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Колись вибір огірків був невели-
кий, їх сорти можна було перераху-
вати на пальцях однієї руки. Зараз 
проблема інша – сортів і гібридів 
так багато, що важко зорієнтува-
тися і вибрати ті, що потрібні саме 
вам.

Як вибрати огірки для садіння? 
Існує три осно-

вні питання, 
на які вам 
варто відпо-

вісти. Перш за все вирішити, де ви 
будете вирощувати огірки – у від-
критому грунті або у теплиці. Друге 
питання: якого типу огірки ви хоче-
те вирощувати – бджолозапильні 
або партенокарпічні. І третє – ви 
збираєтеся їх реалізовувати на сві-
жому ринку або на переробку?

Щоб вам легше було зробити свій 
вибір, пропонуємо вам ознайоми-
тись із новинками огіркової лінійки 
компанії LuckySeed. 

Огірок корнішон LS 
19-06 F1 – скорос-
тиглий партенокар-
пічний гібрид огірка,  

придатний для квашен-
ня і соління. Рослина гене-

ративна, сильноросла, формує 
невелику кількість бічних пагонів, 

жіночого типу цвітіння. 
Плоди однорідні, з вираженими 

шипами, темно-зеленого кольору. 

Довжина 10–12 см, маса 80–100 г. 
Огірок зберігає високу товарність 
і темно-зелений колір плодів про-
тягом усього періоду плодоношен-
ня. Призначений для вирощування 
у плівкових теплицях і відкритому 
грунті у весняно-літньому і літньо-
осінньому обороті. Має стійкість до 
перепаду температур, толерантний 
до основних хвороб огірка.

Огірок LS 19-12 F1 – скорос-
тиглий партенокарпічний гібрид 
огірка з високою віддачею ранньо-
го врожаю. Рослина відкрита, гене-
ративна, з потужною силою росту, 
жіночого типу цвітіння. Формує до-
даткові пазушні пагони, що гарантує 
тривале збирання врожаю. Плоди – 
корнішони, однорідні, щільні, зеле-
ного кольору, довжиною 10–12 см, 
шириною 3–3,5 см, без гіркоти.  

Використовується для садіння 
у плівкових укриттях і відкритому 
грунті. Стійкий до основних хво-
роб гібрида. Огірок LS 19-12 F1 
придатний для реалізації у свіжо-
му вигляді, переробки, консервації 
та квашення.

Ранньостиглий партенокарпіч-
ний гібрид огірка Азарт F1 зі зна-
чним потенціалом урожайності. 
Для вирощування у відкритому 
грунті і плівкових теплицях, для 
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всесезонного вирощування. Росли-
на напівдетермінантного типу.

Плоди бугорчаті, зеленого ко-
льору, циліндричної форми, ко-
роткі – 8–10 см, з маленькою на-
сіннєвою камерою. Без гіркоти, 
мають чудові смакові якості. Гі-
брид стійкий до справжньої та 
хибної борошнистої роси. 

Культура добре переносить пере-
везення, відмінно транспортується і 
має привабливий зовнішній вигляд. 
Багато аграріїв обирають насіння 
огірків Азарт F1, оскільки з них ви-
ростають плоди з хорошими товар-
ними якостями, навіть при вирощу-
ванні у несприятливих кліматичних 
умовах.

Огірок Везунчик F1 – ранньос-
тиглий партенокарпічний гібрид. 
Зав'язування плодів відбувається 
без запилення, тому Везунчик F1 
підходить для теплиць як для пер-
шого, так і другого обороту. У від-
критому грунті теж показує гідні 
врожаї. Рослина індетермінантна, з 
середньою силою росту,  коротким 
міжвузлям і великими листками.

Плоди дуже смачні, хрусткі, ряс-
но ростуть навіть у несприятливу 
погоду, підходять для всіх видів 
споживання, включаючи квашен-
ня. Огірки бугорчаті, темно-зелені, 
циліндричної форми, довжиною 
15–18 см, відзначаються високою 
товарною якістю. Гібрид стійкий до 
справжньої та хибної борошнистої 
роси та фузаріозного в’янення.

Огірок Джокер F1 –гібрид ви-
сокопродуктивного партенокар-
пічного огірка універсального 
використання. Призначений для 

весняно-літнього та осіннього ви-
рощування у плівкових теплицях. 
Рослина напівдетермінантна, се-
редньої сили росту, жіночого типу 
цвітіння.

Гібрид формує плоди темно-зе-
леного забарвлення, циліндричної 
форми, у довжину досягає 8–10 см, 
бугорчаті. Урожайність гібрида до-
сягає 3–3,5 кг з однієї рослини у 
плівкових теплицях. Плоди без гір-
коти, з високими товарними і сма-
ковими якостями, добре перено-
сять транспортування,  середня вага 
плоду 95–100 г.

