нішевою культурою та вимагає зна-
чно більшого вологозабезпечення, 
ніж зернова кукурудза. Зараз ком-
панія МНАГОР є флагманом ринку 
насіння цукрової кукурудзи, і наці-
ональним надбанням для України. 
Вже понад 15 років популяризує спо-
живання населенням качанів солод-
кої кукурудзи, консультації та супро-
від вирощування фермерами. 

Такій популяризації та появі нових 
ультраранніх українських гібридів за-
вдячують саме амбітним мнагоров-
цям, що першими почали рухати цю 
справу в Україні!!!

Унікальність мнагоровської тех-
нології Радікс Перфекта полягає в 

інноваційній системі вприску та ін-
крустації бактерії прямо в насінні, 
зберігаючи бактерії до попадання в 
природнє середовище та в кінцево-
му результаті впливає на стабільність 
поводження рослини на фермерських 
полях в критичні моменти холодів та 
засухи.

Ще одна особливість технології 
Радікс Перфекта, що вона має про-
біотичний ефект, адже препарат із 
насіння розселяється у прикорене-
вій зоні і витісняючи хвороботворні 
патогени, зокрема такі, як фузаріоз 
(Fusarium oxysporum Schlecht. Emend; 
F. Sambucinum Fucki.; F. solani), ризок-
тоніозу (Rhizoctonia solani Kuhn.) та ін.

Отже, Радікс Перфекта, унікаль-
на технологія, що в критичних умо-
вах: засуха та холодна весна, захи-
щає солодку кукурудзу та значно 
підвищує врожайність та якість.

Тому всі гібриди солодкої кукуру-
дзи компанії МНАГОР: Барселона 
(Дейнеріс), Фіона (Солодка Мрія), 
Роттердам, Герміона, Джамала, Чем-
піон, НБМ, Орландо, Джульєтта, 
Мармурова та Білий Кролик почи-
наючи з 2020 року оброблені Радікс 
Перфекта і є найбільш адаптовані до 
нових природно-кліматичних умов, 
мають захист від посухи та холодів.

Щодо термінів вегетації та спробі 
перенести посів на більш ранні стро-
ки, то необхідно провести відповідні 
дослідження і встановити ті опти-
мальні умови, зокрема, строки по-
сіву та вплив весняних заморозків, а 
також зміни в технології вирощуван-
ня, строки внесення добрив та гер-
біцидів тощо. Однозначної відповіді 
зараз не може дати ніхто, оскільки це 
потребує серйозних досліджень, але 
хто ризикує, і висіває раніше, може 
значно дорожче потім реалізувати 
качани солодкої кукурудзи, адже на 
ультраранні свіжі овочі найбільший 
попит.

Для того, щоб допомогти розібра-
тись у цьому, та ряді інших питань, 
компанія Мнагор надає всім клієнтам 
безкоштовні консультації. А також 
запрошує спробувати наші унікальні 
українські суперсолодкі сорти, агро-
консультант Павло Лисенко, 067-431-
53-13 радо відповість на всі ваші пи-
тання.

Таким чином, враховуючи кліма-
тичні зміни, що відбуваються, можна 
стверджувати про те, що в Україні іде 
постійний пошук ультраранніх сортів 
із захистом від посухи, і вже в цьому 
році всі бажаючі можуть перевірити 
технологію Радікс Перфекта на влас-
ній землі. 

СТОП ПОСУХА    –  РЕДІКС ПЕРФЕКТА  –  ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ!
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Сучасне агропромислове виробни-
цтво характеризується незначними 
обсягами виробництва білка як тва-
ринного, так і рослинного походжен-
ня. Перспективними у подоланні 
дефіциту протеїну в раціоні людини 
є різні види бобових культур (як зер-
нових, так і овочевих груп), зокрема, 
квасолі звичайної. В її зерні міститься 
до 23-25% білка, який відзначається 
високою перетравністю (86-90%), що 
вище, ніж у гороху. Висока енергетич-
на цінність квасолі (309 ккал у 100 г) 
дозволяє говорити про неї як альтер-
нативу високопоживним продуктам 
харчування тваринного походження 
(м’ясу, рибі тощо). Серед бобових 
культур квасоля посідає друге місце 
у світі за площами вирощування, по-
ступаючись лише сої, користується 
стабільно високим попитом на ринку.

Квасоля звичайна здатна не тіль-
ки формувати високі врожаї зерна в 
умовах незрошуваного і зрошувано-
го землеробства, але й поліпшувати 
енергетично-економічний баланс у 
господарстві шляхом акумуляції до-
ступного рослинам азоту в ґрунті, 
засвоювати з повітря за вегетацію 
150–200 кг/га азоту. Квасоля більш по-
сухостійка культура, ніж горох і соче-
виця. Особливо вибаглива до вологи 
у період проростання (необхідно 100–
120% води від маси насіння), а також 
при цвітінні та зав’язуванні бобів. При 
перезволожені під час наливу зерна 
ріст квасолі припиняється, затриму-
ється дозрівання, що є причиною по-
ширення грибних хвороб і зниження 
врожаю. Посуха у період цвітіння і 
дозрівання призводить до обпадання 
квіток та молодих бобів, формуван-
ня мілкого насіння. Завдяки високій 
адаптивності до умов вирощування 
квасоля відіграє особливе значення у 
збалансуванні продовольчого кошика 
людини та розв’язанні проблеми не-
стачі білка у раціоні людини.

Рід квасолі (Phaseolus L.) включає 
близько 230 видів, які поділяються на 
дві групи: американську та азіатську. 
У квасолі американського походжен-
ня формуються великі плоскі боби з 

довгим дзьобиком і великим насін-
ням, у азіатської – вузькі боби без 
дзьобика з дрібним насінням. У нашій 
країні поширеним видом є квасоля 
звичайна, яка належить до американ-
ської групи. 

Найбільшою популярністю в Укра-
їні користується звичайна біла ово-
чева квасоля, однак із поширенням 
та проникненням до нашої кухні сві-
тових кулінарних традицій у побуті 
з’являється нове забарвлення – чор-
не. Таку квасолю називають Прето 
(Preto, Black Turtle, Frijol negro, Feijao 
preto) – невелика квасоля з зернівкою 
шовковисто-чорного кольору. Вона 
має ніжну і щільну текстуру, солодку-
ватий смак з гіркуватим присмаком і 
приємним ягідним ароматом.

Квасоля Прето відноситься до 
виду квасоля звичайна (Phaseoluos 
vulgaris). Вона дуже поширена у ла-
тиноамериканській кухні – вико-
ристовується у м'ясних і овочевих 
стравах, у супах і супових сумішах, у 
рагу, салатах, а також в обсмаженому 
вигляді. Квасоля є популярною у веге-
таріанських стравах, становить осно-
ву бразильської кухні, з неї готують 
«фейжоаду» – національну страву. У 
промислових обсягах чорна квасоля 
вирощується у Канаді, США, Китаї.

Попри високий експортний по-
тенціал та сприятливі природно-клі-
матичні умови вирощування для ква-
солі звичайної, в Україні культура не 
набула великих обсягів, залишається 

здобутком присадибних ділянок. Ця 
тенденція ґрунтується на недоскона-
лих прийомах вирощування, особли-
во у зрошуваних умовах Південного 
Степу України, водночас розкриття 
генетичного потенціалу рослин дасть 
змогу сільськогосподарським під-
приємствам одночасно поліпшити 
фізичні властивості ґрунту, їх пожив-
ний режим, збільшити у структурі 
посівних площ питому вагу бобових 
культур та підвищити рентабельність 
виробництва.

Нашою метою було проведення 
польових досліджень оптимізації тех-
нології вирощування квасолі чорної в 
умовах Південного Степу України на 
зрошенні. Базове господарство – СК 
«Радянська Земля» (Херсонська об-
ласть), період виконання досліджень 
2014-2016 рр.

Ґрунт дослідних ділянок – темно-
каштановий солонцюватий. Вміст 
гумусу становить 2,5%, легкогідролі-
зованого азоту – 35, рухомого фосфо-
ру – 32, обмінного калію – 430 мг/кг 
ґрунту. Щільність складення метро-
вого шару ґрунту на час виконання до-
сліджень складала 1,35, а його твердої 
фази – 2,66 г/см3, загальна пористість 
49-50%. Реакція ґрунтового розчину у 
верхніх шарах ґрунту близька до ней-
тральної (рН 7,0), нижче по профілю 
– лужна (рН 7,4-7,9). Скипання від 
HCl відбувалося з глибини 60–70 см. 
Гідролітична кислотність становила 
0,36–1,9 мг-екв на 100 г ґрунту. Ґрунт 

Чорна квасоля має штамбове стебло та не полягає
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містив незначну кількість обмінного 
натрію (0,1-2,0 мг-екв на 100 г ґрун-
ту). Ступінь насиченості основами 
98-100%, ємність поглинання 30-35, 
сума поглинутих основ 24-28 мг-екв в 
100 г ґрунту. Ґрунтові води залягають 
глибше 5 м і не впливають на ґрунто-
утворюючі процеси.

Воду для зрошення отримували з 
Інгулецької зрошувальної системи. 
Зрошувальна вода безпосередньо 
впливала на фізико-хімічні показни-
ки ґрунту, умови росту та розвитку 
рослин квасолі. Оцінка зрошувальної 
води виконувалася за агрономічними 
та екологічними критеріями відпо-
відно до чинних нормативних актів і 
стандартів за даними лабораторних 
аналізів, проведених у Миколаївсько-
му регіональному управлінні водних 
ресурсів, які наведені у Таблиці 1.

Згідно наведених показників по-
ливна вода Інгулецької зрошувальної 
системи за роки досліджень за агро-
номічними показниками належала до 
ІІ класу якості (обмежено придатна), 
а за екологічними критеріями – до І 
класу. Безконтрольне використання 
такої води може призвести до нега-
тивних наслідків, зокрема: вторин-
ного засолення, погіршення якості 
ґрунту, зменшення якості та величи-
ни врожаю тощо.

Клімат зони проведення дослі-
джень помірно жаркий та дуже по-
сушливий. Згідно багаторічних клі-
матичних досліджень, середньорічна 
температура повітря становить 9,80С 
(за період 2012–2020 рр. – 11,80С). 
Річна сума опадів у середньому скла-
дає 441 мм, за вегетаційний період 
– 275 мм опадів при щорічному ви-
паровуванні 900–1000 мм. За роки 
досліджень метеорологічні умови 
відрізнялися посушливим помірно-
жарким кліматом і невеликим та не-
рівномірним випаданням опадів.

Дослідження з удосконалення 
елементів технології вирощування 
квасолі в умовах півдня України про-
водили шляхом закладання трифак-
торного польового досліду в чотири-
разовій повторності. При проведенні 

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 1. Якісні агрономічні та екологічні показники води з Інгулецької 
зрошувальної системи (середнє за 2014–2016 рр.)

Показники якості Значення 
показника

Загальний вміст водорозчинних солей, мг/л 1418

Вміст токсичних водорозчинних солей, мг/л 1047

Вміст нетоксичних водорозчинних солей, мг/л 371

Концентрація токсичних іонів в еCl-, мг-екв/л 10,63

Відношення (Na++K+) / (Ca2+ +Mg2++Na++ K+) 0,48

Відношення Mg2+ / Ca2+ 1,47

Вміст хлору, мг-екв/л 8,57

Загальна лужність, мг-екв/л 3,73

Токсична лужність, мг-екв/л -1,43

Показник рН, од. 8,29

рNa-0,5pCa 0,80

pH-pNa 6,34

(pH-pNa) / (рNa-0,5pCa) 7,93

Значення SAR, мг-екв/л 4,53

Значення SARуточнене, мг-екв/л 8,93

Вміст амонійного азоту, мг/л 0,07

Вміст нітратів, мг/л 1,27

Вміст нітритів, мг/л 0,04

Залізо загальне, мг/л 0,22

Марганець, мг/л 0,052

Мідь, мг/л 0,005

Цинк, мг/л 0,026

БПК5, мг О2/л 4,85

Хром загальний, мг/л 0,00

Нікель, мг/л 0,025

Нафтопродукти, мг/л 0,002

Детергенти (АПАР), мг/л 0,048

Цезій-137, пКі/л 2,17

Стронцій-90, пКі/л 6,90

Чорна квасоля є звичним продуктом  
в країнах Азії та Латинської Америки
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досліджень керувалися загальновиз-
наними в Україні методиками польо-
вих дослідів.

У польових дослідах вивчали такі 
фактори та їх варіанти: Фактор А – 
глибина оранки, см: 20–22 та 28–30;

Фактор В – фон живлення, кг/га 
діючої речовини: Без добрив; N45P45; 
N90P90;

Фактор С – ширина міжряддя, см: 
15; 30; 45; 60. 

У дослідах вирощували сорт ква-
солі Прето, який належить до виду 
звичайної квасолі. Рослини кущової 
форми індетермінантного типу з вер-
хівкою, яка завивається, стійкі до ви-
лягання. Висота прикріплення ниж-
нього бобу 12–14 см. Зерно чорне, 
з високими смаковими якостями та 
доброю розварюваністю. Форма по-
перечного перетину бобу – округла, 
основний колір бобу – білий, тексту-
ра поверхні гладенька, колір зернівки 
– чорний. Сорт стійкий до осипан-
ня, ураження найбільш поширеними 
хворобами, а також пошкодження 
квасолевою зернівкою. Придатний до 
механізованого збирання.

Технологія вирощування квасолі 
була загальновизнаною для умов Пів-
денного Степу України, за винятком 
факторів, які досліджували. Після 
збирання попередника (пшениця ози-
ма) проводили дворазове дискування 
стерні на глибину 6–8 та 10–12 см. 
Основний обробіток ґрунту викону-
вали згідно схеми досліду. Під оранку 
вносили мінеральні добрива згідно 
схеми дослідів. Через два тижні з ме-
тою знищення бур’янів і вирівнюван-
ня ґрунту проводили суцільну куль-
тивацію на глибину 12–14 см. Весною 
при настанні фізичної стиглості ґрун-
ту проводили боронування БЗСС-1,0. 
Передпосівну культивацію викону-
вали на глибину загортання насіння. 
Сівбу виконували на глибину 5–7 см 
трактором МТЗ-80 з сівалкою СЗ-5,4 
«Акорд» нормою 400 тис./га схожих 
насінин. Насіння за 1–2 години до сів-
би обробляли біопрепаратами висо-
коефективних штамів бульбочкових 
бактерій. Після сівби до сходів куль-

тури вносили ґрунтовий гербіцид 
Гезагард 500 FW к.с. нормою 3,0 л/га. 
Проти шкідників у фазу «бутонізація 
– початок цвітіння» вносили інсекти-
цид Нурел Д нормою 1,0 л/га.

Вологість ґрунту в період вегетації 
культури підтримували на рівні 75-
80% НВ в активному шарі ґрунту (0-50 
см). Поливи здійснювали дощуваль-
ною машиною ДДА-100 МА. За 2014 
рік було проведено 2 поливи нормою 
500 та 1 нормою 450 м3/га, у 2015 році 
– 2 поливи нормою 500 м3/га, у 2016 
році – 3 поливи нормою 450 м3/га.

Перед збиранням посіви обро-
бляли неселективним контактним 
десикантом Реглон Супер 150 SL, PK 
нормою 2,0 л/га. Збирання врожаю 
проводили прямим комбайнуванням 
при повному дозріванні бобів.

За роки досліджень найвищі рос-
лини квасолі звичайної формувалися 
на варіантах внесення мінеральних 
добрив дозою N90P90 та сівби з шири-
ною міжряддя 60 см у фазу цвітіння 
47,8–48,9 та в фазу стиглості 63,1–64,6 
см незалежно від глибини оранки.

Впродовж вегетації найкращі умо-
ви функціонування фотосинтетич-
ного активного листкового апарату 
були за внесення мінеральних добрив 
дозою N90P90 та сівби з шириною між-
ряддя 15 см, де у фазу утворення бобів 
формувалася незалежно від обробіт-
ку ґрунту найбільша площа листкової 
поверхні – 48,37 та 49,70 тис. м2/га.

Експериментальні дослідження 
свідчать, що найбільша кількість бо-
бів – 17,0-17,2 та зернівок – 70,3-71,7 
шт./рослину формувалася за внесен-

ня N90P90 та сівби з шириною міжряд-
дя 15 см. Суттєвої різниці між глиби-
ною основного обробітку ґрунту не 
виявлено, тому оптимальною є оран-
ка на 20-22 см.

Найкращі умови для формування 
найбільших за масою 1000 насінин 
квасолі звичайної 125-126 г також 
були за внесення мінеральних добрив 
дозою N90P90 та ширини міжряддя 15 
см незалежно від глибини проведен-
ня основного обробітку ґрунту.

Проведені дослідження протягом 
2014-2016 рр. з квасолею звичайною 
при зрошенні поливною водою ІІ кла-
су якості (Інгулецький зрошуваний 
масив) свідчать, що найвища продук-
тивність рослин – 3,37 т/га формува-
лася за оранки на глибину 28–30 см, 
внесенні мінеральних добрив дозою 
N90P90 та ширини міжряддя 45 см. 
Враховуючи проведений дисперсій-
ний аналіз даних, вважаємо найбільш 
доцільним запровадження у вироб-
ництво агротехнологічного комп-
лексу вирощування культури, який 
включатиме оранку на глибину 20–22 
см, внесення мінеральних добрив до-
зою N45P45 та сівбу з міжряддям 45 см. 
Ці технологічні елементи забезпечать 
отримання врожайності зерна квасо-
лі на рівні 3,09 т/га.

Згідно отриманих експеримен-
тальних даних та проведеного ста-
тистичного аналізу, найбільший 
вміст білка у зерні квасолі звичайної 
– 23,24% був за оранки на глибину 
20–22 см, внесення мінеральних до-
брив дозою N90P90 та ширини міжряд-
дя 15 см. 

  ОВОЧІВНИЦТВО

Цвітіння квасолі - справжня краса



Садівники і дрібні фермери не-
рідко скаржаться на якість свого 
врожаю: то схожість насіння низь-
ка, то якість плодів бажає кращо-
го, то характеристики рослин не 
ті, що заявлені. Зазвичай, причи-
ною цього є неякісне насіння.

Досвід дослідницької групи 
«АгроАналітика» показав, що у 
роздрібній торгівлі, де насіння 
продається в упаковках дрібного 
фасування, найчастіше реалізуєть-
ся товар, який навіть не включе-
ний до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні. Трапляється насіння з 
простроченим терміном дії і реа-
лізації або взагалі без документів.

Якщо ви звертали увагу на на-
сіннєві упаковки дрібного фасу-
вання, у більшості з них не вказано 
жодної інформації про конкрет-
ний гібрид чи сорт. Не зазначено 
посівних характеристик насіння 
тощо. Навіть купуючи товар під 

маркою відомого бренду, ви не за-
страховані від того, що у результаті 
отримаєте непотріб, який жодного 
відношення не буде мати до гібри-
ду відомої насіннєвої компанії. 

Подібне шахрайство впливає 
як на фермера, який даремно ви-
тратив свої гроші і не отримав 
бажаного врожаю, так і на світові 
насіннєві компанії, які дорожать 
своєю репутацією та відповідають 
за якість продукції власного ви-
робництва.

Щоб застрахувати себе від 
можливих неприємностей, слід 
пам’ятати, що в Україні на законо-
давчому рівні урегульовані прави-
ла маркування та пакування 
партій насіння. За-
коном ви-
значено 
осно-

вні вимоги до партій насіння сіль-
ськогосподарських рослин, при-
значених для зберігання, сівби і 
реалізації. 

Право на реалізацію будь-якого 
посадкового матеріалу вводить-
ся тільки після його сертифікації. 
Сертифікати на насіння видаються 
якщо:

•  насіння належить до сорту чи 
гібриду, занесеного до Держав-
ного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в 
Україні; 

•  насіння за сортовими 
або посівними якос-

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

ОСТЕР²ГАЙТЕСЯ 
П²ДРОБОК

  ОВОЧІВНИЦТВО
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ОВОЧІВНИЦТВО

тями відповідає вимогам за-
конодавства у сфері насінни-
цтва та розсадництва.

Насіння, що пройшло сертифі-
кацію, обов’язково повинно мати 
сертифікати, що засвідчують сор-
тові або посівні якості насіння. 
Сертифікат, що засвідчує посівні 
якості насіння, видає централь-
ний орган виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реа-
лізує державну аграрну політику, 
або органи з оцінки відповідності 
будь-якої форми власності. 

Отримані сертифікати на насін-
ня повинні зберігатись за місцем 
торгівлі та надаватись за першою 
вимогою. Радимо купувати насін-
ня у спеціалізованих магазинах.

ПАКУВАННЯ  
ТА МАРКУВАННЯ

Пакувати і маркувати 
обов’язково потрібно усі партії до-
базового та базового насіння не-
залежно від призначення, а також 
партії сертифікованого насіння 
першої генерації, призначені для 
реалізації.

Партії сертифікованого насіння 
нижчих генерацій, які призначені 
для реалізації, дозволено зберігати 
без пакування (у засіках, буртах), 
але з обов’язковим маркуванням.

Пакувати насіння можна у міш-
ки, торбинки, пакети, контейнери 
та бігбеги різної місткості за умо-
ви, що вони забезпечать надійну 
цілісність насіння під час тран-
спортування та подальшого збе-
рігання. Упаковка повинна бути 
цілою, міцною, чистою, сухою 
і знезараженою від шкідників і 
збудників хвороб. 

РОЗДРІБНА  
ТОРГІВЛЯ

Насіння, призначене для роз-
дрібної торгівлі, фасують у дрібну 
споживчу тару з можливою по-
дальшою упаковкою у мішки, ко-
робки, ящики, пачки та інші кон-
тейнери.

Відхилення від зазначеної маси 
насіння в упаковці не повинно 
перевищувати 1% для дрібнона-
сінних культур, 3% – для інших 
культур. Мішки, сумки і пакети з 
насінням зашивають переважно 
машинним способом, використо-

вуючи нитки. Допускається ручне 
зав'язування, зашивання, закле-
ювання або термічне зварювання 
упаковок, виготовлених з відпо-
відних матеріалів, що забезпечує 
надійність їх закриття.

Обов'язковому опломбуван-
ню підлягають тільки упаковки, 
які були закриті таким способом, 
що дозволяє здійснювати вільний 
доступ до вмісту упаковки після 
остаточного закриття без видимих 
порушень його цілісності.

Залежно від категорії насіння і 
його призначення упаковку з на-
сінням маркують етикетками від-
повідної форми, кольору і змісту. 
Етикетка повинна містити всю 
необхідну інформацію про партію 
насіння.

На пакетиках з насінням пови-
нна міститися обов’язкова інфор-
мація:

•  назва країни-виробника насін-
ня, а також фірми, підприємця 
тощо; 

•  назва і товарний знак, юридич-
на адреса, де пакували насіння; 

•  культура; 
•  сорт, гібрид; 
•  маса (г) або кількість насінин у 

пакеті, шт.; 
•  номер насіннєвої партії; 
•  рік урожаю; 
•  схожість; 
•  документ на насіння (назва, №); 
•  коротка інформація про куль-

туру (сорт, гібрид, поради 
щодо вирощування).

Будьте пильними, перевіряй-
те якість посадкового матеріалу, 
адже від цього залежить ваш май-
бутній урожай. 
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ВАСИЛЬКИ 
СПРАВЖН², АБО БАЗИЛ²К:

Васильки справжні, або бази-
лік (Ocimum basilicum L.) – одно-
річна субтропічна пряно-смакова 
рослина родини Глухокропивові 
(Lamiaceae), країною походжен-
ня якої є Індія та Іран. Вона була 
відома ще стародавніми грекам 
та арабам, а лікар Авіценна (Ібн 
- Сіна) широко використовував 
його під назвою «райхан» у їжу і 
для лікарських цілей. Васильки у 
промислових обсягах (для свіжо-
го споживання, переробної галузі, 
фармакології) вирощують у Єгип-
ті, Франції, Угорщині, Ізраїлі, Мек-
сиці, Індонезії, США, Таїланді. 

 У листках васильків міститься 
від 0,03 до 1 % складної ефірної 
олії, до складу якої входить декіль-
ка ароматичних речовин (евгенол, 
цитронелол, ліналоол, цитраль, 
лімонен і терпінеол), які надають 

рослині приємного запаху і смаку. 
Залежно від сорту співвідношення 
цих речовин різне, що придає рос-
линам особливий аромат та смак. 
В органах рослини містяться кам-

фора, фітонциди, бета-каротин, 
вітаміни (А, В1, В2, В3), вітаміну С 
в них 2,5 раза більше, ніж у зеле-
ні петрушки. У 100 грамах свіжо-
го листя міститься 175 % добової 
потреби людського організму у ві-
таміні А і бета-каротині. Крім при-
ємного смаку і запаху вони мають 
протизапальні і антибактеріальні 
властивості.

Є кілька різновидів василька 
з різним забарвленням листків 
(зелені або фіолетові форми) та 
специфічним запахом (Рис.1,2). 
Одні мають синювате листя та за-
пах, схожий на суміш духмяного 
перцю з чаєм, інші – темно-фіо-
летове листя із запахом гвоздики 
з м'ятою, але найпоширенішими 
і вживаними є зелені васильки з 
ароматом лаврового листя з гвоз-
дикою. У культурі різновиди ва-

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

ВАСИЛЬКИ 
СПРАВЖН², АБО БАЗИЛ²К:
АГРОБ²ОЛОГ²ЧН² ОСОБЛИВОСТ² ТА ЗАХИСТ

 Рис.1. Базилік зелений

ЗАХИСТ РОСЛИН 
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сильків розділяють за такою кла-
сифікацією: 

Васильки ложкоподібні – свою 
назву отримали через форму лист-
ків різного кольору, які вигнуті 
всередину та схожі на ложку, інко-
ли їх називають салатоподібними, 
бо за смаком листки нагадують са-
лат латук;

Васильки великі – стебло у них 
гіллясте, висотою до 40 см, густо 
вкрите зеленуватими зубчастими 
листками. Квітнуть вони з середи-
ни липня білувато-рожевими квіт-
ками. Пагони і листя як у свіжому, 
так і у сушеному вигляді мають 
приємний смак запашного перцю;

Васильки мілколисті – рос-
лини низькорослі, висотою до 25 
см, густо вкриті дрібним вузьким 
листям сірувато-зеленуватого ко-
льору; 

Васильки пучкові – рослини 
низькорослі, висотою до 15 см, 
кулястої форми, з дуже дрібними 
ароматними листками.

Рослини васильків вирощують 
у відкритому ґрунті прямою сів-
бою, для отримання ранньої про-
дукції – через розсадну культуру 
(Рис.3). В умовах захищеного ґрун-
ту васильки вирощують без до-
даткового освітлення з лютого до 

листопада. Васильки – багатоукіс-
на культура, при зрізанні рослин 
до цвітіння (пряна зелень) можли-
во отримати два і три повноцінних 
укоси, що складають загальну уро-
жайність цієї пряно-харчової куль-
тури. Середній вихід зеленої маси 
становить 1…1,5 кг з 1 м2. 

АГРОБІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ 
ВАСИЛЬКІВ

Рослина тепло- і світолюбна, 
не переносить приморозків, дуже 
погано росте при низьких пози-
тивних температурах. За темпера-
тури повітря нижче +100С насіння 
практично не проростає і починає 
загнивати. Оптимальна темпе-
ратура для проростання насіння  
+25…300С, для максимального на-
копичення біомаси у період веге-
тації рослин +20…250С. 

У відкритий ґрунт розсаду виса-
джують після закінчення весняних 
приморозків. Ділянку з рослина-
ми васильків розташовують на до-
бре освітлених сонячних ділянках, 
захищених від холодних вітрів і 
протягів. В умовах затінення уро-
жай зеленої маси та вихід і якість 
ефірної олії різко знижується. 
Найкращими попередниками для 
цієї культури у сівозміні є бобові, 
огірок, томат, перець, картопля.

Найбільш високі врожаї зеленої 
маси та насіння рослини василь-
ків формують на родючих чорно-
земних ґрунтах. Для вирощуван-
ня цієї культури також підходять 

рихлі суглинисті 
та супіщані ґрун-
ти з достатньою 
кількістю по-
живних речовин. 
Рослини дуже 
позитивно реагу-
ють на добрива – 
внесення азотистих 
добрив значно збіль-
шує об’єм зеленої маси. 
Фосфорні та калійні добрива під-
вищують вміст у листках ефірної 
олії. Критичними при нестачі во-
логи є періоди проростання на-
сіння, висаджування розсади та 
формування генеративних орга-
нів (фаза цвітіння). 

ХВОРОБИ ВАСИЛЬКІВ
Загалом васильки справжні під 

час вегетації мають високу при-
родну стійкість до хвороб. Частіше 
за все розвиток хвороб базиліку 
пов'язаний із надлишком вологості 
у ґрунті і повітрі, загущенням посі-
вів, порушенням агротехніки виро-
щування, використанням при сівбі 

ЗАХИСТ РОСЛИН 

 Рис.2. Базилік фіолетовий

 Рис.3. Розсада

 Рис.4. Чорна плямистість листків
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неякісного насіннєво-
го матеріалу.
За походженням хворо-

би цієї культури поділя-
ються на неінфекційні та 
інфекційні.

НЕІНФЕКЦІЙНІ 
ХВОРОБИ

Чорна листкова пля-
мистість розвивається на 

листках базиліку при різких пере-
падах денної і нічної температури і 
вологості повітря, погіршує товар-
ний вид і смакові якості отриманої 
продукції (Рис. 4).

Витягування та послаблен-
ня рослин спостерігається при 
недостатній кількості світла та 
тепла при вирощуванні у розсад-
ній культурі. У цей період опти-
мальним є температурний режим 
повітря не нижче +200С, при не-
достатній кількості освітлення 
у рослин знижується кількість 
листків та їх ароматичні власти-
вості.

Хлороз листків розвивається 
при надлишку СО2 у повітрі те-
плиць. Фізіологічне порушення 
росту у рослин базиліку прояв-
ляється у вигляді зміни кольору 
(пожовтіння) листкового апара-
ту, мозаїчної плямистості, яка 
подібна за симптомами до вірус-
ного ураження. Хвороба харак-
терна для інтенсивних (промис-
лових) технологій вирощування 

васильків справжніх у кругло-
річній культурі при штучному ці-
лодобовому освітленні та підви-
щеній концентрації вуглекислого 
газу в теплиці. За таких умов че-
рез 3–4 тижні вегетації хлороз 
листків розвивається у 90…100% 
рослин, і лише тільки після зни-
ження концентрації вуглекис-
лого газу в повітрі у рослин по-
чинають відростати нові здорові 
листки без ознак хлорозу. 

ІНФЕКЦІЙНІ  
ХВОРОБИ

Листкові вірусні мозаїки у ва-
сильків під час вегетації спричи-
няють віруси звичайної огіркової 
мозаїки (Cucumber mosaic virus, 
CMV), мозаїки люцерни (Alfalfa 
mosaic virus, AMV), плямистого 
в’янення томатів (Tomato spotted 
wilt virus, TSWV). На уражених 
вірусами рослинах розвивається 
мозаїчна плямистість молодих 
листків, відбувається затримка 
росту і розвитку рослин, харак-
терним є раннє відмирання лист-
кового апарату (Рис. 5). Віруси 
передаються від хворих рослин 
до здорових сисними комахами, 
зазвичай попелицями – тютюно-
вою, баштанною. 

Бактеріальна плямистість 
листків (збудник – бактерія 
Pseudomonas cichorii) розвива-
ється на молодих листках ба-
зиліку. На уражених листках 

з’являються некрози у вигля-
ді буро-чорних плям кутуватої 
форми, які обмежені дрібними 
жилками (Рис. 6). Джерелом бак-
теріальної інфекції переважно є 
насіннєвий матеріал. Під час ве-
гетації хвороба передається від 
хворих рослин до здорових по-
ливною водою та механічно (пе-
реноситься людиною) при догляді 
за рослинами, збиранні (зрізанні) 
зеленої маси. Розвитку хвороби 
сприяє підвищена вологість по-
вітря, слабке провітрювання те-
плиць.

Чорна ніжка (збудники – 
Pythium debaryanum, Rhizoctonia 
solani, Fusarium solani). Хвороба 

уражує рослини у розсадний пе-
ріод при надлишковій кількості 
вологи у ґрунті (субстраті). Симп-
томи хвороби спочатку мають ви-
гляд у зміні (потемнінні) основи 
стебла. Надалі коренева шийка 
потоншується, чорніє, відбува-
ється в’янення (вилягання) рос-
лин. Сильному розвитку чорної 
ніжки сприяє перезволоження 
ґрунту, різкі перепади нічної і 
денної температур, поливи рос-
лин холодною водою.

Фузаріозне в’янення (збуд-
ник – Fusarium oxysporum f.sp. 
basilica). На ранніх стадіях роз-
витку фузаріозу спостерігається 
слабке пожовтіння листків, потім 
на стеблі з’являються поздовжні 
бурі смуги. У міру розвитку хво-
роби спочатку починають усихати 

ЗАХИСТ РОСЛИН 

 Рис.5. Вірусне пошкодження

 Рис.6. Бактеріальна плямистість

 Рис.7. Фузаріозне вянення
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верхівки (точки росту), рослини 
поступово в’януть (Рис. 7). Роз-
витку хвороби сприяють неспри-
ятливі умови вирощування (різкі 
перепади температури і вологості 
повітря та ґрунту, нестача у суб-
страті поживних елементів, дуже 
щільні ґрунти, надлишок вологи). 
Інфекція передається з насіння та 
зараженим ґрунтом.

Сіра гниль (збудник – Botrytis 
cinerea) частіше за все уражує 
фізіологічно ослаблені рослини. 
Характерною ознакою хвороби 
на уражених частинах рослини 
є білий, а потім попільно-сірий 
пухнастий наліт. Розвитку сірої 
гнили сприяють несприятливі 
умови вирощування (різкі коли-
вання температури та надлишок 
вологи). 

Найбільш розповсюджені хво-
роби васильків при промисло-
вому вирощуванні – фузаріозне 
в’янення та сіра гниль, які масово 
розвиваються у посіві. Основні 
фактори ризику – надлишкова 
вологість повітря, ґрунту та загу-
щення посіву.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ 
ЗАХИСТУ ВАСИЛЬКІВ 
ВІД ХВОРОБ 

Хімічні препарати при вирощу-
ванні васильків (як на усіх зелен-
них культурах) використовувати 
категорично заборонено. В осно-
ву системи захисту цієї культури 
від хвороб як у захищеному, так 
і відкритому ґрунті покладено 
чітке виконання агротехніки ви-
рощування та правильний догляд 
за рослинами під час вегетації, а 
саме регулярні рихлення, пропо-
лювання, поливи та внесення мі-
неральних добрив. 

Посіви базиліку необхідно роз-
міщати на родючих, добре дрено-
ваних ґрунтах, переважно суглин-
кових. Кращими попередниками є 
всі овочеві культури, під які перед 
цим були внесені органічні добри-
ва (для використання ефекту піс-
лядії). Ґрунти повинні бути добре 
обробленими, поверхня вирівня-
на. Ділянка під васильки має бути 
вільною від бур’янів із урахуван-
ням того, що рослини на початко-

вих етапах розвиваються повіль-
но, наявність бур’янів знижує не 
тільки урожай зеленої маси, але і 
якість отриманої продукції. 

Плантації базиліку у сівозміні 
закладають із поверненням на по-
переднє місце не раніше, ніж че-
рез 5–6 років. Для сівби слід ви-
користовувати насіння, зібране з 
рослин без візуальних симптомів 
ураження хворобами. 

При вирощувані розсади необ-
хідно дотримуватися оптималь-
ного режиму вологості ґрунту та 
температури (не нижче +140С). 
Категорично заборонено поли-
вати рослини холодною водою 
і допускати перезволоження 
ґрунту. 

При вибірці розсади перед ви-
саджуванням на постійне місце 
уражені, фізіологічно ослаблені 
рослини знищують, а ґрунт (суб-
страт) з-під них видаляють. Від-
стань між рядками повинна ста-
новити 60…70 см, між рослинами 
в рядку – 10…12 см. Оптимальна 
норма на 1 га становить 50…60 
тис. рослин. 

ЗАХИСТ РОСЛИН 





«КАРТОПЛЯНОГО ЛОХОТРОНУ»
ЯК НЕ СТАТИ  ЖЕРТВОЮ

Картопля є досить специ-
фічною рослиною, оскільки на 
відміну від інших традиційних 
сільгоспкультур розмножується 
вегетативно, завдяки вічкам на 
видозмінених пагонах – буль-
бах. За їх зовнішніми ознаками 
визначити категорію посадко-
вого матеріалу неможливо. Тоб-
то супер-супереліта, супереліта, 
еліта, насіннєвий матеріал пер-
шої, другої, третьої та наступ-
них репродукцій виглядатиме 
однаково. І визначити ступінь 
його зараження різноманітними 
хворобами можна лише у про-
цесі вегетації рослин  у польо-
вих умовах або у теплиці. 

Як розповів кандидат сіль-
ськогосподарських наук Петро 
Микитович Березовський, 

продавати масову репродукцію 
за ціною еліти або за ціною  пер-
шої репродукції, у тому числі і за 
підробними документами. 

Як зазначив нашому виданню 
директор ПАТ НВО “Чернігі-
веліткартоля” Ігор Вікторович 
Шкурко, траплялися випадки, 
коли із закордоння в Україну 
завозили не лише неякісний 
посадковий матеріал картоплі 
та й інших сільгоспкультур, а і 
заражений нетиповими для на-
ших угідь хворобами, що дода-
вало витрат на фунгіциди легко-
вірним українським аграріям. 
Добре, що у наш час є якісні 
препарати. Хоча знайти їх у до-
статній кількості серед навали 
фальсифікату теж буває пробле-
матично, але це вже інша тема. 
А на думку приходить аналогія з 
ірландським картопляним голо-
дом, який виник у середині ХІХ 
століття через завезений з Аме-
рики фітофтороз картоплі. Хво-
роба швидко поширилася і де-
кілька років поспіль знищувала 
врожай культури, що була осно-
вою харчування у тогочасній Ір-
ландії. Це призвело до голоду і 
катастрофічних людських 

втрат... 

який за багато років на власній 
присадибній ділянці, що знахо-
диться в Овручі Житомирської 
області, випробував близько ти-
сячі різноманітних сортів карто-
плі, за радянських часів на посі-
вах в категорії “еліта” гранично 
допустимою нормою вважалося 
1–2% хворих рослин, а на супер-
еліті – 0 %. Тому як раніше, так і 
нині ціна кілограма супереліти, 
еліти, першої, другої, третьої і 
наступних репродукцій суттєво 
відрізняється, адже класифіка-
ція насіння картоплі напряму 
пов’язана з відсутністю чи наяв-
ністю вірусних, бактеріальних, 
грибкових хвороб – ступенем 
виродження матеріалу. А його 

зовнішня схожість на-
дає широкі можли-

вості нечистим 
на руку ділкам 
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КАРТОПЛЯРСТВО

«КАРТОПЛЯНОГО ЛОХОТРОНУ»
ЯК НЕ СТАТИ  ЖЕРТВОЮ

За словами Ігоря Вікторови-
ча, навіть якщо все населення 
країни цьогоріч почне садити 
картоплю, її все одно не виста-
чатиме, а ціна бульб буде від-
повідною. Бо зона достатнього 
зволоження, якою вважалося 
українське Полісся, вже не пер-
ший рік безупинно продовжує 
зміщення на Північ. Відтак за-
паси грунтової вологи залиша-
ються на низькому рівні, тем-
пература грунту сягає +26 °C і 
вище, що негативно познача-
ється на врожайності картоплі, 
якщо, звісно, не використовува-
ти зрошення на посівах.  

В умовах глобального по-
тепління можна поліпшити 
врожайність і за рахунок пра-
вильно підібраного сорту. Не 
даремно кажуть, що сортоонов-
лення і сортозаміна є наріжним 
каменем картоплярства. Звіс-
но, якщо посадковий матеріал 
справді відповідатиме зазначе-
ним характеристикам.  

– Нині вітчизняних центрів 
із насінництва картоплі, які 
зберегли наукову і матеріально-
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технічну базу, необхідну для ви-
робництва якісного насіннєвого 
матеріалу картоплі, можна на 
пальцях однієї руки перелічити, 
– каже відомий селекціонер, за-
служений працівник сільського 
господарства України Василь 
Іванович Сидорчук. –  Тому при 
виборі насіння картоплі раджу 
перш за все зважати на репу-

тацію та авторитет продавця. 
А також на придатність тих чи 
інших сортів до грунтово-кліма-
тичних умов зони вирощування. 
Бо далеко не всі іноземні селек-
ційні пропозиції придатні, ска-
жімо, для Малинського району 
Житомирської області, де маю 



власну ділянку під картоплею і 
де особисто випробовував зару-
біжні сорти. На другий рік з того 
посадкового матеріалу мав 5–6% 
хворих рослин, на третій просто 
не ризикнув їх висаджувати.