Рослина характеризується стій-
кістю до перепадів температур і 
захворювань. Універсальний у ви-
користанні, відмінно транспорту-
ється.

Огірок Міміно F1 – партенокар-
пічний скоростиглий гібрид універ-
сального використання. Рослина 
напівдетермінантна, середньорос-
ла, листя велике. Плоди без гіркоти, 
з високими товарними якостями і 
транспортабельністю, темно-зеле-
ного забарвлення, бугорчаті, біло-
шипі, довжиною 10–12 см. 

Перевага перед подібними гібри-
дами у невеликій вегетативній масі 
рослини, яка дозволяє збільшити 
щільність висівання або висаджен-
ня розсади під крапельне зрошення 
у відкритому грунті.

Завдяки високій стійкості до хво-
роб можливе вирощування даного 
гібрида при несприятливих погод-
них умовах. Стійкий до справжньої 
та хибної борошнистої роси та пе-
реноспорозу. Призначений для вес-
няно-літнього та літньо-осіннього 
вирощування у плівкових теплицях 
і відкритому грунті.

Всі ці гібриди створені україн-
ською торговою маркою Lucky Seed, 
яка за нетривалий час завоювала 
довіру аграріїв України якістю своїх 
гібридів, доступною ціною на на-
сіння, яке відповідає всім європей-
ським стандартам. 
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Якщо націлений на отримання 
високого врожаю товарної якос-
ті, доводиться приймати досить 
серйозне рішення, адже успіх 
напряму залежить від обраного 
гібриду для вирощування. Як не 
заплутатись серед тисячі варіан-
тів гібридів томатів,  представ-
лених на ринку, та обрати саме 
той посадковий матеріал, який 
відповідатиме уподобанням спо-
живачів і принесе максимальний 
прибуток за сезон?

Презентуємо Вам новинки від 
компанії Enza Zaden для виро-
щування у теплицях. Ці гібриди 
готові підкорити професійних  
фермерів та ринок України.

РОЯЛПІНК F1 – новий напів-
детермінантний рожевоплідний 
томат з потужною, добре роз-
виненою кореневою системою. 

Прекрасно підходить для виро-
щування навесні як під плівкови-
ми укриттями, так і на штучному 
субстраті. Гібрид стійкий до та-
ких захворювань, як віруси мо-
заїки і жовтої кучерявості листя 
томата, фузаріозного і вертици-
льозного в'янення. 

Ранньостиглість даного гібриду 
вразила навіть самих вибагливих. 
Гібрид формує 5 плодів, вагою від 
300-350 грамів одразу на перших 
трьох китицях та дуже швидко на-
бирає яскравий рожевий колір. За-
вдяки наявності від 5 камер розмір 
плодів може сягати 500-700 грам. 
Плоди Роялпінка F1 у свою чергу  
стійкі до розтріскування та пере-
носять транспортування на далекі 
відстані.

Характерною особливістю да-
ного гібрида є неперевершені 

смакові якості з високими показ-
никами надраннього врожаю.

Серед високорослих черво-
ноплідних томатів новинкою є 
Арон F1, який відрізняється не-
вибагливістю і пластичністю. 
Гібрид має відкритий кущ з ко-
ротким міжвузлям. Рівномірний 
розвиток китиць протягом  усьо-
го вегетаційного періоду. 

АРОН F1 демонструє відмін-
ний, як у короткому обороті, так 
і у продовженій культурі. Яскра-
вий червоний колір плодів з ха-
рактерним «носиком» виділяють 
на ринку з поміж інших. Рівно-
мірно сформовані китиці на 5 
плодів, з середньою вагою плоду 
270 грам та компактна, відкрита 
рослина гарантовано полегшить 
роботу з гібридом та допоможе 
отримати високий дохід.

ОВОЧІВНИЦТВО

ТОМАТН² НОВИНКИ В²Д ENZA ZADEN
САЙМОН F1

ВІГГО F1

Дарина ДИШКАНТ, 
журналіст «Овочі 
та Фрукти»
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Окремий напрямок для отри-
мання масового раннього та 
ультрараннього врожаю це на-
півдетермінанті червоноплідні 
гібриди від Енза Заден, а саме: 

САЙМОН F1 – високопродук-
тивний гібрид, з дружною відда-
чою урожаю, рослина сильна та 
витривала. Формує китиці з ін-
тервалом через 2 листи, що дає 
можливість успішно вирощувати 
як у високих, так і низьких плів-
кових теплицях. 