Досвідчений картопляр розпо-
вів, що ще за радянських часів в 
Україні була впроваджена серйоз-
на система насінництва картоплі, 
адже це стратегічний продукт – 
другий хліб, без якого просто не 
обійтися. Тому при створенні цієї 
системи спиралися на найкращий 
польський і німецький досвід. 
Були визначені райони, які спе-
ціалізувалися на насінництві кар-
топлі, де діяли дослідні станції, 
опорні пункти, спеціальні лабора-

торії перевірки продукту тощо. У 
результаті українські сорти карто-
плі почали домінувати не тільки в 
УРСР, а і на Кубані, на Закавказзі, 
на півночі Казахстану, на Кам-
чатці. Після розпаду Радянського 
Союзу економічні зв’язки між ко-
лишніми радянськими республі-
ками скоротилися, припинилися і 
поставки українського насіннєво-
го матеріалу картоплі. Однак ві-
тчизняна селекція не зникла, зо-
крема, в Інституті картоплярства 
НААН України та у ПАТ НВО 
“Чернігівеліткартоля” справа ве-
деться на високому рівні, ринку 
пропонують сортове розмаїття. 

– У минулому році ми екс-
портували насіннєву картоплю 

у Азербайджан, для цього вста-
новлювали вільні від карантин-
них організмів ділянки, –  каже  
Ігор Шкурко. – Активно співп-
рацюємо з Державною службою 
з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 
Фахівці служби в установленому 
порядку перевіряють нашу про-
дукцію, а також ділянки у період 
вирощування насіння картоплі, 
під час його зберігання у схови-
щі. На основі перевірок видається 
дозвільна документація на реа-
лізацію кожної категорії продук-
ту, яку ми надаємо споживачам. 
При цьому аналізують садивний 
матеріал по багатьох показниках. 
Документація про перевірку має 

КАРТОПЛЯРСТВО
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багато сторінок тексту, адже стан-
дарти якості насіння картоплі у 
нас досить жорсткі, лишилися ще 
з радянських часів. Лише остан-
нім часом їх почали гармонізува-
ти до стандартів ЄС. 

Ігор Шкурко зауважив, що ві-
тчизняні сорти більш стійкі до 
місцевих умов вирощування і 
не так швидко вироджуються, 
як переважна більшість закор-
донних.

– Ми завозили різні зразки на-
сіння з Франції, Голландії, Німеч-
чини, в основному в категорії "елі-
та", але через два роки більшість із 
них вилучити з поля через низьку 
врожайність, викликану низькою 
стійкістю до хвороб, у тому числі 
і до фітофторозу. Але, на правду, 
траплялися серед іноземних і до-
сить достойні сорти, – каже Ігор 
Вікторович.

Він розповів, як у минулому 
році неподалік села Петрове, що 
в Чернігівському районі, карто-
плярі заклали дослід із близь-
ко 160 сортів картоплі. У ньому 
брали участь сорти шести зару-
біжних компаній та сорти, оригі-
наторами яких є Інститут карто-
плярства НААН України і ПАТ 
НВО “Чернігівеліткартоля”. У 
результаті два українських сорти 
потрапили у п’ятірку найкращих, 

що свідчить про потенціал і пер-
спективність наших наукових до-
сягнень. 

На думку Петра Микитовича, 
щоб не стати жертвою шах-
раїв, не варто легковажити, а 
купувати посадковий матеріал 
лише у надійних виробників, 
ознайомлюватися з докумен-
тами на партію товару, вивчати 
характеристики різних сортів і 
їх придатність для вирощуван-
ня у межах того чи іншого ра-
йону. 

– Коли врожайність сорту на 
моїй ділянці знижується, міняю 
його на новий, більш актуаль-
ний. Взагалі кожен сорт має влас-

ну витривалість до виродження 
в одних і тих же умовах. Є такі, 
що у масовій репродукції здатні 
десятки років давати пристойні 
врожаї, наділені неабиякою ви-
тривалістю до хвороб. Але, на 
жаль, їх існує не так вже і багато, 
– ділиться досвідом Петро Ми-
китович. – Тож для виробництва 
товарної картоплі чим вище ка-
тегорія, тим краще. Хоча підійде 
матеріал і першої, і другої репро-
дукції, адже він на 10—15% де-
шевший за еліту.  

З найкращими побажаннями, 
колектив редакції «Овочі та 
Фрукти».

КАРТОПЛЯРСТВО
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Ризоктоніоз, або чорна парша є од-
нією з найбільш поширених хвороб 
картоплі в усіх країнах її вирощуван-
ня.  Проявляється захворюван-
ня на бульбах, паростках, стеблах, 
столонах і рідше на коренях дорослих 
рослин. 

На поверхні бульб утворюються 
тверді чорні блискучі опуклі склеро-
ції (коростинки) неправильної фор-
ми і різної величини (1–5 мм), що за 
зовнішнім виглядом нагадують неве-
личкі грудочки чорнозему, які прили-
пли до її поверхні, у зв’язку з чим хво-
роба отримала назву «чорна парша». 

Ризоктоніоз проявляється на буль-
бах також у вигляді чорних, трохи 
вдавлених плям навколо вічок діаме-
тром 0,3–1 см. На молодих бульбах, 
інколи і на старих, хвороба може про-
являтися у вигляді загнивання части-
ни або всієї бульби. Уражена тканина 
стає склоподібною, повністю втрачає 
крохмаль, поступово підсихає, і мо-
лода бульба перетворюється на «мі-

шечок», наповнений сухою бурою ма-
сою. Таке повне руйнування бульби 
спостерігається у тих випадках, коли 
ураження охоплює всю його ткани-
ну. При низькій температурі повітря 
і перезволоженому ґрунті часто спо-
стерігається утворення на бульбах 
плям і виразок, наповнених залишка-
ми мертвої тканини (ямчата плямис-
тість). 

За сухої і спекотної погод у період 
масового зав'язування бульб ризокто-
ніоз може проявитися у формі сітчас-
того некрозу поверхні бульб. 

У картоплесховищах у кінці берез-
ня – на початку квітня за умов висо-
кої вологості (біля 90%) і підвищеної 
температури (12–150С) на бульбах 
з’являються великі вдавлені плями 
діаметром від 1 до 3 см, дуже подібні 
до виразок. Пізніше уражена тканина 
виразок покривається брудно-сірою 
плівкою – базидіальним спороношен-
ням гриба. Така форма прояву хворо-
би є найбільш шкідливою, тому що 

уражені бульби повністю втрачають 
садивні та продовольчі якості. 

На паростках, коренях і столонах 
при ураженні утворюються добре по-
мітні трохи вдавлені бурі, коричневі 
або чорні плями та виразки, мокрі або 
сухі, діаметром до 1 см і більше. Інко-
ли замість них з’являється бурувата 
штрихуватість. Зараження бруньок 
на столонах часто зумовлює дефор-
мацію бульб, які стають потворними, 
шорсткими, нетиповими для сорту. 
На столонах ризоктоніоз спричиняє 
некроз тканин та утворення виразок, 

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

КАРТОПЛЯРСТВО
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ЙОГО ШК²ДЛИВ²СТЬ

Уражена бульба ризоктоніозом  
(чорна парша)

Загальний вигляд 
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через які у бульби можуть проникати 
ґрунтові бактерії – збудники чорної 
ніжки. 

При ураженні кореневої систе-
ми рослини уповільнюють свій ріст 
і розвиток, вони, як правило, низь-
корослі, у денні години спостеріга-
ється в'янення (протягом ночі рос-
лини відновлюють свій тургор), 
листки верхнього ярусу вкриваються 
антоціановими фіолетовими пляма-
ми, скручуються у вигляді «човника» 
уздовж центральної жилки, у пазухах 
пагонів формуються зелені дрібні 
«повітряні» або «сидячі» бульбочки.

У фазу цвітіння картоплі у вологу 
теплу погоду на стеблах уражених 
рослин виявляється брудно-білий по-
встяний наліт, який вкриває нижню 
частину стебел інколи до черешків 
нижніх листків (біла ніжка), що ви-
кликається статевою стадією (теле-
морфою) гриба. 

Збудником хвороби є гриб 
Thanatephorus cucumeris Donk (ана-
морфа: Rhizoctonia solani Kuhn). 
Гриб належить до гемібіотрофів, полі-
фаг, уражує близько 230 видів рослин 
з родин бобових, айстрових, капустя-
них, пасльонових та ін., у тому числі: 
цукрові буряки, конюшину, редьку, 
щавель, капусту, моркву, огірки, са-
лат, гарбузи, томат, тютюн та інші 
культурні та дикорослі рослини. 

Польова популяція Rh. solani нео-
днорідна і представлена численними 
штамами, які належать до анастомоз-
них груп АГ1, АГ3 і АГ4. Найбільш 
конкурентноздатною і агресивною 
щодо картоплі є АГ3.

Збудник ризоктоніозу здатний 
уражувати картоплю на всіх етапах 
її розвитку, від сходів до збирання. 
Найуразливішою фазою для заражен-
ня картоплі на початку вегетації є білі 
паростки, які утворюються з бруньок 
бульб. Склероції та грибниця пато-
гена у ґрунті й на поверхні уражених 
ризоктоніозом бульб здатні пророс-
тати одночасно з проростанням вічок 
картоплі.

У збудника хвороби виділяють три 
стадії розвитку: зимуючу (сплячу), 

паразитичну і статеву. 
Зимуюча стадія представлена 

склероціями гриба, що зберігаються 
у ґрунті і на поверхні бульб картоплі. 
Життєздатність склероціїв у ґрунті 
зберігається протягом 3–4 років. 

Паразитична стадія Rh. solani 
розпочинається з проростання скле-
роція у грибницю, яка складається з 
величезної кількості переплетених 
світлих безбарвних гіф. При виса-
джуванні бульби у ґрунт склероції, 
що знаходяться на її поверхні або в 
ґрунті, в умовах підвищеної вологості 
і низьких температур проростають гі-
фами, які поширюються по поверхні 
бульби і, контактуючи з паростками, 
проникають у їх тканини, швидко по-
ширюються по міжклітинниках, про-
никають у тканини паренхіми і про-
відної системи, викликають плями 
та виразки, які у масі призводять до 
загибелі паростка. 

Статева (базидіальна) стадія Th. 
cucumeris утворюється на нижній 
приземній частині стебел картоплі у 
середині літа у вигляді «білої ніжки», 
яка у поширенні гриба істотного зна-
чення в більшості випадків не має.

Розвиток патогена значною мірою 
залежить від температури і вологості 
ґрунту. Оптимальна температура для 
розвитку гриба коливається у меж-
ах від 90С до 270С. Склероції можуть 
проростати при температурі 9–300С. 
При температурі нижче 50С і вище 
320С їх проростання не спостеріга-
ється, а при 16–260С воно найактив-
ніше. Паростки картоплі найсильніше 
уражуються у ґрунті при температурі 
17–200С. 

Часті і рясні дощі у червні–серп-
ні, порівняно невисока температура 
повітря, відсутність вітрів, що здатні 
підсушувати ґрунт, сприяють посиле-
ному розвитку хвороби. З таких по-
годних умов грибниця патогена, що 
розвивається на підземних органах 
картоплі, може пронизувати ґрунт на 
великій площі і на її поверхні. форму-
вати статеве спороношення. Є відо-
мості, що бізидіоспори гриба з по-
верхні ґрунту можуть промиватися 

дощовою водою вглиб і, проростаю-
чи, уражувати бульби нового врожаю.

Шкідливість захворювання про-
являється при всіх формах розвитку 
хвороби: ураженні паростків під час 
зберігання бульб і у період вегета-
ції, ураженні підземної та надземної 
частин стебла, наявності склероціїв 
на бульбах. Ступінь шкідливості за-
хворювання у більшості випадків 
залежить від чинників зовнішнього 
середовища, рівня запасу інфекції у 
ґрунті і на насіннєвому матеріалі, гус-
тоти посадки бульб. Оптимальна тем-
пература ґрунту для розвитку захво-
рювання – близько 170С, вологість 
– 60–70% від повної вологоємності. 
Граничне значення інфекційного на-
вантаження R. solani у ґрунті, вище 
якого ризоктоніоз завдає відчутної 
шкоди, становить один склероцій чи 
одна пропагула (фрагмент грибниці) 
на 100 г ґрунту.

Сприятливі умови для інфікування 
рослин створюються на важких (су-
глинних) ґрунтах. Кислотність ґрун-
ту у діапазоні PH від 4,5 до 8 не має 
істотного значення, хоча є відомості, 
що дещо краще ризоктоніоз розвива-
ється при PH 5,5–6,5, що збігається з 
оптимальною кислотністю і для рос-
ту картоплі.

КАРТОПЛЯРСТВО

Бульба з ураженими ризоктоніозом 
паростками і коренями
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Основну шкоду гриб завдає у пері-
од розвитку сходів картоплі. Навесні 
в умовах високої вологості і темпера-
тури 50С і вище склероції гриба про-
ростають, при контакті з паростками 
картоплі грибниця проникає у їх тка-
нину, викликаючи суцільне ураження. 
За сильного розвитку хвороби паро-
стки чорніють, загнивають і відмира-
ють, відбувається випадання сходів у 
полі. Найбільшої шкоди гриб завдає 
під час ураження паростків насіннє-
вих бульб, більшість (20% і більше) 
з яких гине ще до появи на поверхні 
ґрунту. Насіннєві бульби, які щільно 
вкриті великою кількістю склероціїв 
гриба, як правило, сходів не дають. 
Збудник хвороби може уражувати 
паростки картоплі під час зберігання, 
але у більшості випадків бульби зара-
жаються у період від садіння до появи 
сходів. І чим триваліший цей період, 
тим більшої шкоди завдає ризоктоні-
оз. Сильне ураження призводить до 
запізнення з’явлення пригнічених зрі-
джених сходів, сильного відставання 
у рості і розвитку рослин. 

Внаслідок ураження кореневої 
шийки стебел картоплі, столонів і ко-
ріння врожайність знижується на 15–
20%, а в окремі роки залежно від сорту 
– на 40–60%. Слід зазначити, що при 
ураженні бульб ризоктоніозом різко 
погіршується їх товарний вигляд. Під 
час зберігання уражені бульби є більш 
сприятливими до ураження мокрими 
гнилями.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
Одним із стримуючих факторів 

ураження картоплі ризоктоніозом є 
дотримання науково обґрунтованої 
сівозміни з урахуванням біологічних 
особливостей розвитку збудника 
хвороби. Найкращими попередника-
ми під картоплю, які сприяють зна-
чному зниженню інфекційного фону 
Rh. solani в ґрунті (в 1,7–3,5 раза за-
лежно від культури) є зернові куль-
тури, багаторічні злакові трави, льон 
і озимий ріпак. 

Незадовільними попередника-
ми, які є резерваторами інфекції, є 
цукрові, столові, кормові буряки, 
капуста, конюшина, томат, тютюн, 
морква, гарбузові та баштанні куль-
тури, які сприяють розвитку захво-
рювання і накопиченню інфекції у 
ґрунті. Повертати картоплю на це 
поле слід через 4–5 років, що суттє-
во оздоровить ґрунт від склероціїв 
і пропагул зимуючої грибниці пато-
гена. 

Своєчасно і якісно проводити 
живлення рослин шляхом внесення 
збалансованих органічних і міне-
ральних добрив (макро- і мікроеле-
ментів) на основі результатів агро-
хімічного аналізу ґрунту. Особливу 
роль у підвищенні стійкості рослин 
і бульб картоплі до ризоктоніозу ві-
діграє калій. Тому у зонах сильної 
шкідливості хвороби слід вносити 
підвищені дози калію (на 10–15% від 
розрахункових).

З метою зниження шкідливості 
гриба Rh. solani, попередження на-
копичення його у навколишньому 
середовищі, отримання високоя-
кісного врожаю слід висаджувати 
здорові бульби або з незначною 
кількістю склероціїв гриба на їх по-
верхні (бал 1) масою 70–90 г. Опти-
мальна густота посадки 50 тис./га, 
строк садіння визначається ступе-
нем прогрівання ґрунту на глибині 
10 см, коли температура досягне 
рівня 7–80С. При температурі ґрун-
ту 5–60С бульби не проростають і не 
дають сходів. Глибина загортання 
бульб становить 6–8 см від поверхні 
ґрунту. 

У насіннєвій партії картоплі не 
допускається наявність бульб навіть 
із незначним ураженням фітофто-
розом, тому що ця хвороба може за 
сприятливих умов викликати епіфі-
тотію, крім цього сприяє інтенсив-
ному ураженню паростків картоплі 
ризоктоніозом. 

Обов’язковим заходом проти ри-
зоктоніозу та інших хвороб є перед-
посадкове протруєння насіннєвих 
бульб. Для цього використовують 
один із рекомендованих протруй-
ників на основі діючих речовин: 
азоксистробіну + металаксилу-М, 
се (Юніформ 446 SE, 1,5 л/т); іма-
заліла сульфату, к.с. (Фунгазіл 100 
SL, 0,15 л/т); іпродіону, к.с. (Ровраль 
Аквафло, 0,38–0,4 л/т); манкцебу, 
з.п. (Дітан М-45, 2,0–2,5 кг/т); флу-

КАРТОПЛЯРСТВО

Уражений  кущ  картоплі закінчив передчасно вегетацію (загинув)
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диоксонілу, тн (Максим 025 FS, 0,75 
л/т); флуксапіроксаду, к.с. (Серкадіс, 
0,2–0,25 л/т). 

Проти комплексу хвороб, ґрунто-
вих та наземних шкідників бульби 
картоплі доцільно обробляти ком-
бінованими інсектицидно-фунгіцид-
ними препаратами на основі діючих 
речовин: дифеноконазолу + флудіок-
сонілу + тіаметоксаму, тн (Селест 
Топ 312,5 FS, 0,5–0,7 л/т та аналоги); 
пенсикурону + імідаклоприду, т.к.с. 
(Престиж 290 FS, 1,0 л/т та анало-
ги); пенфлуфену + клотіанідину, тн 
(Еместо Квантум, 273,5 FS, 0,3–0,6 
л/т при обробці бульб або 1,5м1,8 л/т 
при внесенні у гребені під час виса-
джування). 

Серед біологічних препаратів 
фунгіцидної дії для обробки насіннє-
вих бульб використовують Фітоцид, 
р. (1,0 л/т); Псевдобактерин-2 (Рес-
пекта), в.р. (1,0 л/т).

Протруюючи бульби, у робочі сус-
пензії чи емульсії препаратів слід до-
давати мікроелементи: марганець, 
молібден, цинк, кожного по (0,02%), 
борну кислоту (0,05%), перманганат 
калію (0,001%), а також витяжки із 
суперфосфату (2%) і аміачної селі-
три (2%). Дослідженнями встанов-
лено, що протруєння насіннєвих 
бульб картоплі Дітаном М-45 проти 
ризоктоніозу знижувало розвиток 
хвороби на паростках у середньо-

му на 22,8%, на столонах – на 15,7%; 
на корінні – на 7,9%; на бульбах – на 
45,4%. За рахунок зниження рівня 
ураженості продуктивність рослин 
зростала на 25,1% (Саюк, 2003).

Своєчасно і якісно проводити аг-
ротехнічні заходи по догляду за рос-
линами. Після садіння і впродовж 
вегетації картопля потребує рихлого 
ґрунту. До появи сходів, особливо 
на важких запливаючих ґрунтах, для 
неї небезпечна ґрунтова кірка. Через 
дві доби після її утворення паро-
стки бульб, уражені ризоктоніозом, 
можуть загинути, не з’явившись на 
поверхні ґрунту. Тому необхідно 
провести до появи сходів культу-
ри 2–3 боронування з урахуванням 
гранулометричного складу ґрунту. 
У період бульбоутворення картопля 
особливо чутлива до нестачі пові-
тря в ущільненому ґрунті: столони 
і молоді бульби проявляють ознаки 
задихання, вони легко уражуються 
ризоктоніозом. Через дефіцит пові-
тря у ґрунті відбувається загнивання 
основи стебел у результаті їх уражен-
ня білою ніжкою. Тому у фазу буто-
нізації – на початку цвітіння карто-
плі слід глибоко розпушувати ґрунт 
з одночасним високим підгортанням 
кущів, що також буде запобігати ма-
совому інфікуванню молодих бульб 
фітофторозом. 

Особливу увагу при вирощуван-
ні картоплі слід приділити знищен-
ню бур’янів. Слід пам’ятати, що такі 
бур’яни, як хвощ польовий, лобода 
(біла, гібридна, багатонасінна), різні 
форми осоту польового або рожево-
го, різні види осоту жовтого (шор-
сткий, городній, польовий та ін.), 
грицики звичайні, талабан польовий 
та ін. інтенсивно уражуються ризок-
тоніозом і в рази збільшують інфек-
ційне навантаження у вигляді скле-
роціїв і грибниці патогена у ґрунті. 

Своєчасне збирання врожаю за-
побігає масовому інфікуванню бульб 
ризоктоніозом, фітофторозом та ін-
шими хворобами у ґрунті. Чим до-
вше бульби залишаються у ґрунті 
після відмирання бадилля, тим силь-

ніше вони уражуються ризоктоніо-
зом і покриваються щільним шаром 
чорних склероціїв. 

Збирають урожай у теплу суху по-
году за середньодобової температу-
ри не нижче 5–70С. Бульби, зібрані 
навіть у суху погоду за температури 
нижче 4°С і вище 250С, інтенсивно 
уражуються грибними і бактеріаль-
ними хворобами. 

Найбільш радикальним, еколо-
гічно безпечним і економічно вигід-
ним методом захисту картоплі від 
ризоктоніозу є вирощування висо-
копродуктивних стійких до хвороби 
сортів. На сьогодні імунні і високос-
тійкі до ризоктоніозу сорти картоплі 
у світі відсутні. Відносно стійкими 
до хвороби є сорти картоплі: Амо-
роза, Атлантик, Вернісаж, Витязь, 
Гатчинська, Дара , Дзвін, Дубравка, 
Зарево, Зоряна, Карлена, Ласунак, 
Либідь, Невська, Олена, Посвіт, Про-
лісок, Саванна, Седнівська рання, 
Слов’янка, Тетерів, Тімо Ханккіян, 
Українська рожева, Фіделія, Форсаж, 
Baby Lou , Pocahontas та ін. 

З використанням на сьогодні 
штучного інфекційного фону Rh. 
solani анастомозної групи АГ3 сут-
тєво зростають можливості у селек-
ціонерів об’єктивно оцінити велику 
кількість сортозразків, виявити і 
впровадити у виробництво більш 
стійкі до ризоктоніозу високопро-
дуктивні сорти картоплі. 

КАРТОПЛЯРСТВО

Початок проростання склероціїв 
збудника ризоктоніозу на 
поверхні бульби

Бульба з ураженими паростками 
ризоктоніозом в картоплесховищі 
навесні
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  ЦЕ ЦІКАВО

Суцвіття – дрібні 
корзинки, за формою 

– округлі, рідше 
продовгувато-

еліптичні,  
у залежності від 

різновидусорту – 
діаметром від 0,1  

до 4,5 мм.
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На сучасному етапі розвитку 
аграрного сектору економіки акту-
альним залишається завдання удо-
сконалення структури вирощуван-
ня і споживання овочів за рахунок 
введення у культуру нових цінних 
видів овочевих рослин, створення 
сортів малопоширених видів рос-
лин для різних зон вирощування з 
метою розширення ареалу їх роз-
повсюдження і впровадження у 
виробництво. 

До цінних пряно-смакових рос-
лин належить полин естрагон 
(Artemisia dracunculus L.) – бага-
торічна рослина родини Айстрові 
(Asteraceae). 

ЦІННІСТЬ І 
ВИКОРИСТАННЯ 

Цей вид полину більше відомий 
городникам за назвою «тархун». 
У їжу використовують молоді 
нездерев’янілі трав’янисті паго-
ни і листки. Специфічний слабо-
пряний аромат і гострий пряний 
пікантний терпкуватий смак рос-
лині надають ефірні олії, до скла-
ду яких входить естрагол і терпен. 

Найбільша кількість ефірної олії 
міститься на верхівках пагонів у 
період цвітіння. Листки тархуну 
багаті вітамінами, зокрема містять 
каротин, аскорбінову кислоту, ру-
тин, а також біологічно активні ре-
човини – алкалоїди, флавоноїди, 
кумарин тощо.

У кулінарії молоду зелень поли-
ну естрагону використовують для 
приготування салатів, як припра-
ву до м’ясних і рибних страв, до-
дають у супи, соуси, присмачують 
бутерброди. На одну порцію за-
кладають 4–6 г свіжої або 0,4–0,6 
г сушеної сировини. У висушеному 
вигляді зелень зберігає ароматич-
ність і використовується як пря-
на приправа. Зелену масу також 
можна засолювати про запас. Сві-
жу зелень додають безпосередньо 
перед подачею страв, а висушену – 
за декілька хвилин до завершення 
готування. 

Пагони у технічній стиглості 
(більш зрілі, здерев’янілі) – чудо-
ва спеція при засолюванні ово-
чів (огірків, помідорів, кабачків), 
грибів, квашенні капусти, приго-
туванні маринадів. Речовини, що 

містяться у листках, пригнічують 
ріст молочнокислих бактерій. При 
використанні пряності зберігаєть-
ся колір продукції, поліпшується 
смак і аромат овочів. 

Освіжаючий напій «Тархун», ви-
готовлений із рослини – найбільш 
відомий продукт, що асоціюється з 
рослиною. Пряність використову-
ється також для ароматизації оцту, 
вина, лікеру, закавказьких сирів, 
виготовлення «зеленого» масла. 
Смак страв із полином естраго-
ном проявляється більш насичено, 
якщо його збризнути лимонним 
соком.

Споживання полину естраго-
ну сприяє утворенню шлунково-
го соку, поліпшує сон, покращує 
апетит, нормалізує функції залоз 
внутрішньої секреції. У народній 
медицині траву застосовують як 
протиглисний засіб, при набряках, 
для профілактики цинги, лікуван-
ня водянки, догляду за шкірою 
шиї. Рослина нівелює гіркоту ліків.

ЦЕ ЦІКАВО

Вегетація розпочинається рано навесні, пагони, що відросли, 
весняними заморозками не пошкоджуються

Протягом періоду вегетації 
проводять 4-5 розпушувань 
міжрядь (до змикання рядків 
у перший рік вегетації і при 
можливості проведення цього 
агрозаходу на другий)
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БОТАНІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
І БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

Полин естрагон – рослина 
багаторічна. Коренева система 
складається із дерев’янистого ко-
реневища і численних бокових 
розгалужень, що розміщуються на 
глибині до 40 см. Суцвіття – дріб-
ні корзинки, за формою – округлі, 
рідше продовгувато-еліптичні, 
залежно від різновиду/сорту – 
діаметром від 0,1 до 4,5 мм. Маса 
1000 насінин 0,2–0,3 г, схожість 
насіння зберігається 2–4 роки. У 
Ніжинському районі у переважної 
більшості зразків (сортів, популя-
ційних форм) насіння не дозріває. 
При вирощуванні полину естра-
гону із насіння південного похо-
дження генеративне (насіннєве) 
покоління необхідно перевірити 
на морозостійкість та продуктив-
ність і ароматичні якості.

Загалом можна стверджувати, 
що тархун – рослина морозостій-
ка, особливо місцеві форми, не ви-
мерзає навіть у малосніжні зими. 
Вегетація розпочинається рано 
навесні, пагони, що відросли, вес-

няними заморозками не пошко-
джуються.

Особливості вирощування. Ді-
лянку закладають з урахуванням 
того, що рослини будуть рости на 
одному місці багато років, а також 
варто враховувати особливість 
полину естрагону розростатися і 
«відвойовувати» нові території. 
Грунт має бути поживним, реакція 
грунтового розчину – близькою до 
нейтральної (не кислою). На над-
то удобрених ділянках збільшу-
ється урожайність зелені, проте в 
ній знижується вміст ефірної олії. 
У період вирощування розсади та 
укорінення живців рослина потре-
бує достатнього освітлення, а зго-
дом дорослі рослини задовільно 
витримують напівзатінок. За недо-
статнього зволоження ріст пагонів 
затримується, у нижній частині 
листки відмирають і стебла оголю-
ються; надмірне зволоження для 
рослини згубне. 

Підготовка ґрунту традиційна 
для зони вирощування. Обробіток 
ґрунту для вирощування полину 
естрагону традиційний для зони 
вирощування, основний розпочи-
нають відразу після збирання по-
передника з лущення дисковими 
лущильниками у двох напрямках 

на глибину 8–10 см. Якщо поле 
засмічене коренепаростковими 
бур’янами, застосовують лемішні 
лущильники: при цьому глибина 
першого обробітку становить 12–
14 см, а другої, яку за оптимальних 
умов для відростання бур’янів за-
звичай проводять через два тижні 
– 14–16 см. 

ЦЕ ЦІКАВО

На одному місці естрагон росте багато років, а також варто  
враховувати особливість полину естрагону розростатися

Укоріненння рослин за 
вегетативного розмноження

Вегетативне розмноження 
проводять поділом куща, 
кореневими паростками та 
стебловими живцями
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ЦЕ ЦІКАВО

За два тижні, після масового 
відростання бур’янів, проводять 
зяблеву оранку: на підзолистих 
ґрунтах на глибину орного шару, 
на супіщаних чорноземах – на 
20–22 см, на суглинкових чорно-
земах – на 25–27 см. На бідних 
ґрунтах, якщо необхідне внесення 
органічних добрив, вносять пере-
гній або торфокомпост 20–30 т/га. 
Одночасно вносяться мінеральні 
добрива – суперфосфат і калійну 
сіль у дозі відповідно 200–250 та 
60–80 кг/га.

Рано навесні поле боронують із 
метою збереження ґрунтової во-
логи. Першу суцільну культивацію 
проводять якомога раніше з одно-
часним боронуванням. Під культи-
вацію вносять 150–200 кг/га аміач-
ної селітри. Безпосередньо перед 
сівбою, не допускаючи розриву 
в часі, рекомендується провести 
передпосівний обробіток ґрунту 
комплексними агрегатами, напри-
клад РВК-3, чи, за наявності, більш 
сучасними, які дозволяють за один 
прохід розпушувати, вирівнювати 
і ущільнювати ґрунт, цим самим 

забезпечувати оптимальні умови 
для рівномірного розподілу висі-
яного насіння (за насіннєвого роз-
множення) або кращого прижив-
лювання розсади. 

При насіннєвому розмноженні 
тархуну сівбу проводять у плів-
кових теплицях на сонячному об-
ігріві чи інших доступних спору-
дах захищеного грунту. Оскільки 
насіння дуже дрібне, загортають 
його не глибше 0,5 см. За умови 
сівби відразу у відкритий грунт 
грядку накривають нетканими 
укривними матеріалами і регуляр-
но зволожують, аби поверхневий 
шар грунту завжди був вологим. 
Після з’явлення сходів сіянці пікі-
рують за схемою 15х5 см, вони до-
бре витримують пересаджування. 

Вегетативне розмноження про-
водять поділом куща, кореневи-
ми паростками та стебловими 
живцями. Розділяють рослини 
4–5 року життя, на кожній час-
тині має бути 3–5 пагонів, краще 
цю операцію проводити навесні. 
При розмноженні паростками від 
материнської рослини відділяють 

3–5 паростків, після чого мате-
ринську рослину підгортають. 
Схема висаджування за цих спо-
собів 70х30 см.

ЖИВЦЮВАННЯ 
ПРОВОДЯТЬ  
У ТРАВНІ–ЧЕРВНІ 

Живці нарізують завдовжки 
10–15 см, висаджують під плівкові 
укриття за схемою 5х3 см, добре 
поливають і притінюють. На по-
стійне місце висаджують восени. 
За умови достатнього зволоження 
вкорінювати живці можна і у від-
критому грунті, прикривши поліе-
тиленовою плівкою або пластико-
вими пляшками.

Догляд за рослинами полягає у 
боротьбі з бур’янами, підтриманні 
ґрунту у пухкому стані. Для цього 
протягом періоду вегетації прово-
дять 4–5 розпушувань міжрядь (до 
змикання рядків у перший рік ве-
гетації і за можливості проведення 
цього агрозаходу на другий) і 2–3 
прополювання у рядках.

Фаза масового цвітіння. У переважної більшості зразків (сортів, популяційних форм) насіння не дозріває
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Зелену масу збирають регуляр-
но, у міру відростання. Після зрі-
зування рослини варто підживити. 
Можна відрощувати зелень поли-
ну естрагону і взимку із заготовле-
них восени кореневищ за темпера-
тури 15–18оС.

СОРТОВЕ 
РІЗНОМАНІТТЯ 

Сортимент полину естрагону 
вітчизняної селекції у Держав-
ному реєстрі сортів рослин, при-
датних для поширення в Україні, 
до недавнього часу включав два 
сорти: станом на середину 2013 
року було внесено сорти Смарагд 
і Травневий (селекції Нікітського 
ботанічного саду НААН, рік зане-
сення в реєстр 2004). Проте через 
анексію Криму ці сорти стали не-
доступними для використання 
в Україні, відтак вони виключені 

з наступних редакцій Держре-
єстру. Сортів полину естрагону 
іноземної селекції в Україні не за-
реєстровано жодного. В Україні 
вирощуються переважно місцеві 
популяції та сортимент іноземно-
го походження, вирощений із на-
сіння, інтенсивне завезення якого 
на насіннєвий ринок відзначаємо 
протягом останнього десятиріччя 
(в т.ч. і нелегальним шляхом як 
приватними особами, так і комер-
ційними фірмами). 

До 90-х років ХХ сторіччя у 
Чернігівській області для кон-
сервної промисловості, зокрема у 
Ніжинській огірковій зоні, був ра-
йонований сорт полину естрагону 
селекції ВНДІСНОК (м. Москва) 
Грибовський, тому в регіоні ши-
роко поширені популяції естра-
гону, вихідною формою яких є 
саме цей сорт. Проте через недо-
статню роботу щодо первинного 
та репродукційного насінництва 
даного сорту є всі підстави ствер-
джувати: місцевий матеріал, що 
підтримується населенням, втра-
чає притаманні оригінальному 
сорту цінні господарські ознаки, 
стає неоднорідним і вироджуєть-
ся/дичавіє. 

Необхідність залучення цього 
виду в селекційний процес на До-
слідній станції «Маяк» Інституту 

овочівництва і баштанництва На-
ціональної академії аграрних наук 
України обумовлена щонайменше 
двома причинами: необхідністю 
створення вітчизняних сортів по-
лину естрагону, придатного для 
споживання у свіжому вигляді 
(зеленна продукція), та оновлен-
ня і розширення сортименту для 
одержання високоякісної пряної 
сировини у контексті відроджен-
ня огіркового засолювального 
промислу на основі класичного 
сорту огірка Ніжинський місце-
вий та новітнього сортименту да-
ного сортотипу. Мета досліджень 
полягала у створенні сортів по-
лину естрагону з високою продук-
тивністю, морозостійкістю, висо-
ким коефіцієнтом вегетативного 
розмноження, смаковими та аро-
матичними якостями, адаптовані 
до умов вирощування в зонах Лі-
состепу і Полісся України.

У 2016 році до Державного ре-
єстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, внесено 
сорти полину селекції ДС «Маяк» 
ІОБ НААН Уненеж і Яничар (див 
характеристику цих сортів ниж-
че). Ще через рік Держреєстр 
поповнився ще 2 вітчизняними 
сортами – Сибіряк і Аквамарин 
селекції Національного ботаніч-
ного саду НАН України. 

ЦЕ ЦІКАВО

У кулінарії молоду зелень полину естрагону використовують для 
приготовлювання салатів, у якості приправи до м’ясних і рибних страв, 
додають у супи, соуси, присмачують бутерброди

Пагони у технічній стиглості 
(більш зрілі, здерев’янілі) – чудова 
спеція при засолюванні овочів
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СОРТ УНЕНЕЖ 
Рослина за габітусом компактна, 

висотою 150 см (висота у фазі тех-
нічної стиглості 45 см), з середньою 
кількістю генеративних стебел. Тип 
галуження – більше трьох паго-
нів. Стебло товсте, у фазі технічної 
стиглості – середнє, діаметром 0,5 
см; зеленувато-коричневого за-
барвлення з проявом антоціану. 
Пагони першого порядку середньої 
довжини, пагони другого порядку 
– наявні, третього – відсутні. Рос-
лина сильно залистяна. Листки на 
пагонах сидячі, без черешка, пооди-
нокі, розміщуються почергово; за 
формою листкова пластинка вузько 
ланцетна, сизуватого забарвлен-
ня; довжина листкової пластинки 
10 см, ширина 1 см. Форма основи 
листкової пластинки клиноподібна, 
опушення відсутнє. Суцвіття по-
мірної щільності. Квітка жовтого 
забарвлення. Насіння в умовах Пів-
нічного Лісостепу і Полісся Украї-
ни не утворюється, розмножується 
тільки вегетативно. 

Урожайність зеленої маси 
у фазі технічної стиглості (до 

здерев’яніння пагонів) 36,0 т/га, в 
т.ч. за перший збір 21,8 т/га; кіль-
кість зеленої маси з одного погон-
ного метра 1260 г; рекомендується 
проводити два зрізування.

За даними біохімічного аналізу, у 
зеленій масі (незадерев’янілих вер-
хівкових пагонах) сорту Уненеж у 
фазу відростання зеленої маси після 
першого зрізування міститься: сухої 
речовини 38,42%, загального цукру 
1,24%, аскорбінової кислоти 19,95 
мг/100 г, нітратів 801 мг/кг (при 
гранично допустимій концентрації 
2000 мг/кг)

.
СОРТ ЯНИЧАР

Рослина за габітусом компактна, 
висотою 100 см (висота у фазі тех-
нічної стиглості 50 см), з великою 
кількістю генеративних стебел – на 
другий рік вегетації більше 70. Тип 
галуження – більше трьох пагонів. 
Стебло середньої товщини, у фазі 
технічної стиглості – тонке, діаме-
тром 0,4 см; світло-зеленого забарв-
лення без прояву антоціану. Пагони 
першого порядку поодинокі, роз-
міщуються почергово; за формою 
листкова пластинка вузько ланцет-
на, зеленого забарвлення помірної 
інтенсивності; довжина листкової 
пластинки 10,5 см, ширина 1 см. 
Форма основи листкової пластинки 
звужена, опушення відсутнє. Суц-
віття не щільне. Квітка жовто-чер-
воного забарвлення. Насіння в умо-
вах Північного Лісостепу і Полісся 
України утворюється в окремі роки, 
рекомендується розмножувати пе-
реважно вегетативним способом.

Урожайність зеленої маси 
у фазі технічної стиглості (до 
здерев’яніння пагонів) 44,0 т/га, в 
т.ч. за перший збір 18 т/га; кількість 
зеленої маси з одного погонного 

метра 1530 г; рекомендується про-
водити три зрізування.

За даними біохімічного аналізу, 
у зеленій масі сорту Яничар у фазу 
відростання зеленої маси після пер-
шого зрізування міститься: сухої 
речовини 31,51%, загального цукру 
0,76%, аскорбінової кислоти 21,0 
мг/100 г, нітратів 994 мг/кг (при ГДК 
2000 мг/кг).

Сорти полину естрагону Уненеж 
і Яничар рекомендовані для осво-
єння в агроформуваннях усіх форм 
власності і господарювання та у 
приватному секторі в зонах Лісосте-
пу і Полісся України у відкритому і 
захищеному (вигонка зеленої маси 
із кореневищ у несезонний період) 
ґрунті; придатні для споживання у 
свіжому вигляді (зеленна продукція) 
та використання як прянощів при 
консервуванні і засолюванні овочів. 
Вирощування сортів полину естра-
гону, створених на Дослідній стан-
ції «Маяк» ІОБ НААН, не потребує 
інсектицидного і фунгіцидного за-
хисту, отже вони цілком підходять 
для використання у системах орга-
нічного землеробства. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ СОРТИ ПОЛИНУ 
ЕСТРАГОНУ – ВІТЧИЗНЯНИМ АГРОВИРОБНИКАМ 
І СПОЖИВАЧАМ

Сорт Уненеж 

Сорт Яничар
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Всі ми з дитинства знаємо, що 
без їжі людина може прожити до-
сить довго, а ось без води не про-
живе і кількох днів. Те саме сто-
сується і рослини. Без достатньої 
кількості вологи вона загине рані-
ше, ніж доросте до плодоношення. 

Приблизно 55 мільйонів людей 
у всьому світі щороку стражда-
ють від посухи, яка являє собою 
найбільш серйозну небезпеку для 
сільськогосподарських культур 
майже у всіх частинах світу. По-
суха загрожує життєзабезпеченню 
людей, від дефіциту води страж-
дає 40% населення світу. 

Відсутність достатньої кількості 
опадів може призвести до знижен-

ня вологості ґрунту або зменшен-
ня кількості ґрунтових вод, потоку 
води, пошкодження сільськогос-
подарських культур і загального 
дефіциту води.

Кліматична тенденція остан-
нього десятиліття демонструє, 
що навіть деякі території Укра-
їни вже страждають від посухи. 
Фермери модернізують своє ви-
робництво, оснащуючи свої поля 
крапельним зрошенням, адже 
без нього врожаю можна не чека-
ти. З’являються нові способи до-
бування води як технологічним 
способом, так і завдяки підруч-
ним засобам, якими ми з вами 
поділимось.

ВИДОБУТОК ВОДИ  
З ПОВІТРЯ

Ізраїльський стартап Roots роз-
робив технологію зрошення посівів 
шляхом конденсації вологи з пові-
тря. Її випробували вже на виногра-
ді. Створена технологія спирається 
на патенти, які вже зареєстровані 
в декількох країнах. Її суть полягає 
в тому, що незалежна система, яка 
працює на сонячних батареях або 
від іншого джерела живлення, до-
зволяє конденсувати вологу з пові-
тря або ґрунту, а та йде на точковий 
полив рослин.