Плоди мають округлу форму з 
носиком,  вагою 220–250 г (пер-
ші плоди досягають 300–350 г). 
Колір насичено-червоний, з глян-
цевим блиском. Саймон F1 не ви-
багливий до ґрунтів і за низького 
фону мінерального живлення до-
зволяє отримати гарний врожай. 
Гібрид добре транспортується та 

вирізняється високою стійкістю 
до розтріскування.

ВІГГО F1 – ранній гібрид то-
мата напівдетермінантного типу. 
Плоди 200–220 г, дуже привабли-
вого товарного вигляду з «носи-
ком».

Потужна, компактна рослина, 
придатна для вирощування на 
важких засолених ґрунтах та в 
умовах високого вмісту солей у 
воді для поливу. Рослина потуж-
на на старті за рахунок сильної 
кореневої системи.

На китицях в середньому 
формується по 5 однорідних по 
формі та розміру плодів. Гібрид 
добре зав’язується і стійкий до 
розтріскування у спекотних умо-
вах вирощування. 

ВІГГО F1 добре адаптується 
до клімату і агротехніки, витри-
мує зміни температурного режи-
му вплив без втрати врожайності. 
Гібрид показує відмінні результа-
ти при вирощуванні у різних ти-
пах теплиць, під плівкою у пер-
шому та другому оборотах. 

ОВОЧІВНИЦТВО

ТОМАТН² НОВИНКИ В²Д ENZA ZADEN
РОЯЛПІНК F1

АРОН F1
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Карантинные мероприя-
тия вследствие пандемии ко-
ронавируса стали серьезным 
испытанием в первую очередь 
для мелких овощеводческих хо-
зяйств. Ведь их основной ка-
нал сбыта – продовольственные 
рынки – долгое время были 
закрыты для покупателей, 
что привело к крайне низ-
кой оптовой цене на сезонные 
овощи, а, соответственно, и к 
существенным убыткам на про-
изводствах, которые не смогли 
приспособиться к новым усло-
виям. С другой стороны, беда 
стимулировала использование 
альтернативной рынкам и супер-
маркетам и довольно новой для 
Украины маркетинговой моде-
ли под названием Community-

Supported Agriculture (сельское 
хозяйство, поддерживаемое со-
обществом), которая подразу-
мевает получение конечным по-
требителем продуктов питания 
напрямую от производителя, 
минуя посредника. Благодаря та-
кой форме сотрудничества кли-
ент максимально осведомлен о 
характеристиках потребляемого 
товара, ведь лично знакомится с 
его производителем, а зачастую 
и самим хозяйством, при этом он 
формирует продуктовый набор 
и делает предоплату его. В свою 
очередь фермеру легче планиро-
вать работу, у него появляется 
больше времени и сил для усо-
вершенствования производства. 

«С 2015 года работаю над тем, 
чтобы внедрить в Украине биз-

ОВОЧІВНИЦТВО

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
НА ОВОЩАХ:

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

АССОРТИМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Александр Карпусь
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нес-модель Community Supported 
Agriculture (CSA), – рассказывает 
предприниматель из Днепропе-
тровской области Александр 
Балюра. – Эта модель развита в 
США, Европе, Канаде и Японии. 
У нас пока мало знают, как рабо-
тает этот сервис между фермером 
и горожанами. По сути, это пря-
мая цепочка «производитель – 
конечный потребитель» без учас-
тия супермаркетов, где овощи 
стоят для покупателей дороже, а 
их производителям платится за 
товар меньше».

По словам Александра Балюры, 
в его регионе модель CSA уда-
лось реализовать частично. Ведь 
отечественные потребители, мяг-
ко говоря, не стремятся к предо-
плате товара на сезон или хотя бы 
на несколько месяцев. Хотя ка-
рантин послужил существенным 
толчком для принятия такого ре-
шения. 

– Я начал задумываться о до-
ставке овощных наборов конеч-
ному потребителю еще в 2014 
году, когда из-за политичес-
ких потрясений и трагических 
событий в нашей стране донецкая 
сеть супермаркетов объявила 
себя банкротом и не расплати-
лась с нами за предоставленный 
товар. В итоге мы остались с 
долгами – для получения уро-
жая привлекли средства частных 
лиц – без рынка сбыта и товара, 
– говорит Александр Балюра. – 
И это не единственный случай 
в моей практике, когда крупный 
посредник не придерживался до-
говоренностей или демонстриро-
вал свою незаинтересованность в 
мелком производителе. 