Цю технологію ізраїльські роз-
робники випробували на плантації в 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»

ЦЕ ЦІКАВО

АЛЬТЕРНАТИВН² МЕТОДИ  
ВИДОБУТКУ ² ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДИ
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селищі Бейт-Халеві в Емек-Хефері, 
тут вони таким чином вирощували 
томати, шпинат, огірки, пшеницю, 
рис, салат, сорго і боби. Для поливу 
використовувалася тільки вода, ви-
роблена створеним ними пристро-
єм, конденсована волога.

Розробники відзначають, що 
конденсаційне зрошення особливо 
ефективне в місцях, схильних до по-
сухи, де немає доступу до проточної 
води, а вологість повітря перевищує 
40 відсотків.

Кількість і якість води падає че-
рез глобальне потепління. Багато 
дрібних і середніх фермерів змуше-
ні конкурувати з промисловим сек-
тором. Доступ до води є критичною 
проблемою у світі, а тепер з’явилася 
технологія добування води з воло-
ги, а по суті – з повітря. Залишилося 
тільки знайти рішення, як здеше-
вити саму технологію. У компанії 
сподіваються, що зростання попиту 
на їх технологію призведе до скоро-
чення її вартості.

ВЕЖА З БАМБУКУ  
ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВОДИ

 У світі мінливого клімату і гло-
бального потепління фермери 
змушені шукати творчі рішення 
проблеми нестачі води, при цьому 
відмовившись від складних схем і 
технологій, які ніколи не будуть до-
ступні деяким регіонам.

Винахід промислового дизайнера 
Артуро Вітторіо і його колеги Ан-
дреаса Фоглера не включає в себе 
складні технічні новинки, замість 

цього дослідники пропонують звер-
нутися до природи і найпростіших її 
законів.

Зі стебел бамбука і пластика, 
який розкладається у природі, була 
сконструйована десятиметрова 
вежа під назвою Warka Water. Вона 
складається з жорсткого плетеного 
корпусу, більше схожого на сучасну 
арт-інсталяцію. Навіть не віриться, 
що кожен її елемент і деталь ретель-
но продумані і дозволяють збирати 
близько 99 літрів води на день, по-
дарувавши справжнє диво жителям 
посушливих регіонів планети.

Для роботи цієї вежі не потрібно 
електрики. Спеціальна форма і сіт-
ка з нейлону дозволяють збирати 
крапельки роси, які збираються на 
поверхні. Вода буде збиратися в єм-
ності, які займають нижню частину 
споруди, і надходити через кран для 
всіх бажаючих.

Тести показали, що головний 
фактор, який дозволяє функціо-
нувати вежі, – це конденсат, який 
утворюється через різницю темпе-
ратур вночі і на світанку. Вежа вима-
гає чотирьох людей для установки і 
вважається одним із найбільш еко-
номічних проектів у сфері розши-
рення доступу до водних ресурсів 
планети.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТА 
ЗАОЩАДИТИ ВОДУ?

Недостатньо зібрати воду, важ-
ливо її зберегти. Ви знали, що 65% 
питної води на нашій планеті витра-
чається саме на потреби сільського 
господарства, і вона не завжди ви-
користовується ефективно. Як же її 
можна зберегти?

Здавалося б, росте собі карто-
пляний кущ, який ви періодично 
поливаєте, щоб рослина не засохла і 
порадувала вас смачною картоплею. 
Невже це так витратно? Ще й як! У 
середньому, щоб виростити всього 
1 кілограм картоплі, потрібно ви-
тратити 500 літрів води, а для кіло-
грама рису води необхідно у 10 разів 
більше.

Коли мова йде про втрати у та-
ких масштабах, навіть маленьке 
скорочення поливу може допо-
могти зберегти тонни питної води. 
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Але потрібен чіткий план, коли, як 
часто і яким чином варто поливати 
рослини та які технології освоюва-
ти, щоб економити дефіцитний для 
багатьох водний продукт.

На допомогу сільському госпо-
дарству приходить гідрогель – ча-
рівний гель, що допомагає ферме-
рам у районах, схильних до засухи. 
Він діє, як резервуар для води біля 
коріння рослин, забезпечуючи по-
стійну подачу води для оптималь-
ного росту.

Гідрогелеві полімери виготовля-
ються з продуктів на основі нафти, 
але останні дослідження дозволили 
їх виробництво з використанням 
соєвого масла. Ці гідрогелі біороз-
чинні, отже, більш сприятливі для 
навколишнього середовища.

Сільськогосподарські гідрогелі 
називають водоутримуючими гра-
нулами, тому що вони при контакті 
з водою набухають і у багато разів 
збільшуються у порівнянні з їх по-
чатковим розміром. Існує два класи 
гідрогелів: розчинні і нерозчинні. 
Розчинні гідрогелі використовуєть-
ся для зменшення іригаційної еро-
зії на полях. Нерозчинні – у садах, 
розсадниках і ландшафтних парках, 
щоб зменшити частоту поливу.

Гідрогелі можуть утримувати 
кількість води, яка у багато разів 
перевищує їх власну вагу. Ця влас-
тивість допомагає їм зберігати воду, 
яка може містити поживні речо-
вини. Потім ця вода повільно ви-
діляється, що особливо корисно у 
посушливих умовах. Гідрогелі, які 
зазвичай використовуються у сіль-
ському господарстві, можуть погли-
нати від 400 до 1500 грамів води на 
кожен грам своєї ваги.

ВИКОРИСТАННЯ 
СІЛЬСЬКО ГОСПО-
ДАРСЬКИХ ГІДРОГЕЛІВ

Використання гідрогелю вимагає 
елементарних запобіжних заходів, 
зокрема, масок, для запобігання по-
дразнення очей і шкіри. При збері-
ганні гідрогелю слід дотримуватися 
особливої обережності, оскільки 
його величезна здатність поглинати 
воду може призвести до збільшення 
ваги.

Грунт іноді утворює полугідро-
фобні кірки, які дозволяють воді 
стікати, а не вбиратися в грунт. До-
давання гідрогелів у грунт дозволяє 
воді просочуватися замість того, 

щоб стікати, і волога, що залиши-
лась, потім повертається в грунт 
протягом певного періоду часу.

Використання сільськогосподар-
ських гідрогелей також дозволяє 
відновлювати пошкоджені або не-
придатні сільськогосподарські угід-
дя. Коли гідрогель додається до по-
верхні грунту, здатність утримувати 
воду збільшується, і опади досить 
легко проникають у грунт. Гідрогелі 
також зменшують втрати поживних 
речовин. Однак у засолених грунтах 
гідрогелі здаються менш ефектив-
ними.

Якщо гідрогелю дають висохнути, 
він стає менш ефективни, тому хо-
роша практика зрошення важлива 
для довговічності капсул. Гідрогелі 
можна вносити шляхом змішування 
з грунтом або шляхом розпилення. 
При використанні техніки розпи-
лення гідрогель можна змішувати з 
мікроелементами і пестицидами.

Це ідеальна технологія заоща-
дження води, що дозволяє обійти 
домінуючу проблему нестачі води у 
сільському господарстві, одночасно 
обмежуючи втрати навколишньо-
го середовища, такі як забруднення 
ґрунтових вод і деградація грунту 
через втрату вологи. 
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Обприскувачі, або як їх ще 
називають, розприскувачі вико-
ристовуються для розпилення 
рідких чи порошкоподібних ре-
човин для поливу, підгодівлі або 
ж лікування рослин. Викорис-
товують їх фермери і дачники, 
професійні квітникарі і фахівці 
служб озеленення, адже за їх до-
помогою вищезгадані процедури 
проводяться швидко і без зна-
чних фізичних навантажень. За-
стосовуються розприскувачі для 
обробки дерев, виноградників, 
живоплотів, городніх насаджень, 
клумб, кімнатних квітів, а також 
рослин у теплицях та оранжере-
ях. Той, хто має у себе на озбро-

єнні таке обладнання, набагато 
ефективніше бореться зі шкід-
никами та хворобами рослин, а 
також може проводити їх поза-
кореневе підживлення. 

Серед різноманіття обладнан-
ня існує кілька основних класи-
фікацій обприскувачів. Розпи-
лювачі, що належать до першої 
класифікації, поділяються за 
типом виконання на ручні, з на-
плічними або ранцевими реме-
нями, та моделі на візку. Кожен із 
них вказує на спосіб транспорту-
вання пристрою під час роботи. 
Якщо конструкція не є важкою, 
а маніпуляції короткочасні, то 
тут краще надати перевагу руч-

ному варіанту. Для тривалих дій 
із розпилювачем місткістю 5 лі-
трів доцільніше закріпити його 
на спині за допомогою ранця або 
повісити на плече. Для комфорт-
нішого ж використання важкого 
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й більш місткого розпилювача 
передбачено візок з колесами, на 
який встановлюється наповне-
ний рідиною-розчином бак.

Наступна класифікація стосу-
ється типу приводу. Розприску-
вачі бувають пульверизаторні, 
помпові, важільні, акумуляторні, 
електричні та бензинові. Щоб не 
помилитися під час вибору об-
прискувача, важливо розуміти, 
який обсяг роботи доведеться 
за його допомогою виконува-

ти. Від цього залежать показни-
ки потужності, продуктивності, 
місткості бака, дальності подачі 
напору та особливості транспор-
тування конструкції. Вибір по-
трібного варіанту залежить від 
площі обробки та комфорту під 
час експлуатації. На малих ді-
лянках досить буде й помпового 
або важільного варіанту. Для об-
робки ж великих площ доцільно 
придбати модель з акумулятором 
або моторозприскувач. Тут треба 
зауважити, що для роботи в за-
критому просторі користуються 
будь-якими  пристроями окрім 
бензинових, бо останні продуку-
ють шкідливі для здоров’я людей 
вихлопи, тому використовують-
ся лише на вулиці. 

До речі, вибираючи розпри-
скувачі, поцікавтеся їх тех-
нічними характеристиками і 
призначенням, адже не всі мо-
делі призначені для розпилен-
ня сухих складів препаратів. 
Більшість використовується 
у роботі лише з рідинами. Хоча 
є й універсальні варіанти, які, 
крім рідких і порошкових ре-
човин, розпилюють ще й лаки, 
фарби та різні олії. 

Найпрактичнішими помічни-
ками на площах до 30 соток бу-
дуть помпові розприскувачі, для 

роботи з якими доведеться на-
гнітати тиск вручну. Маніпуляція 
створює досить непоганий тиск, 
і тому ними найчастіше користу-
ються при обприскуванні дерев 
на присадибних ділянках. Комп-
лектуються вони баками місткіс-
тю від 2 до 12 літрів, а підкачка 
тиску у помпі виконується рухом 

рукоятки (вгору–вниз). Згадана 
категорія розприскувачів має не-
високу вартість, оскільки їх кон-
струкція досить проста, вони є 
невеликими, бо розраховані на 
маленькі обсяги роботи, а тому 
й місткість їх нижча, ніж у ран-
цевих. Але ж і працювати з ними 

ТЕХНІКА
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набагато простіше. Варто зазна-
чити те, що у плані продуктив-
ності вони поступаються іншим 
видам обприскувачів, адже при-
значені для роботи на невеликих 
ділянках. У них вже є регулюван-
ня струменя, що дуже спрощує 
роботу, вони легкі, і тому мобіль-
ність під час їх використання під-
вищується. Є розприскувачі, які 
оснащені простим розпилювачем 
з регулюванням струменя, а є й 
такі, які мають ручку з помпою 
всередині. 

Схожа конструкція, але тро-
хи інший принцип накачуван-
ня повітря у важеля ручного 

обприскувача. По-перше, тиск 
утворюється у резервуарі, а не в 
помпі. По-друге, нагнітання по-
вітря здійснюється за допомо-
гою спеціального важеля біля 
основи бака. До речі, його мож-
на встановлювати з комфортно-
го для користувача боку (шульга 
не відчуватиме незручностей). 
Для збереження механізму іс-
нує фільтр, який запобігає потра-
плянню дрібних частинок все-
редину й попереджає забивання 
форсунок. Раджу віддавати пере-
вагу тим моделям, у яких трубка 
телескопічна, оскільки завдяки 
цьому можна працювати біля 
високих насаджень. Процес 
розпилення розчину можна ре-
гулювати насадками і різною 
силою натискання на кнопку, 
хоча для роботи впродовж 
тривалого періоду часу 
кнопка може й фіксуватися 
в натиснутому положенні. 

Якщо ж користуваче-
ві потрібно буде пра-
цювати довго та ін-
тенсивно, то в цьому 
випадку варто спро-
бувати акумулятор-
ний розприскувач, 

який має у своїй конструкції 
електропривід. Його можна оха-
рактеризувати трьома словами: 
тихий, місткий, високопродук-

тивний. Привід від батареї 
виключає фізичні зусилля 
людини для накачування 
тиску, і все, що потрібно ро-
бити операторові  – це  на-
тискати на кнопки і направ-
ляти струмінь у потрібний 
бік. У цього розприскувача є 
регулювання подачі, індика-
тор заряду та інші додаткові 
функції для зручності в ро-

боті. Наразі популярні два 
типи акумуляторів до 

них – нікель-кад-
мієві і літій-іонні. 

Останні вигра-
ють за харак-
т е р и с т и к а м и , 
тривалістю ро-
боти та термі-
ном експлуа-
тації. Залежно 
від фірми-ви-
робника при-
лад може пра-

цювати без 
підзарядки до 8 
годин, що осо-
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бливо цінується при роботі на 
віддалених від джерел живлення 
ділянках. Сам акумулятор заря-
джається від побутової мережі у 
220 В і має невелику вагу. Отже, 
ці розприскувачі також неважкі, 
до того ж вони всі мають ранце-
ву конструкцію. У комплект до 
них входять різні форсунки для 
широкого застосування. Та якщо 
чогось і бракуватиме у комплек-
ті, то все необхідне можна без 
проблем окремо придбати у тор-
говельних закладах. 

Для тих, хто планує обробляти 
польові площі, великі ділянки й 
сади та паркові зони, радимо оби-
рати бензинові моторозприскува-
чі. Під час роботи з ними оператор 
докладає зусиль тільки на рух–пе-
реміщення, а сам процес розпи-
лення у цьому випадку максималь-
но автоматизовано. Моторизовані 
розприскувачі дозволяють працю-
вати з різними ємностями, легко 

сягають верхівок дерев телеско-
пічними штангами, підготовлені 
до багатогодинної експлуатації. 
Відзначимо, що саме такий роз-
прискувач буде більш придатний 
для роботи на масштабних ділян-
ках. Залежно від потужності дви-
гуна моторозприскувач буде пода-
вати розчин на ту чи іншу висоту 
і довжину, і чим він потужніший, 
тим продуктивнішим буде. До речі, 
у деяких моделях можуть застосо-
вуватися і порошкові добрива. 

• Обираючи розприскувач, вар-
то звернути увагу на бренд. 
Можна надати перевагу тим, 
які найбільш прийнятні за ці-
ною, деталі та комплектуючі 
до них зазвичай дешевші та й 
сервіс доступніший. 

• Звертайте увагу на матері-
ал виробу, на те, що бак пови-
нен бути щільним і без дефек-
тів лиття, без сколів і тріщин. 
Уважно перевіряйте цілісність 

інструменту, якість складання 
і надійність самих кріплень та 
вузлів приладу. 

• Переконайтеся у  наявності 
та вільному доступі додатко-
вого оснащення й запчастин до 
моделі, яка вас зацікавила. Ба-
жано одразу ж у торговельному 
закладі перевірити розприску-
вач на працездатність, щоб не 
придбати бракований або ж 
неякісний інструмент. 



Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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Аграрії і вчені в один голос за-
значають: у нинішньому році окрім 
проблем, пов’язаних зі зневоднен-
ням ґрунту сільгоспугідь, додасться 
клопоту і зі шкідниками плодових 
культур, адже погодні умови для їх 
перезимівлі у цьому сезоні склалися 
в усіх регіонах України надзвичайно 
сприятливі. Додає хвилювання і той 
факт, що сума активних температур 
із позначкою «плюс» нинішньої зими 
і мікроскопічна кількість атмосфер-
них опадів у зимово-весняний період 
б’ють рекорди за всю історію гідроме-
теорологічних спостережень нашої 
країни. Якщо у наступні роки ситуа-
ція повторюватиметься, це призведе 
до системного збільшення видатків 
на плодоовочеве виробництво за 
рахунок зростання вартості зрошу-
вальної води і 

збільшення обсягів використання ін-
сектицидів. До речі, погода у березні 
і квітні 2020 року теж була комфорт-
ною для шкідливих організмів у са-
дах, де вегетація рослин розпочалася 
на десять днів, а то і на кілька тижнів 
раніше, ніж зазвичай. 

– Серед погодних чинників на 
комфорт комах і кліщів найбільше 
впливає саме температура повітря, 
бо вони є пойкілотермними організ-
мами, – каже фаховий ентомолог, 
кандидат сільськогосподарських 
наук Леся Михайлівна Бондарева. 
– Тобто температура їх тіла напря-
му залежить від температури навко-
лишнього середовища. Для кожного 
шкідника існує свій температурний 
оптимум, але з огляду на синоптичні 
показники нинішньої зими комахи, 
які псують багаторічні насадження, 
не зазнали суттєвих втрат. Це спри-
ятиме збільшенню кількості і чи-
сельності їх популяцій. Відтак можна 
очікувати навали листокруток – мова 
про яблуневу, грушеву і сливову пло-
дожерок. Думаю, буде багато у цьому 
сезоні клопотів і від пильщиків, щи-
тівок, медяниць і кліщів. Особливо 
від грушевого галового кліща, який 
зараз суттєво розмножився в Україні. 
Хто не встиг вчасно провести у саду 
захисні заходи, може зазнати збитків 
від комплексу довгоносиків – яблу-
невого квіткоїда, казарки та букарки. 
Для того, щоб витримати конкурен-

цію за врожай з боку шкідників, не-
обхідно не рідше, ніж щотижня про-
водити фітосанітарний моніторинг 
угідь за допомогою феромонних, 
клейових або кольорових пасток. Це 
допоможе визначати рівень загрози 
і вчасно зреагувати на проблему. Та-
кож керуватися даними метеостан-
цій, слідкувати за сумою ефективних 
температур, щоб прогнозувати дина-
міку льоту шкідників, скажімо, тої ж 
яблуневої плодожерки. При аналізі 
загроз у плодових насадженнях варто 
керуватися прямими спостереження-
ми і обліками. 

Фахівець зазначила, що раніше у 
кожному районі України діяли пунк-
ти прогнозу і сигналізації, які збира-
ли інформацію, яка стосувалася, в 

САДІВНИЦТВО

Рослина пошкоджена квіткоїдом Квіткоїд

Звичайний павутинний кліщ

Медяниці

Леся  Бондарева
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тому числі, і шкідливої ентомофауни. 
Зведені дані спостережень подавали 
в область, звідти у центр, і вже там 
приймалося рішення стосовно при-
дбання того чи іншого препарату для 
захисту рослин. А зараз інфраструк-
тури і глобальної системи фітосані-
тарного моніторингу немає. Кожен 
суб’єкт господарювання самостійно 
опікується питаннями протидії шкід-
никам. Водночас не у кожному госпо-
дарстві є фахівці, здатні організувати 
ефективне спостереження за шкодо-
чинними комахами, що сприяє роз-
множенню останніх.  

– У зв’язку з тим, що з-за кордону 
завозиться багато різного декоратив-
ного матеріалу, а карантинні служ-
би не завжди вдало спрацьовують, 
з’являється багато інвазійних чле-

нистоногих, які раніше у нас не фік-
сувалися, – каже Леся Михайлівна. 
– Наприклад, цикадка біла, вона є не-
безпечним поліфагом  і може пошко-
джувати широке коло рослин. Є дані, 
що через зміни клімату на території 
України  відбувся температурний 
зсув потепління на 400 км у бік півно-
чі, що сприяє пристосуванню у наших 
умовах інвазійних комах і кліщів. До 
того ж завдяки потеплінню відроджу-
ються додаткові покоління деяких 
шкідників, тієї ж плодожерки. Якщо 
раніше вона встигала відроджуватися 
два рази на сезон, то зараз спостеріга-
ємо вже третє покоління. 

На думку вченої, через відсутність 
значних заморозків цьогоріч збуд-
ники хвороб рослин теж непогано 
перезимували і варто вчасно про-
водити фітосанітарний моніторинг 
для контролю над ситуацією. Однак, 
якщо у нинішньому сезоні домінува-
тиме суха погода, вона не сприятиме 
спалаху грибних хвороб. А темпе-
ратура повітря 
вище  + 350С 
не спри-
я т и м е 
комфорт-
ному пе-
р е б у в а н -
ню багатьох 
шкідників, не 
враховуючи 

звичайного павутинного кліща, яко-
му спека за щастя.  

За словами Лесі Бондаревої, єди-
ним надійним засобом контролю 
шкідників залишається хімічний ме-
тод. Нині спостерігається тенденція 
до екологізації пестицидів, плюс їх 
можна поєднувати з мікробіологіч-
ними препаратами, натомість останні 
зазвичай виступають як супутній за-
сіб для захисту від шкідників, особли-
во при їх нашесті. Скажімо, доцільно 
використовувати мікробіологічні ЗЗР 
за місяць до збирання плодів, коли 
пестицид вже не можна використову-
вати. Нині найефективнішою вважа-
ється модель інтегрованого захисту 
плодових насаджень, що полягає у 
поєднанні різних методів – хімічного, 
біологічного і агротехнічного.    

– Варто зазначити: якщо невчасно 
провести обстеження саду і захис-

ні заходи, це може 
сприяти резис-
тентності шкід-
ників до препара-
ту і знадобиться 

збільшувати його 
норму. До того ж 
деякі недбалі садів-
ники здійснюють 
хімічні обробки під 
час цвітіння плодо-

вих дерев, що при-
зводить до загибелі 

бджіл. Тому раджу не орі-
єнтуватися на календарні 

строки при хімічних оброб-
ках, а діяти відповідно даних 

моніторингу. Користуватися ЗЗР 
лише легально діючих виробників і 
керуватися їх офіційною інформаці-
єю щодо препаратів, а не дописами 
у відкритих джерелах, – резюмувала 
фахівець.    

САДІВНИЦТВО
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Щеплення поширене у садівни-
цтві як вегетативний спосіб роз-
множення рослин. Його також 
застосовують тоді, коли потріб-
но замінити крону якогось сор-
ту на інший або коли на одному 
дереві хочуть мати кілька сортів 
або форм (перещеплення); з ме-
тою поліпшення сортового скла-
ду, підвищення стійкості рослин 
проти морозів, посухи, лікування 
пошкоджених дерев. 

Існує багато різних способів 
щеплення, але всі вони поділя-
ються на дві основні групи: оку-

ліровку та щеплення живцем. 
Окуліровка – основний спосіб 
вегетативного розмноження 
плодових дерев. Для успішного 
її проведення необхідно вчасно 
скласти план, підготувати окулі-
рувальників і обв’язувальників. 
При складанні плану необхідно 
врахувати строки і черговість 
окулірування, які залежать від 
породи і ґрунтово-кліматичних 
умов району, погоди та агротех-
ніки. Черговість рекомендується 
така: спочатку окулірують сливи, 
потім вишні, черешні, груші, пер-

сики, абрикоси, а пізніше – яблу-
ні. У межах породи в першу чергу 
окулірують ранні сорти. Строки 
окулірування також залежать від 
стану підщеп. Краще розвинуті 
окулірують раніше, а слабкі – піз-
ніше. Сорти з великою енергією 
проростання вічок окулірують в 
останню чергу. На підвищених 
місцях окулірування почина-
ють раніше, ніж на знижених. В 
умовах Полісся і Лісостепу най-
кращим періодом окулірування 
зерняткових порід є друга–третя 
декада серпня, а кісточкових – з 

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат   
с.-г. наук

Л.В. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат   
с.-г. наук ОКУЛ²РОВКА: 
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ
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10 по 20 серпня; в зоні Степу – з 
середини серпня до 10 вересня. 
У роки з холодною і пізньою вес-
ною і великою кількістю опадів 
окулірування проводять на 5–7 
днів пізніше. Час окулірування у 
великій мірі залежить від стану 
живців, відставання кори на під-
щепах. 

Для окулірування живці бе-
руть з власної маточної бази, а 
також з апробованих плодових 
насаджень. Живці для окуліру-
вання заготовляють із здоро-
вих високоврожайних дерев ви-
значеного сорту. Їх нарізають з 
достиглих однорічних пагонів 
завдовжки 30–40 см для зернят-
кових і 35–45 см для кісточкових 
порід. При заготівлі не можна 
нарізувати живці з жирових па-
гонів. Не рекомендуються також 
брати живці з затінених місць 
крони. Заготовляти живці краще 
ранком у день окуліровки. Щоб 
зменшити випаровування води, у 
заготовлених живців обривають 
усі листки і прилистки, залишаю-
чи для зручності тільки черешки 
завтовшки 1–1,5 см. Заготовлені 
живці зв’язують у пучки по 50 шт., 
до пучків прив’язують ярлики з 
назвою сорту і ставлять у відро з 
водою, яка повинна покривати їх 
кінці не більше, як на 3–5 см, де й 
зберігають до використання. 

До початку окулірування на 
підщепах відрізають бокові роз-
галуження, поливають їх за 15–
20 днів та підгортають землею 
на 10–12 см. Підгорнута частина 
підщепи, як правило, має ніжну 
еластичну кору. Розгортають їх 
за день або в день окуліруван-
ня, щоб не допустити огрубіння 
кори. У районах із достатньою 
кількістю опадів підгортання не 
проводять. Перед окуліруванням 
протирають штамбики чистою 
зволоженою ганчіркою.

Окулірують дуже гострим 
чистим окулірувальним ножем. 
З середньої частини живця зрі-
зують добре розвинуті бруньки. 

Щоб правильно зрізати бруньку, 
живець кладуть на долоню лівої 
руки верхівкою до себе, підтри-
муючи його знизу витягнутим 
вказівним пальцем, а великим 
притискуючи до трьох зігнутих 
пальців. Вище бруньки на 1–1,5 
см роблять поперечний надріз 
кори, потім ставлять лезо ножа 
нижче бруньки на 1–1,5 см і тяг-
нуть його до себе так, щоб за-
кінчити зрізувати бруньку перед 
закругленою частиною леза. Але 
бруньку зі щитком кори не відо-
кремлюють зовсім від живця. Ви-
йнявши ніж, великим пальцем лі-
вої руки притискають щитком до 
місця зрізу, щоб він не підсихав 

САДІВНИЦТВО
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і не забруднювався. У цей час на 
підщепі правою рукою роблять 
ножем Т-подібний розріз вище 
кореневої шийки на 4–5 см з пів-
нічного або північно-західного 
боку. Розріз має бути неглибо-
кий, щоб не пошкодити камбію. 
Поздовжні краї розрізу кори від-
вертають кісточкою ножа. Потім 
відокремлюють щиток з брунь-
кою від живця і правою рукою 
вставляють його в Т-подібний 
розріз.

Є ще один спосіб окуліровки 
– "з ножа". При цьому зрізують 
бруньку, підтримуючи її на лезі 
ножа великим пальцем правої 
руки, і з ножа вставляють у роз-

різ на підщепі. Бруньку зрізують 
з дуже тонким (прозорим) ша-
ром деревини. Довжина щитка 
2,5–3 см. Після того, як брунь-
ка вставлена у розріз, краї роз-
різу обтискують пальцями обох 
рук і обв’язують місце щеплення 
синтетичною плівкою. Спіралі 
обв’язки щільно накладають одна 
повз одну, щоб до місця щеплен-
ня не потрапляла вода і не підси-
хав щиток, а брунька не залиша-
лась відкритою. Нижній кінець 
обв’язки закладають під спіраль 
і зав’язують петлею. У зоні Степу 
після окулірування підщепи під-
гортають землею до окулірувано-
го вічка. Цей захід застосовують 

і в зоні Лісостепу при окуліру-
ванні в суху погоду. Підгортан-
ня захищає підщепи від пере-
сихання. Через 10–15 днів після 
окуліровки перевіряють стан 
бруньок, послаблюють обв’язки, 
а через 18–20 днів після неї по-
чинають осінню ревізію. Якщо 
черешок листка при легкому до-
тику рукою відпадає, це означає, 
що вічко прижилося і, навпаки, 
коли не відпадає – не прижило-
ся. Дички, на яких не прижили-
ся вічка, переокуліровують тим 
самим сортом, але з іншого боку 
підщепи.

Щоб окуліровка вдалась, необ-
хідно дотримуватись загально-
прийнятих правил:

• заздалегідь заготовляти і 
правильно зберігати здорові 
живці для щеплення;

• дотримуватись строків 
проведення окуліровки;

• всі зрізи при щепленні про-
водити чистим та гострим 
ножем;

• запобігати забрудненню 
зрізів, попаданню краплин 
води, роси, а також підсушу-
ванню;

• міцно та правильно 
зав’язувати щеплення. 
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Садівництво – це одна з найбільш 
перспективних галузей в Україні. 
Для підвищення урожайності та 
збереження якості плодів необхідно 
проводити моніторинг для вияв-
лення та обліку шкідників, щоб при-
йняти рішення щодо застосування 
того чи іншого заходу, спрямовано-
го на захист культури від певного 
виду шкідника чи їх комплексу, оці-
нити доцільність застосування за-
собів захисту рослин. Враховуючи 
агрометеорологічні умови, що спри-
яли комфортній перезимівлі комах, 
власникам садів цього сезону варто 
бути готовими до перевищень еко-
номічного порогу шкідливості пев-
них видів шкідників. 

За прогнозованими даними Дер-
жпродспоживслужби України, шкід-
ників саду цьогоріч загинуло лише 
2–5%, а осередками –15%. Такий 
низький відсоток загибелі сприя-

тиме значному пошкодженню фіто-
фагами плодових і ягідних культур 
у період вегетації у всіх регіонах 
України.

За середньодобової температу-
ри повітря +6℃ розпочався вихід 
із зимівлі садових довгоносиків, зо-
крема, яблуневого квіткоїда, сірого 
брунькового довгоносика, букарки, 
казарки, а за температури +10–140С 
очікується масове розселення жуків. 
На початку розпускання бруньок за 
температури +120С покидатимуть 
гнізда і живитимуться бруньками, 
а потім листками гусениці білана 
жилкуватого і златогузки, а за тем-
ператури +16 0С буде вихід гусениць 
яблуневої молі. Тому рекоменду-
ється у фазу відокремлення бутонів 
проти квіткоїда, пильщиків, міную-
чої молі, листокруток, шовкопрядів, 
медяниці, казарки, букарки   та ін-
ших застосовувати препарати: Вер-

сар к.е. 1л/га, Дантоп 0,04-0,07 кг/
га, Актара  к.е. 0,14 кг/га, Матч 050 
ЕС, к. е. 1 л/га  з додаванням Сил-
літу 400 к.с. 1,7-2,0 л/га, Малвіну 
в.г. 1,8-2,5 кг/га, Фіталу в.р.к. 2 л/га 
чи Хорусу в.г. 0.25 кг/га, Скору к.е. 
0.15–02 л/га  – проти парші та інших 
хвороб. Обробляти пестицидами 
всі сорти різних строків дозрівання 
всіх плодових культур. Норма ви-
трати робочої рідини залежить від 
віку дерев: до 5 років – 0,5–1 л/дере-
во, 6–10 років – 2,5–3 л/дерево, 11 і 
старше – 3,0–3,5 л/дерево. Робочий 
розчин можна зберігати не більше 
доби.

 Прогрівання ґрунту до +12 0С на 
глибині 10 см сприятиме заляльку-
ванню яблуневого пильщика, ви-
літ якого розпочнеться у фазі від-

ДОГЛЯД ЗА САДОМ  
П²СЛЯ ТЕПЛО¯ ЗИМИ

Наталія  
МИХАЛЬЧИШЕНА, 
спеціаліст відділу 
карантину рослин 
Головного управ-
ління Держпрод-
споживслужби 
у Хмельницькій 
області
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окремлення бутонів. Залялькування 
грушевого пильщика розпочнеться, 
коли ґрунт на глибині 10 см прогрі-
ється до +70С, що зазвичай співпа-
дає з початком набубнявіння бру-
ньок груші. Літ метеликів мінуючої 
молі слід очікувати перед цвітінням 
яблуні за середньодобової темпера-
тури до +110С, а гусениці яблуневої 
плодожерки почнуть заляльковува-
тися за стійких температур понад 
+100С, літ метеликів почнеться за 
суми ефективних температур +9–
110С повсюди, і це часто збігаєть-
ся із закінченням цвітіння яблуні. 
Також у період набубнявіння квіт-
кових бруньок на яблуні за серед-
ньодобової температури повітря 
+7–80С розпочнеться розвиток ли-
чинок каліфорнійської щитівки, а за 
суми ефективних температур +130С 
буде вихід личинок комоподібної 
щитівки, шкідником заселено від 30 
до 62% дерев. За температури пові-
тря +7–80С відбуватиметься відро-
дження личинок червоного і бурого 
плодових кліщів, а за температури 
повітря до +12-130С самки звичай-
ного плодового кліща заселятимуть 
бутони і листки дерев. Проводимо 
обприскування пестицидами Ортус 
к.с. 0,5–0,75л/га, Дантоп 0,04–0,07 
кг/га, Каліпсо 480 к.с. 0,2–0,25 л/
га, або 2 мл/10л води; Енжіо 247 к.с. 
0,18 л/га або 1,8 мл/5 л води; Актара 
240 к.с. 0,14 – 0,15л/га; Карате-Зеон 
050 СS мк.с. 0.4 л/га чи 4 мл на 10 л 
води; Золоном к.е. 3 л/га чи 30 мл на 

10 л води з додаванням проти парші 
Силліту 400 к.с. 1,7–2,0 л/га, Мал-
віну в.г. 1,8–2,5 кг/га, Чемпіону з.п. 
1,5–2 кг/га; Хорусу в.г. 0.25 кг/га або 
2,5 г на 10 л води; Стробі в.г. 200 г/га 
чи 20 г на 10 л води;   Косайду в.г.2–
2,5 кг/га; Делану в.г. 1 кг/га, Дитану 
М-45 з.п. 2–3  кг/га.

 Під час висування та відокрем-
лення бутонів черешні, вишні, сливи 
проти монілозу, плямистостей, пло-
дової гнилі, листогризучих шкідни-
ків, довгоносиків, попелиць, пиль-
щиків проводять обприскування 
дерев фунгіцидами з додаванням ін-
сектициду, а саме Золон, к.е. –2,8л/
га, Каліпсо, к.е. 0,2–0,3л/га з дода-
ванням фунгіцидів – Малвін в.г. 
1,8–2,5 кг/га ,Топсин –М, з.п. 1,0 кг/
га, Світч 62,5%WG, в.г. 0,75–1,0 кг/
га.

 Для розвитку клястероспоріозу 
на кісточкових культурах під дією 
атмосферних опадів достатніми 
будуть відносно низькі (+4–50С) 
температури повітря. Масовому 
поширенню кучерявості листків 
персика сприятиме прохолодна до-

щова погода (температура +100С), 
наявність туманів і рос. Моніліоз, 
моніліальний опік кісточкових та 
зерняткових швидко розвивати-
меться за високої вологості понад 
70% і помірної температури повітря 
до +12-160С. За умови чергування 
зволоження і підсихання листків за 
температури понад +70С (оптималь-
на +18–200С) слід очікувати зна-
чний розвиток парші яблуні і груші. 
Також за температури повітря +18–
250С і значного насичення повітря 
вологою ймовірний масовий роз-
виток борошнистої роси у молодих 
і плодоносних неосвітлених, слабо 
провітрюваних садах і розсадниках. 
Тому наступне обприскування пес-
тицидами проводять відразу після 
закінчення цвітіння проти гусениць, 
які пошкоджують листя, попелиць, 
щитівок, медяниць, кліщів та комп-
лексу хвороб. Застосовують один із 
названих раніше препаратів у сумі-
ші інсектицид + фунгіцид Топсин-М 
–1,0 кг/га, Малвін в.г. 1,8–2,5 кг/
га, Хорус 75WG, в.г. 0,25–0,3 кг/ га, 
Версар к.е. 1л/га, Дантоп 0,04–
0,07 кг/га, Димілін з.п. 0,6 кг/га, 
Каліпсо 480 SC, к.е. 0,25–0,3л/га, Зо-
лон 35, к.е. 2,5–3,0 л/га. При рясних 
та частих опадах обприскування не-
обхідно повторити, особливо у тих 
випадках, коли використовуються 
препарати контактної дії.

У будь-якому випадку для об-
робітку насаджень необхідно вико-
ристовувати препарати, дозволені 
до використання в Україні, а також 
дотримуватись рекомендацій на 
упаковці та вимог безпеки при ро-
боті з хімічними засобами захисту 
рослин. 

САДІВНИЦТВО 
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НА ДОПОМОГУ 
САД²ВНИКАМ –

РОБОБДЖОЛИ  
Уявіть, Україна, 2030 рік. Дрони, 

замасковані під птахів, стежать 
за порядком у містах та селах. 
Квадрокоптери беруть на себе 
обов’язки «роздавати» Інтернет 
уздовж усіх шляхів та в разі пошко-
дження зв’язку його відновлюва-
ти. Кур'єрські мережі безпілотни-
ків доставляють ліки і продукти. 
Робобджоли запилюють рослини. 
Армією цих «іграшок» керують 
оператори дронів – фахівці нової 

затребуваної професії. Це не кадри 
з фантастичного фільму, а наше 
можливе майбутнє, яке втілюєть-
ся у життя вже сьогодні.

На допомогу аграріям вже ви-
шикувалася ціла низка робопо-
мічників. Ми вже розповідали вам 
про дрони, які обприскують наса-
дження засобами захисту рослин, 
про роботів, що навчилися збира-
ти полуницю та малину на полях, 
розумні машини, які здатні про-

вести агромоніторинг і створити 
карти полів.

Представляємо вам нову тех-
нологію, яка створена, щоб до-
помагати садівникам із запилен-
ням фруктових садів. Приблизно 
третина світових продовольчих 
культур потребують допомоги з 
запиленням, але більше 40% видів 
комах, які виконують цю роль, зна-
ходяться під загрозою вимирання. 
Дослідники шукали вирішення 
проблеми у різних областях. Дея-
кі вчені зосередилися на способах 
захисту бджіл та інших найважли-
віших запилювачів, а інші почали 
шукати ключ за межами при-
родного світу.

Так деякі інженери при-
йшли до висновку, що армія 
роботизованих запилювачів 
допоможе зберегти врожай-
ність культур. 

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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DROPCOPTER  
ДРОН-ЗАПИЛЮВАЧ

Стартап компанії Dropcopter, що 
працює у Сан-Франциско і Нью-
Йорку, успішно провів досліди з 
використанням гексакоптерів на 
декількох культурах, включаючи 
мигдаль, яблуню, вишню і грушу.

Ефективність бджіл у процесі 
запилення залежить від умов на-
вколишнього середовища, а, ви-
користовуючи дрони, компанія 
продемонструвала збільшення ін-
тенсивності запилення від 25% до 
60% при тестуванні на насаджен-
нях вишні і мигдалю. Це означає, 
що у холодну погоду і під час не-
достатньої кількості бджіл існує 
реальна альтернатива комахам.

Апарати автономно летять над 
рядами посівів по заздалегідь за-
програмованим маршрутам і ски-
дають на рослини пилок. Безпі-
лотники літають вгору і вниз по 
рядах на висоті близько 10 футів 
над деревом і можуть покривати 
від 20 до 25 акрів на годину, а по-
льоти зазвичай займають близько 
25 хвилин.

Виробник мигдалю Кевін Хеврі 
був одним із перших, хто погодив-
ся застосувати дрон для запилен-
ня саду. Таким чином, замість ви-
користання двох вуликів на акр, 

він зміг скоротити цей показник 
до півтора вулика і був задоволе-
ний рівномірністю охоплення. За 
оцінками, вартість вулика для за-
пилення коливається від 200 до 
245 доларів і постійно збільшуєть-
ся на тлі зниження доступності ко-
мерційних бджіл. Тому запилення 
безпілотниками є чудовою альтер-
нативою.

При порівнянні врожайності 
дерев, що запилюються дронами 
і бджолами, у першому випадку 
краще плодоносив мигдаль.

Минулого року в першому ви-
пробуванні комерційного яблу-
невого саду за допомогою без-
пілотника запилювали близько 
300 дерев. Яблука ростуть не так, 
як мигдаль. Якщо в яблуневому 
саду буде занадто багато фруктів, 
потрібно, щоб виробник вида-
лив найдрібніші плоди. Це значне 
збільшення вартості праці. Вста-
новлено, що перші і найбільші 
квіти, які розкриваються на яблу-
ні, дають найбільші плоди. Більш 
дрібні вторинні квітки виробля-
ють менші фрукти, які на ринку 
цінуються дешевше.

Тести, проведені компанією 
Dropcopter в яблучних садах, по-
казали, що штучне перехресне за-
пилення найбільших квіток дозво-
лило збільшити розмір (діаметр) 
яблук. Використовуючи методи 
Dropcopter, фермер отримує га-
рантію, що перші стійкі квітки за-
пиляться, як тільки відкриються. 
Тепер фермер зможе збільшити 
обсяг урожаю, збільшивши розмір 
плодів, і отримати максимальну 
вигоду.