«Ферма Карпусь», продукцию 
которой реализует Александр 
Балюра, расположена в селе Ма-
ломихайловка Покровского ра-
йона Днепропетровской облас-
ти. Приблизительно полгектара 
площади занимают отапливаемые 

пленочные теплицы, где произ-
растают овощные культуры, так-
же под их сезонное выращивание 
задействовано несколько гекта-
ров открытого грунта. Как сооб-
щил Александр Балюра, земля хо-
зяйства состоит из приусадебных 

ОВОЧІВНИЦТВО

Салаты зимой

Продуктовые наборы  
проекта CSA
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участков, объединенных для про-
изводства овощей и цветов, где 
круглый год трудится семья Кар-
пусь и несколько их односельчан.

– В юности, когда я оказал-
ся в трудных жизненных об-
стоятельствах, мне помог стать 
на ноги Александр Карпусь. А 
я, в свою очередь, когда в горо-
де подзаработал денег, инвес-
тировал их в модернизацию его 
хозяйства, теперь занимаюсь 
маркетингом сельхозпродук-
ции «Фермы Карпусь». Часто 
лишь взаимовыручка помогает 
выжить. Я называю это «взяться 
за руки», – говорит Александр 
Балюра.

По его словам, «Ферма Кар-
пусь» до определенного времени 
специализировалось на огурцах, 
томатах, салатах, впоследствии 
ввели в производство нишевые 
культуры – мяту, базилик, розма-
рин – в этом сегменте конкурен-
ция со стороны крупных произ-
водителей пока менее ощутима. 

– Когда начинали выращивать 
салаты для супермаркетов и рес-
торанов, их годовое потребление 
в Украине было невелико, сейчас 
заметно возросло и продолжает 
расти. Об этом в первую очередь 

свидетельствует появившееся 
на рынке разнообразие сала-
тов. Нам трудно конкурировать 
по цене и объемам с крупными 
компаниями, которые взялись 
за производство этой овощной 
культуры. Мы решили продавать 
салат в горшочках. Ведь этот 
продукт после срезания быстро 
портится, а в горшочке при пра-
вильном уходе хранится намного 
дольше, салат живой и продо-
лжает расти. Поскольку салат в 
горшочках начал пользоваться 

спросом, мы и пряные травы на-
чали реализовать в горшочках, 
они менее прихотливы при уходе, 
чем салат. Скажем, мята, базилик 
и розмарин менее чувствительны 
к недоливам или переливам во 
время вегетации непосредствен-
но у покупателя. К тому же жи-
вая зелень на кухне становит-
ся модным трендом, – делится 
опытом Александр Балюра. 

По его словам, при органи-
зации производства придер-
живались двух основных усло-
вий – максимально обезопасить 
себя от климатических рисков и 
обеспечить предприятие рабо-
той круглый год, поэтому модер-
низировали пленочные теплицы. 
Средств было в обрез, поэтому 
большую часть строительных ра-
бот Александр Карпусь и Алек-
сандр Балюра провели собствен-
норучно. Максимальная разница 
температур внутри и снаружи 
теплиц, которой удалось достичь 
при модернизации, составляет 
20°C, поэтому фермеры в зимний 
период выращивают холодостой-
кие культуры. 

– Одну из теплиц оборудо-
вали твердотопливным котлом 
польского производства, обо-
гревательное оборудование для 

ОВОЧІВНИЦТВО

Досветка рассады

Кейл в теплице и команда фермеров
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остальных теплиц смастерили 
своими руками. Пленку натя-
нули в два слоя. Когда большие 
морозы, внутри теплицы на ду-
гах высотой 50 см натягиваем 
третий слой пленки. Света в 
этот период растения получают 
меньше, но, во-первых, сильные 
морозы у нас долго не держатся, 
а, во-вторых, дополнительный 
прием позволяет экономить 
на отоплении. При этом зимой 
выращиваем салаты, раннюю ка-
пусту, редис, которые в меньшей 
степени подвержены влиянию 
холода. Сбалансировали очеред-
ность посадок. Весной продаем 
овощную и цветочную рассаду, 
в летне-осенний сезон – овощи 
открытого грунта. Подобрали 
культуры, которые выращиваем 
лишь в открытом грунте, и та-
кие, которые вторым оборотом 
высаживаем в теплицах. Салат, 
например, высаживаем ежене-
дельно и еженедельно собираем 
урожай. Есть теплицы, которые 
задействованы исключитель-
но под салатную группу, в них 
установлены столы, которые 
сделали сами. При выборе семян 
ориентируемся на их качество. 
Если говорить о салатах, это се-

мена компаний «Энза Заден» 
и «Рийк Цваан», они не только 
предлагают широкий ассорти-
мент, но и посевной материал, 
который реально зарекомендо-
вал себя на практике, – говорит 
Александр Балюра.