СВІТОВІ РОЗРОБКИ У ДІЇ

САДІВНИЦТВО
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ROBOBEE
Натхненні біологією бджоли, до-

слідники Інституту Вісса Гарвард-
ського університету розробляють 
RoboBees, системи, створені рукот-
ворним способом, які могли б ви-
конувати безліч ролей у сільському 
господарстві, у тому числі й запи-
лювати рослини замість бджіл. 

RoboBee має розмір приблиз-
но половини скріпки для паперу, 
важить менше однієї десятої час-
тини грама і летить, використо-
вуючи «штучні м'язи», які стис-
каються при подачі напруги.

Створення RoboBee було мо-
тивоване ідеєю розробити авто-
номні мікро-літальні апарати, 

здатні до самостійного польоту 
та узгодженої поведінки у вели-
ких групах. Створена робокома-
ха ділиться на три основні ком-
поненти: тіло, мозок та колонію. 
Розробка тіла складається з по-
будови робототехнічних комах, 
здатних літати самостійно за до-
помогою інтегрованого джерела 
живлення; розвиток мозку стосу-
ється «розумних» датчиків та ке-
руючої електроніки, що імітують 
очі та вусики бджоли і здатні від-
чувати та динамічно реагувати на 
навколишнє середовище; осно-
вна увага Колонії – координація 
поведінки багатьох незалежних 
роботів, щоб вони діяли як ефек-
тивний підрозділ.

Для створення RoboBees до-
слідники Інституту Wyss роз-
робили інноваційні методи ви-
готовлення, так звані технології 
Pop-Up мікроелектромеханіки 
(MEMs), які вже значно розшири-
ли межі сучасного дизайну робо-
тотехніки та машинобудування.

BRAMBLEBEE
Перші кроки галузі у розвитку 

наземних роботизованих систем 
для природного запилення зро-
били в Університеті Західної Вір-
джинії, США. Сьогодні подібних 
роботів випробовують на кущах 
малини і ожини: незважаючи на 
те, що рослини здатні до самоза-
пилення, дійсно серйозних вро-
жаїв можна досягти з залученням 
бджіл.

Машини BrambleBee формують 
3D-моделі теплиць, розпізнають 
квітки і визначають оптимальні 
маршрути для запилення. Систе-
ми машинного бачення оцінюють 
становище, розміри і стан квітів, 
а потім делікатно направляють до 
нього механічну руку. Одна з про-
блем, що стоїть перед інженерами 
– робота зі скупченнями квітів, які 
можуть знаходитися одна на одній.

У рамках експерименту рослини 
розташовуються таким чином, щоб 
роботу було максимально просто 
дотягнутися до кожної квітки. Піс-
ля того, як система комп'ютерного 
бачення знайде суцвіття, у хід 
піде встановлена на механізова-
ній платформі роборука, увінчана 

крихітними м'якими щіточками, 
що імітують бджолині волоски. 
Система дбайливо дотягнеться 
до кожного суцвіття і проведе за-
пилення. Поки що робот відточує 
свої «навички» на QR-кодах, при-
кріплених до гілок рослин.
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ЯПОНСЬКИЙ 
КВАДРОКОПТЕР-
ОПИЛЮВАЧ

У Національному інституті пере-
дової науки і технології Японії до-
слідники застосували безпілотник 
для запилення в умовах лаборато-
рії лілій. Завдання мікро-квадро-
коптера – збирати і переносити пи-
лок подібно до того, як це роблять 
комахи.

Бджоли «захоплюють» пилок з 
квіток за допомогою крихітних во-
лосків, розподілених по тілу. При 
посадці комах на інші квіти пилок 
струшується і бере участь у роз-
множенні рослин. Для повторення 
цього процесу японські розробни-
ки нанесли на елементи дрона спе-
ціальний гель, здатний зберігати 
липкість протягом тривалого пе-
ріоду (понад 8 років). Бджолині во-
лоски довелося замінити на дрібно 
нарізаний кінський волос. У рамках 
експерименту японським вченим 
вдалося за допомогою безпілотни-
ка зібрати пилок однієї з лабора-

торних лілій і успішно перенести її 
на іншу. Запилення відбулося.

Поки що це не більше, ніж пе-
ревірка ідеї, міні-мультиротор, 
мало чим схожий з бджолою, а 
керує ним оператор, але у майбут-
ньому подальший розвиток цієї 
технології можна вдосконалити 
у рази. На жаль, на даний момент 
про поповнення популяції бджіл 
безпілотниками мова не йде – ал-
горитм запилення ще належить 
оптимізувати і автоматизувати.

WALMART 
ЗАПАТЕНТУВАВ  
ДРОНІВ-БДЖІЛ

Найбільший онлайн-
ритейлер США Walmart 
подав шість патентних 

заявок; переважно мова 
йде про штучне за-

пилення рослин. 
Дрони будуть об-

ладнані спеціаль-
ними пилковими 

р о зпилюв ача ми 
для автоматичного 

запилення рослин 
замість комах.

В одній із за-
явок Walmart 
патентує систе-

му, яка зможе управля-
ти безпілотними літальними 

апаратами для виявлення шкід-
ників, які з'їдають урожай, і по-
дальшого виливання інсектици-
дів на уражені місця. 

Використання нових техно-
логій для точкового розпилення 
пестицидів позбавить фермерів 
від необхідності обробляти поля 
цілком, що принесе користь на-
вколишньому середовищу і за-
ощадить гроші фермерам, таким 
чином, знизивши вартість їх про-
дукції.

Розробка цих технологій прово-
диться відповідно до політики ком-
панії про охорону навколишнього 
середовища – у рамках цієї політики 
протягом останнього часу компанія 
активно співпрацює зі своїми по-
стачальниками, розробляючи різні 
способи зменшення кількості вико-
ристовуваних хімічних добрив. 
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Для фермерів дуже важливо пе-
реходити на форми альтернатив-
ного господарювання: вирощу-
вання нішових культур і перш за 
все у сегменті ягідництва. Одним 
із успішних прикладів прибутко-
вості ягідного бізнесу є створен-
ня невеликого ягідного кластеру 
на так званих “лайтових засадах“. 
Учасники кластера не тільки ви-
рощують ягоди, а й створюють 
додану вартість завдяки перероб-
ці як власних, так і вирощених ін-
шими фермерами ягід шляхом за-
морожування, сушіння, чавлення 
ягід на сік, пюре тощо. Цікавим  є 
досвід групи компаній “Українські 
свіжі та заморожені продукти“, 
що закуповують ягоди та плоди 
кісточкових плодових культур із 
різних регіонів України, потім їх 
фасують, заморожують і експор-
тують до країн Західної Європи. 

Ще десять років тому виробни-
цтво ягід в Україні було зосеред-
жено переважно у секторі приса-
дибних господарств та у дачників. 
Нині ж це ціла велика індустрія 
з доволі складним власним ви-
робництвом і переробкою, екс-
портом та логістикою. Все більше 
споживачів харчової продукції у 

світі віддають перевагу так 
званим екологічно чистим 

продуктам,  вирощуван-
ня яких не завдає шкоди 
навколишньому при-
родному середовищу. 
Цей тренд захопив і 
українського спожива-

ча, що забезпечує ягід-
ництву привабливі пер-

спективи розвитку.  
Загальна площа ягідників 

в Україні становить 20 000 га, з 
яких  суниця – 45%; на смородину 
чорну разом з порічкою червоною 
припадає 24%; на малину – 23%; 
аґрус – лише 2%.

Ефективним інструмен-
том збільшення при-

бутковості ягідного 
бізнесу, збільшення 

ЯГIДНИЙ 
БIЗНЕС
В УКРА¿Н²:
ПЕРСПЕКТИВИ 
I ПРИБУТКОВIСТЬ 

ЯГОДИ

Михайло  
КАПШТИК,  
cільськогоспо-
дарський дорадник,   
к.с.-г.н.  
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продажів є організація ягідних 
фестивалів, міжнародних конфе-
ренцій та інші дієві засоби збіль-
шення прибутковості ягідництва :

• поєднання ягідництва із садів-
ництвом та овочівництвом;

• урізноманітнення ягідництва 
(смородину поєднують з малиною, 
ожиною);

• організація переробки, охоло-
дження, заморожування, сорту-
вання та упакування плодово-
ягідної продукції;

• забезпечення належної якос-
ті і натуральності продукції: ви-
робництво соків прямого віджиму 
(суничний), виробництво плодово-
овочевих соків тощо, джемів;

• соки мають не містити води, 
цукру, барвників, консервантів, 
ароматизаторів.

• застосування новітніх тех-
нології живлення рослин і після-
збиральної переробки врожаю;

• розширення виробництва за-
критого ґрунту;

• кооперація виробників з дові-
рою членів кооперативу один до 
одного;

• вирощування ягід за органіч-
ними стандартами;

• збільшення обсягів вирощу-
вання нішевих ягідних культур.

Однією з найбільших проблем є 
брак робочої сили на ягідних план-
таціях. Експерти вважають, що ця 
проблема надалі буде поглиблю-
ватися. Причина – в декілька разів  
менша платня за збиранні ягід, ніж, 
скажімо, у  Польщі. Експерти також 
прогнозують, що зміни клімату у бік 
зростання його посушливості стри-
муватиме розширенню ягідників і 
сприятиме зростанню частки ви-
робництва ягід у закритому ґрунті. 
Скорочуватимуться обсяги збиран-
ня та експорту журавлини, зроста-
тиме виробництво органічних ягід. 

Вочевидь, новачкам слід спо-
чатку опанувати класичні техно-
логії вирощування. Важливим є 

отримання державної підтримки 
– насамперед у вигляді компенса-
ції вартості придбаного садивного 
матеріалу. 

Також потрібно шукати нові 
ніші, пропонувати споживачеві 
інші ягідні культури.  Скажімо, 
здійснюється окультурення жу-
равлини, брусниці, інших ягідних 
культур-дикоросів. Для покра-
щення збуту продукції потрібно 
забезпечувати не тільки належну її 
якість, але й гарну упаковку. Виро-
щування ягід і, перш за все лохини 
– це гарна бізнесова ніша для не-
великих сімейних ферм.  

Нині лідером ягідного світу 
вважається лохина, її виробляють 

ЯГОДИ

61травень 2020



  

травень 202062

майже 1,8 млн т на рік, і, до речі, 
вона не викликає харчової алергії. 
Ягодою завтрашнього дня назива-
ють лимонник китайський за його 
цілющі властивості. Його, як і об-
ліпиху, ягоди годжі та ін. фахівці  
відносять до адаптогенних рос-
лин, що стимулюють імунітет.

Споживання ягід швидко зрос-
тає – наприклад, у країнах ЄС на 
8% щороку.  Обсяг світового ви-
робництва ягід оцінюють на рів-
ні 14 млн т на рік, що не повною 
мірою задовольняє зростаючий 
попит. Тому для українських 
фермерів є великий потенціал 
для експорту ягід. Ритейлери з 
Франції, оптові покупці з Поль-
щі, Чеської Республіки та Нідер-
ландів виявляють велику заці-
кавленість до імпорту ягідної 
продукції з України.  

Експорту ягід до країн Євро-
пи сприяють наступні чинники:

• органічна сертифікація;
• сертифікація за стандарта-

ми Global Gap та EuroGap, а та-
кож FSSC – 22000;

• заморожування ягід, для чого 
використовується стаціонарна 
холодильна установка потуж-
ністю 20 тон ягід на добу;

• використання якісного са-
дивного матеріалу 

Також варто взяти 
до уваги, що зараз у 

світі споживання соків зменшу-
ється, натомість віддається пере-
вага фруктовим і ягідним фрешам. 
Крім того, збільшуються обсяги 
онлайн-торгівлі ягодами. Так, ска-
жімо, фірма “Озеряна“ (Житомир-
ська область) продає ягоди лохини 
через соцмережі.  Для цього вико-
ристовують Instagram та Facebook. 
Це дає змогу виробнику бути 
ближчим до споживача. Один кі-
лограм смачної ягоди разом із до-
ставкою влітку 2019 року кошту-
вав 199 грн. Окупність вкладення 
коштів у вирощування ягід лохини 
не дуже швидка, у тому числі через 
те, що плодоношення настає через 
3–4 роки після закладання планта-
ції. Потрібно багато знань і умінь. 

При правильно-
му менеджменті 

прибутковість і 
маржа дуже високі, 

але низька купівельна спромож-
ність населення України стимулює 
її експорт. Нині понад 85% україн-
ської лохини продається в інших 
країнах.

Відкриттю європейських рин-
ків, передусім, сприяє тарифна 
лібералізація. Завдяки цьому фер-
мерське господарство з Чернігів-
щини «Ніжин Агроінвест» налаго-
дило поставки заморожених ягід 
належної якості до країн ЄС, де 
попит на цю продукцію стабільно 
високий. Було створено коопера-
тив «Дари Чернігівщини», що офі-
ційно об’єднав 12 фермерів із Чер-
нігівської та Сумської областей. 
Сучасний цех шокової заморозки 
та відсутність мит і тарифних квот 
надає змогу кооперативу пропо-
нувати свою продукцію європей-
ським покупцям за привабливими 
цінами.  

На світовому ринку ягід на Укра-
їну припадає 0,9%. На експорт іде 
трохи більше 16% усього виробни-
цтва ягід в Україні. Експорт свіжих 
ягід становить в середньому 4,1 
тис. т на рік, заморожених – 45,4 
тис. т. Ринковий сегмент перероб-
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ки ягід в Україні поки що нерозви-
нений, хоча нею уже займаються 
майже 200 компаній. Серед спосо-
бів переробки найбільший обсяг 
припадає на сокове виробництво 
(39%), заморожування та сушіння 
(23%), а також виробництво ягід-
них джемів (16%). Для розвитку 
ягідної переробки необхідна дер-
жавна підтримка будівництва схо-
вищ. Разом із тим, на ринку вже 
з’явилося чимало компаній, які 
надають агровиробникам послуги 
із заморожування та зберігання 
врожаю ягід.

Експерт ФАО Андрій Ярмак від-
значає недостатні зусилля з дивер-
сифікації експорту ягід. «Акцент 
на експорт у країни ЄС 
є хорошим рішен-
ням, бо ЄС зна-
ходиться поруч 
із нами. Однак 
потрібно розумі-
ти, що існують ринки, 
де в наш сезон виробництва мож-
на отримати більш високу ціну на 
лохину, і до таких ринків належать 
Близький Схід та Південно-Східна 
Азія», – наголошує експерт.

СУНИЧНИЙ БІЗНЕС

Як і у світі загалом, у нашій кра-
їні лідером ягідного бізнесу ли-
шається суниця садова. Площа 
її насаджень становить 8200 га. 
Найбільші площі ягідників зосе-
реджені на Волині, найменші – у 
Миколаївській обл. Середньоріч-
ний валовий збір сягає 58 тис. т за 
середньої урожайності 6,9 т/га.

В Україні зростає виробництво 
суниці у закритому ґрунті, оскіль-
ки це забезпечує звільнення від 
впливу кліматичних ризиків. Пе-
реробка ягід суниці у нас майже 
не здійснюється. Продукція пізніх 
сортів здебільшого надходить на 
заморожування. Адже належну 
якість свіжої ягоди забезпечити 
складно. Хоча є приклади вико-
ристання холодильних камер з ре-

гульованим газовим середовищем 
для подовження зберігання і реа-
лізації свіжих ягід суниці.

Виробництво ягід у менш типо-
вий час року може дати вам кон-
курентну перевагу або залишити 
фермера з ягідною продукцією, яка 
має малий попит або взагалі не має 
попиту на ринку залежно від пе-
реваг споживачів та каналів збуту 
продукції у даному регіоні.  Бо спо-
живачі стають більш звичними до 
цілорічної наявності ягід суниці на 
ринку, більше виробників говорять 
про зростаючий попит на місцеві 
ягоди протягом довшого сезону. 

МАЛИНОВИЙ БІЗНЕС

Органічний сектор малиново-
го бізнесу набрав сили та продо-
вжує зростання. Там застосовують 
складнішу технологію, проте цей 
ринок стабільний, без цінових ко-
ливань.

Для збільшення прибутковості 
вирощування малини фахівці ре-
комендують наступні заходи:

• поєднання ранніх, середніх, 
середніх і ремонтантних сортів;
• поєднання сортів червоної і 

жовтої малини;
• дотримання усіх технологіч-

них елементів вирощування, фор-
мування і догляду за насадження-
ми;
• закладання плантацій з вико-

ристанням саджанців на безвірус-
ній основі;
• врахування напряму можливо-

го використання ягід, тобто потре-
би ринку: у якому вигляді будуть 
використовуватися ягоди – для 
свіжого споживання та /або для 
заморожування; в іншому випадку 
слід враховувати придатність сор-
ту для заморожування;
• врахування придатності ягід 

даного сорту для механізованого 
збирання.

 
СМОРОДИНОВИЙ ТА 
ПОРІЧКОВИЙ БІЗНЕС

Насадження чорної смородини 
займають в Україні близько 5 тис. 
га, середньорічний збір стано-
вить 27 тис. т, а середня урожай-
ність – 5,9 т/га. Цей ринок нині 
переживає важкі часи. Комбай-
нове збирання ягоди забезпечує 
низьку її собівартість. Внаслідок 
цього майже третина врожаю 
смородини залишилася у полі. 
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Цього року загальні площі під 
смородиною скорочуватимуться. 
Вручну збирати її не будуть через 
високу ціну праці.

Поряд із тим, смородина має 
такі переваги, як недорогий садив-
ний матеріал і легкість розмно-
ження. Тож доведеться почекати 
нового зростання цін на неї. Не-
дарма поляки кажуть: коли ціни 
«впали на дно» – час садити нову 
смородину.

Проте 15-річний досвід ПП 
“Агроспецгосп” з Тернопільської 
області вказує на те, що механі-
зація збирання врожаю забез-
печує якісну продукцію за умови 
вирощування відповідних сор-
тів смородини і застосування 
відповідно відрегульованої 
техніки. Виробничі ви-
трати зменшуються, 
збільшується прибут-
ковість цього бізне-
су. Тут прибутковість 
бізнесу зростає і через те, що 
здійснюють переробку ягід, яка 
збільшує додану вартість, реалі-
зовують саджанці сортів сморо-
дини, придатних для механізова-
ного збирання врожаю з різними 
термінами дозрівання.

Червона порічка займає не 
більше 5% у загальному обсязі ви-
робництва смородини в Україні. 
Її вирощують на площі 500 га, з 
яких комерційні насадження ста-
новлять 200 га. Ягода демонструє 

урожайність до 10 т/га. Виробни-
ки вирощують порічку здебільшо-
го для розширення свого ягідно-
го асортименту. Останнім часом 
стають популярні насадження її 
не кущем, а кордоном – для про-
дажу ягід гронами. Торік із серед-
ини літа ринкові ціни на порічку 

впали майже до рівня рентабель-
ності.

Деякі фермери-ягідники ро-
блять перші кроки, щоби на укра-
їнському споживчому ринку 
з'явилися ягоди такої маловідомої 
у широких колах культури, як жи-
молость. Згідно із неофіційними 
даними, зараз її вирощує лише 
компанія «Агрос-Віста» (Хмель-
ницька обл.) на площі 50 га. Ринок 
фактично ще не сформований, як і 

експорт. Проте є екс-
перти, які вважають 

її найбільш перспек-
тивною з усіх ягідних 

культур і прогнозують ви-
бухоподібне зростання обсягів ви-
робництва. 

Ожину вирощують в Україні на 
площі 200 га. Середня урожай-
ність сягає 20 т/га. Ця ягода про-
дається за ціною, вдвічі вищою за 
малину, тому є досить привабли-
вою для прибуткового ведення 
ягідного бізнесу, не зважаючи на 
досить великі витрати, необхідні 
для закладання плантації. Най-
більші витрати пов'язані з ручним 
збиранням ягід ожини. При ви-
рощуванні сучасних сортів ожини 
можна досягти урожайності ягід 
на рівні 20 т/га, що забезпечує до-
статній рівень рентабельності і 
прибутковості. Особливістю ожи-
ни, що підвищує її затребуваність, 
є те, що цілющими є як ягоди, так 
і листя, стебло та корені. Одним із 
напрямків для збільшення при-

бутковості ожинового бізнесу 
є перехід на технологію 

її вирощування за ор-
ганічними стандарта-
ми. Ціна на органічні 

ягоди є більшою на 
50–70 %, а витрати майже не 

змінюються, оскільки рослини 
ожини майже не пошкоджують-

ся шкідниками та хворобами. Яго-
ди ожини добре транспортуються.

Аґрус, попри свою популяр-
ність в Україні, Польщі та скан-
динавських країнах, так і не став 
масовою комерційною культурою 
ні в нас, ані в Європі. Ця ягода має 
обмежений ринок збуту, її чомусь 
не люблять супермаркети. 

Журавлина зростає в Україні 
у дикорослому вигляді, через це 
розширення її культурних наса-
джень поки що не прогнозується. 
Натомість цікавою ягідною куль-
турою як для внутрішнього спо-
живання, так і експорту може бути 
обліпиха. 
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Свою продукцію більшість 
дрібних фермерів реалізовували 
на ринках, постачали у школи, 
ресторани та інші заклади. Через 
карантин заклади громадського 
харчування закрили, школи пере-
йшли в онлайн, продовольчі рин-
ки теж не працюють. Фермери зі-
ткнулися з проблемою реалізації 
продукції. 

ПРОДУКТОВІ ЗВАЛИЩА

Українські фермери у півден-
них областях у паніці: найбіль-
ший оптовий овочевий ринок у 
Херсонській області зачинили, 

попиту на ранні овочі немає і з 
боку перекупників. Продукцію 
доводилося викидати. Напри-
клад, у селах Олешківського ра-
йону узбіччя дороги викладені 
редискою, на полях гниє капуста.

Аналогічна ситуація і на За-
карпатті. Тонни тепличних овочів 
просто викинули. Раніше частину 
врожаю купували постійні оптові 
клієнти, але зараз усі вони ска-
сували заявки на закупівлі. А ті, 
хто приїжджав за товаром своїм 
транспортом, тепер не можуть 
приїхати – сусідні області закри-
ті, всюди блокпости, розповіда-
ють місцеві фермери.

Частина фермерів знаходять 
спосіб передати свої врожаї на 
благодійність – у лікарні, мало-
забезпеченим, військовим – аби 
вивезли, щоб не пропало.

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ?

Фермери намагаються продати 
свої овочі і фрукти продуктовим 
магазинам, але це не так вже і про-
сто. Адже великі мережеві супер-
маркети вже мають довгострокові 
контракти з господарствами, які 
вирощують продукцію саме для 
роздрібної торгівлі і постачають її 
регулярно в обумовленій кількості. 

ПРОДАЖ ВРОЖАЮ  
В УМОВАХ КАРАНТИНУ

МАРКЕТИНГ

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»



Тим часом за період карантину 
овочі почали продавати онлайн, 
з’явилися групи у соцмережах, 
люди замовляють – продукцію їм 
підвозять до під’їздів. Таким чи-
ном працюють і самі фермери, і 
навіть перекупники, які забира-
ють вирощену продукцію від бу-
динку або з поля аграрія і везуть 
на продаж. 

Але, незважаючи на очевидну 
зручність такого варіанту поку-
пок, ставлення до новоявлених 
онлайн-ринків у людей 
неоднозначне. І це, 
у першу чер-
гу, зале-
жить від 
поряднос-
ті продав-
ців. Хтось 
д о р о ж и т ь 
своєю ре-
путацією і 
тому достав-
ляє замов-
лення у тер-
мін. А деякі 
або привозять 
не той товар, 
або не привозять 
його взагалі.

У деяких областях 
з’явилися онлайн-спіль-
ноти існуючих ринків на ка-
рантині. Тут продавці виставля-
ють власну продукцію на продаж, 
вказують ціну товару, домовля-
ються, куди можна підвезти про-
дукцію, обговорюють нагальні 
питання ринкової індустрії в 
рамках карантину тощо.

ФЕРМЕРСТВО  
ОНЛАЙН

Щоб допомогти фер-
мерам у ситуації, що 
склалася, були ство-
рені онлайн-плат-
форми для прода-
жу фермерської 
продукції. Серед 
таких плат-

форм – «Відкритий ринок» та 
«BAZAR», на яких фермери змо-
жуть розмістити інформацію про 
власну продукцію, а споживачі 

легко її знайти.
Ці проекти до-

помагають не тільки 
фермерам, адже від 

уведення каран-
тинних обме-
жень страж-
дають і жителі 

міст, які звикли 
споживати еколо-

гічну сільську продук-
цію, яку зараз придбати 

немає можливості, ринки 
закриті, ярмарки відмінені. 

Всеукраїнські проекти «Від-
критий ринок» та «BAZAR»  не 
комерційні, а виключно соціаль-
ні, тому не передбачають ніякої 
оплати. Однак споживачі змо-
жуть знайти продукцію у своїй 
області після того, як у них заре-
єструється перший виробник.

МАРКЕТИНГ
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Печериці – це найвідоміші та най-
поширеніші у світі гриби. Наразі ві-
домо понад півсотні різних сортів 
печериць, які використовують для 
приготування величезного різнома-
ніття страв. Адже завдяки своїм ко-
рисним властивостям, доступності 
та прекрасним смаковим якостям ці 
гриби завжди були цінним і корисним 
продуктом. Тому на сьогодні все біль-
ше людей цікавляться і приділяють 
увагу такій галузі бізнесу, як вирощу-
вання печериць у домашніх умовах.

Зазвичай процес вирощування 
грибів – дуже захоплива справа без 
особливих клопотів, однак деякі 
грибівники зіштовхуються з досить 
неприємною проблемою: урожай-
ність плодових тіл невисока, хоча 
агрохімічні показники компосту і 
покривного матеріалу – оптимальні, 
а виконання всіх вимог щодо догля-

ду за культурою – ретельне і своє-
часне. Замість дружної хвилі плодо-
ношення, яка вкриває суцільним 
білим килимом грибних капелюшків 
всю поверхню ґрунту, плодові тіла 
з'являються несинхронно і на деякій 
відстані один від одного. На окремих 
же ділянках плодоношення відсутнє 
повністю. Спостерігається локальне 
відмирання гіфів грибниці, унаслі-
док чого загальна площа безплідних 
зон поступово збільшується і до кін-
ця циклу здатна сягнути 40% і більше 
площі, зайнятої під вирощування пе-
чериць. Це призводить не тільки до 
значних втрат грибного врожаю, а й 
до суттєвих фінансових збитків. 

Поява таких плішин та знижен-
ня продуктивності культури можуть 
бути викликані різними чинниками 
– від неякісного міцелію до недо-
тримання хоча б одного мікрокліма-

тичного параметра. Однак справжня 
причина настільки маленька і непо-
мітна, що фермери навіть не здога-
дуються про її існування. А мова йде 
про фітопаразитичних нематод, які 
мешкають у компості і покривному 
матеріалі, а як джерела харчування 
використовують лише здорові кліти-
ни міцелію грибів і ніколи не парази-
тують на плодових тілах.

ВИДОВИЙ СКЛАД

Видовий склад нематод-парази-
тів печериць характеризується ве-
ликою різноманітністю. На сьогод-
ні їх зареєстровано понад 20 видів, 
які належать до рядів Аphelenchidai 
Tylenchida. Проте найбільш розпо-
всюдженими і небезпечними вва-
жаються кілька – це грибний ди-
тиленх Ditylenchusmyceliophagus, 

ЯК УБЕРЕГТИ ПЕЧЕРИЦ²
В²Д ШК²ДЛИВИХ НЕМАТОД

Катерина КАЛАТУР, 
к. с.-г. н., Інститут 
біоенергетичних 
культур і цукрових 
буряків НААН 
України
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компостний афеленх Аphelenchoides 
composticola, грибний парафеленх 
Paraphelenchusmyceliophthorus та ві-
всяна нематода Aphelenchusavenae.

Незначної шкоди грибам здатні 
також завдавати сапробіотичні види 
нематод ряду Rhabditida (виявлено 
близько 50 видів, які належать до 5 
родин). Ця група нематод харчується 
бактеріями і в процесі своєї життє-
діяльності виділяє велику кількість 
ферментів та токсинів. Як наслідок 
– відбувається збільшення рН серед-
овища та підвищення температури 
субстрату. Такі несприятливі умови 
призводять до ослаблення росту мі-
целію грибів та зменшення їхнього 
врожаю. 

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ШКІДЛИВІСТЬ

Усі види фітонематод мають про-
зорі червоподібні тіла, довжина яких 
коливається від 0,5 до 0,9 мм. Вони 
дуже активні, швидко розмножують-

ся і так само швидко поширюються 
на великі території, що іноді набу-
ває характеру епіфітотії. Ці підземні 
шкідники живуть і харчуються ви-
ключно під землею, жодним чином 
не вражаючи наземної частини гриба. 
У цьому криється найбільша їхня не-
безпека – фермери не одразу їх помі-
чають і не можуть визначити причину 
захворювання грибів.

Потрапляють у приміщення, де 
вирощують печериці, фітонематоди 
разом із соломою, торфом, ґрунтом, 
гноєм, водою, курячим послідом, 
а також із різними відходами сіль-
ськогосподарського і промислового 
виробництва, які використовуються 
у грибівництві як сировина для при-
готування субстратів.

Цікавим є те, що переносити не-
матод можуть і деякі види шкідни-
ків, зокрема грибні мухи та комари-
ки, а також самі працівники разом 
із брудним взуттям та інвентарем. 
Потім розповсюдженню та уражен-
ню грибів цими патогенами сприяє 
поливна вода. Так, саме у плівці води 
нематоди досягають гіфів міцелію 
гриба, проникають усередину і по-
чинають живитися вмістом клітин, 
захисну оболонку яких вони проко-
люють за допомогою стилета. Щоб 
повністю спорожнити одну клітину, 
їм потрібно від кількох секунд до 
кількох годин. 

У результаті їхнього харчування 
клітинні стінки руйнуються й утво-
рюються великі порожнини. Міцелій 
втрачає рідину, стає тонким, волок-

нистим, згодом він відмирає, розви-
ток плодових тіл припиняється, і на 
поверхні субстрату утворюються по-
рожні місця. До цього часу більшість 
нематод встигають покинути вже 
«мертві» клітини та за допомогою 
вологої плівки, яка утворюється на-
вколо пошкодженого міцелію, пере-
повзти на сусідні здорові гіфи. Дове-
дено, що найбільш сприятливим для 
їхнього живлення та розмноження є 
молодий павутинистий міцелій, який 
тільки починає розростатися. При 
цьому ці шкідливі організми небез-
печні не лише самі собою, а й тим, що 
відкривають шлях для проникнення у 
клітини іншим патогенним мікроор-
ганізмам, які завершують руйнування 
грибниці. 

То скільки ж потрібно паразитів, 
щоб зруйнувати міцелій печериць та 
стати реальною загрозою для май-
бутнього врожаю? Виявляється, що 
всього три особини на 100 г компос-
ту дитиленхів можуть впродовж двох 
місяців повністю знищити грибний 
міцелій, а зараження 100 г субстрату 
вісьмома особинами парафеленхів 
або 10 особинами афеленхів через 
8–12 тижнів може призвести до при-
пинення плодоношення печериць.

Навіть невисока чисельність цих 
патогенів може дуже швидко пере-
творитися на цілу армію ненажерли-
вих черв’яків. Адже окрім того, що 
нематоди «проживають» у компості 
й покрівельній суміші та використо-
вують живі клітини грибниці як дже-
рела харчування, вони там ще й ін-
тенсивно розмножуються. Так, після 
запліднення самиці відкладають ве-
лику кількість яєць, з яких через кіль-
ка діб вилуплюються молоді личинки. 
Згодом вони досягають статевої зрі-
лості, і процес розмноження цих па-
разитів повторюється знову і знову. 
Загалом цикл розвитку нематод від 
яйця до дорослої особини триває не-
довго – від восьми до 42 діб (залежно 
від виду та температури). Тому про-
тягом всього періоду вирощування 
грибів покоління фітогельмінтів ідуть 

Плішини від нематод  
(www.agaricus.ru)
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одне за одним, а їхня чисельність 
зростає в геометричній прогресії. Зо-
крема, популяція D. myceliophagus 
з 50 особин всього за один місяць 
може збільшити свою щільність до 
100 тисяч особин. Це стосується й 
інших видів також: п’ять –сім особин 
А. composticola за три тижні здатні 
розмножитися до 100 тисяч особин, 
а один черв’як цього виду за 15 тиж-
нів може народити близько 500 тисяч 
своїх нащадків. Небагато часу потріб-
но і P.myceliophthorus – за вісім тиж-
нів його чисельність з восьми особин 
збільшується до 450 тисяч. Зрозуміло, 
що за такої кількості фітогельмінтів у 
грибному субстраті про високий уро-
жай печериць годі й мріяти.

Саме в період масового розмно-
ження нематод, коли щільність їх 
популяцій досягає сотень тисяч осо-
бин, цих паразитів можна помітити 
неозброєним оком. Адже тоді вони 
здатні переходити в так звану «стадію 
роїння» і формувати на поверхні по-
кривного матеріалу вертикальні білі 
ниткоподібні стовпчики заввишки 
5–7 мм, які повільно рухаються в по-
вітрі. Ці стовпчики не що інше, як де-
сятки і сотні тисяч щільно з’єднаних 
між собою нематод, які виповзли на 
поверхню і перебувають у стані спо-
кою. Було відзначено, що ці ниточки 
вкриті липкою речовиною та легко 
приклеюються до будь-якого пред-
мету: стінок ящиків, коробок, інвен-
тарю, рук, комах тощо і є джерелом 
розповсюдження нематод на нові 
ділянки, де вони швидко починають 
розмножуватися і створюють до-
даткові вогнища захворювання. Тож 
утворення таких білих, майже прозо-
рих ланцюжків є однією з характер-
них ознак ураження печериць саме 
фітонематодами, а не іншими шкід-
никами або збудниками хвороб. 

Окрім наявності на покрівельно-
му матеріалі стовпчиків із нематод 
ідентифікувати захворювання до-
помагає і специфічний запах. Його 
можна відчути, коли плодові тіла вже 
не з’являються, і на поверхні утвори-
лися плішини. Цей запах зумовлений 

впливом мікроорганізмів, які заселя-
ють грибний компост після того, як 
нематоди знайшли нове джерело хар-
чування. 

Проте не лише високий потенціал 
розмноження дозволяє цим «малень-
ким істотам» існувати у грибному 
субстраті. Щоб пережити несприят-
ливі для життєдіяльності періоди, 
наприклад, висушування зараженого 
компосту, вони впадають у тривалу 
сплячку – анабіоз. Таким чином ли-
чинки грибного дитиленха можуть 
залишатися життєздатними у стані 
глибокого сну до двох років. Потім 
за настання сприятливих для їхнього 
розвитку умов вони «прокидаються», 
проникають у гіфи міцелію та почи-
нають там живитися і розмножува-
тися.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

На сьогодні сучасні промислові 
технології вирощування печериць 
дозволяють повністю контролюва-
ти чисельність паразитичних видів 
нематод і підтримувати її на еконо-
мічно безпечному рівні. Однак якщо 
вони все ж таки потрапили до при-
міщення, де вирощуються гриби, і 
щільність популяцій досягла цифри з 
кількома нулями, то боротися з ними 
досить важко, а головне – не всі засо-
би захисту для цього підійдуть. Так, у 
«Переліку пестицидів i aгpoxiмікатів, 
дозволених до використання в Укра-
їні» немає жодного нематициду, який 
можна було б використати проти фі-
тонематод. Тому запобігти втратам 

врожаю печериць від цих шкідливих 
організмів в умовах монокультури 
допоможе лише система захисних 
заходів, яка ґрунтується на комплек-
сному застосуванні агротехнічних, 
організаційно-господарських, сані-
тарно-гігієнічних та профілактичних 
принципів. Ретельне їх виконання 
дозволить також відвернути розпо-
всюдження нематод на незаражені ді-
лянки. 

Отже, необхідно дотримуватися 
наступних правил:

• використовувати вихідні мате-
ріали для приготування компосту і 
покривного матеріалу тільки хорошої 
якості та без порушення рекомендо-
ваних умов і термінів їх заготівлі та 
зберігання. Не допускається застосо-
вувати перезволожену, стару, погано 
очищену солому. 

• грибний компост треба готувати 
виключно на бетонованій чи асфаль-
тованій підлозі. 

• під час пастеризації компосту 
необхідно чітко дотримуватися тем-
пературного режиму 600С і не допус-
кати його підсихання під час тран-
спортування й переміщення.

«Роїння» нематод 
(www.agaricus.ru)
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• покривний матеріал перед його 
занесенням у камери повинен бути 
продезінфікований: найкращий спо-
сіб – пропарювання впродовж шести 
годин за температури 600С. Обробка 
його формаліном або іншими препа-
ратами не гарантує знищення нема-
тод.

• у культиваційних приміщеннях 
перед початком вирощування пече-
риць проводять знезараження стін, 
підлоги та стелажів. Для цього стіни 
білять вапном із додаванням 20-30% 
мідного купоросу, а підлогу та сте-
лажі дезінфікують 1%-им розчином 
гіпохлориту натрію або 4%-им роз-
чином формаліну. А після закінчення 
технологічного циклу перед заклад-
кою нової партії проводять термічну 
обробку камер парою за температу-
ри 65-75°С протягом 12 годин. Піс-
ля проведених заходів приміщення 
обов’язково провітрюють.

• Небажано використовувати 
дерев'яні конструкції, адже їх важко 
дезінфікувати.

• постійно мити та обробляти фор-
маліном або іншими препаратами 
техніку, обладнання, інструменти, 
інвентар, тару тощо, які використо-
вуються під час проведення техно-
логічних операцій, виконанні робіт 
з догляду за культурою та збирання 
врожаю.

• за кожним працівником мають 
бути закріплені інвентар, спецодяг і 
спецвзуття, які вони повинні утриму-
вати у чистоті. 

• для дезінфекції взуття перед вхо-
дом у приміщення, де вирощуються 
гриби, необхідно покласти килимок 
або поставити ящик із тирсою. Їх слід 
просочити дезінфікуючим розчином. 

• культиваційні приміщення треба 
забезпечити хорошою теплоізоля-
цією та обладнати системою венти-
ляції і водопостачання. Двері мають 
герметично зачинятися. Якщо у при-
міщеннях є вікна, то їх обов’язково 
завішують сіткою, щоб запобігти про-
никненню комах. 

• у системі повітропроводів пови-
нні бути встановлені фільтри для мі-
кробіологічного очищення повітря, 
що надходить.

• приміщення бажано поділити на 
чисті і брудні зони та максимально 
ізолювати їх територіально. У чис-
тих зонах проводять вивантаження 
пастеризованого субстрату, сівбу мі-
целію, а також тривають ріст та роз-
виток плодових тіл. Брудні зони – це 
спеціальні господарські приміщення 
або ж ділянки на вулиці під навісом, 
де зберігаються вихідні матеріали та 
відбувається приготування грибного 
субстрату. Такі приміщення повинні 
бути ізольовані від приміщень, де 
вирощуються гриби, і мати окремий 
вхід, а ділянки – знаходитися якнай-
далі від чистої зони.

• виконання технологічних опера-
цій має бути організоване так, щоб 
спочатку виконувалися чисті роботи, 
а потім – брудні. Тому переміщення 
робітників, техніки та продукції пови-

нно відбуватися з чистої зони в бруд-
ну, а не навпаки.

• будь-які роботи і переміщення 
завжди починають з тих приміщень, 
де вирощування грибів тільки роз-
почате, і закінчують тими, де плодо-
ношення добігає кінця, стежачи за 
дотриманням усіх мікрокліматичних 
параметрів.

• упродовж усього культивацій-
ного циклу слід підтримувати опти-
мальні режими температури (22-240С 
під час проростання грибниці і 14-
160С під час плодоношення) й воло-
гості (80-95%). 

• регулярно проводити спостере-
ження за появою стадії роїння нема-
тод та утворення плішин на поверхні 
субстрату. Виявлені вогнища необхід-
но одразу ізолювати та дезінфікувати 
– прогріти за температури 710С.

• для контролю та зниження чи-
сельності шкідливих комах вико-
ристовувати ентомологічні клейові 
пастки, які розвішують у робочих 
коридорах та камерах із розрахунку 
1 пастка на 5–10 м2. Якщо щільність 
популяцій шкідників перевищує по-
рогову, то потрібно застосувати ре-
комендований інсектицид. Потім усі 
приміщення провітрюють. 

• всі відходи після збирання вро-
жаю грибів та відпрацьований суб-
страт складають у спеціально заго-
товлену тару (великі поліетиленові 
пакети одноразового використання) 
та одразу вивозять з виробничої те-
риторії. Залишати такі біологічні від-
ходи біля культиваційних споруд су-
воро заборонено. 

Вирощування печериць– справа 
хоч і цікава, але досить серйозна, бо 
потребує чіткого дотримання техно-
логії, виконання багатьох рекоменда-
цій та вимог щодо догляду за культу-
рою, наприклад, застосування заходів 
захисту проти шкідливих організмів, 
в т.ч. й паразитичних видів нематод. 
Але результат у вигляді багатого вро-
жаю ароматних і смачних грибів для 
свого столу або для продажу виправ-
довує всі докладені зусилля.  