Он сообщил, что примерно 40% 
дохода производству обеспечи-
вает рассада, столько же урожай 
летне-осеннего сезона – огурцы, 
помидоры, перец, капустные 
культуры, остальные 20% при-
носят пряные травы и салаты. 
Сезон на «Ферме Карпусь» начи-
нается в средине осени с плани-
рования урожая нового сезона. 
Сначала в теплицах высаживают 
цветы, чтобы успеть ко Дню свя-
того Валентина и Международ-
ному женскому дню с урожаем. 
После срезания цветов начина-
ется работа с растениями огурца, 
томата, баклажана, капусты, пер-
ца – на рассаду. Ее в основном 
реализуют в сельской местности 
в радиусе 200 км от месторас-
положения хозяйства. Горожане 
приобретают всего 5–7% от об-
щей массы предлагаемых сортов, 
которые в хозяйстве подбирают в 
соответствии с почвенно-клима-
тическими условиями региона. 

Как подчеркнул Александр Балю-
ра, в нынешнем сезоне рассады 
удалось реализовать больше, 
чем в прошлые годы, когда на-
блюдалось снижение спроса на 
эту продукцию. Очевидно, в свя-
зи с пандемией и наметившим-
ся экономическим спадом люди 
начали больше рассчитывать на 
свои силы, отмечает предпри-
ниматель. Он также рассказал, 
что раньше рассаду «Фермы 
Карпусь» реализовывали за счет 
выездной розничной торговли, а 
ныне столкнулись с трудностями 
из-за карантинных ограничений 
на торговлю с раскладок. Вышли 
из положения за счет того, что 
отдали рассаду под реализацию 
в сельские магазины и ларьки, 
риски, связанные с непроданным 
товаром, взяли на себя. 

По мнению Александра 
Балюры, мелкому овощному хо-
зяйству, чтобы выжить и кон-
курировать с крупными про-
изводителями, нужно выбирать 
культуры, где выращивание пред-
полагает много ручного труда 
– тяжелее делать, но потом лег-
че продать. Поэтому на «Ферме 
Карпусь» уделяют большое вни-
мание расширению ассортимен-

Самодельный агрегат

ОВОЧІВНИЦТВО

Александр Балюра выращивает 
капусту кейл у себя дома
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та. Отказались от выращивания 
белокочанной капусты, взамен 
высаживают цветную и брокко-
ли. А с 2016 года испробуют в 
полевых условиях капусту кейл 
сорта Кадет и Скарлет. К слову, 
капусту кейл широко используют 
в кулинарии за границей. В Укра-
ине же об этом очень полезном 
для здоровья человека овоще до 
сих пор знают не все. 

– Площади под кейл у нас пока 
небольшие, сажаем ровно столь-
ко, чтобы хватило на свои нужды 
и на продажу. В предыдущие 
годы кейл занимала 200–300 
квадратных метров на грядках. 
Ведь новый продукт не так-то 
легко продать. Для того, чтобы 
им заинтересовать, раздавали на 
пробу. К примеру, привезли кли-
енту коробку с овощами и кладем 
туда пучок кейла. Кому-то нра-
вится, кому-то эта капуста гор-
чит. У капусты кейл есть своя осо-
бенность: чем позже ее срежешь, 
тем больше сахаров она наберет. 
Сахара у нее преобразовываются 
после первых заморозков, со-
ответственно, меняется вкус 
продукта. К примеру, у нас она 
на поле стоит до самой весны, 
срезаем ее по мере необходимос-
ти. Если есть снег и ее листья им 
укрыты, сильные морозы капусте 
кейл нипочем, листья не завя-
нут. Для клиентов мы оставляем 

кейл в пленочной необогревае-
мой теплице, где она может даже 
остекленеть от мороза, потом 
отходит и становится еще вкус-
нее – без горечи. Только после 
четырех лет выращивания и реа-
лизации кейл мы начали ощущать 
некоторое повышение спроса на 
нее, соответственно, чувствуем, 
что можно увеличивать площади 
под этой культурой. Кстати, уже 
поставляем этот продукт в один 
из ресторанов Днепра, мы им 
первые его предложили. Раньше 
ни хозяин заведения, ни повара 
и не слышали о существовании 
капусты кейл и ее возможнос-
тях при приготовлении блюд, – 
отмечает Александр Балюра.  

По достоинству оценили ка-
пусту кейл не только в семьях 
Александра Карпуся и Алексан-
дра Балюры, а и в семьях многих 
горожан, к которым она попала 
на стол. Так, по словам Алек-
сандра Балюры, из высушенных 
листьев капусты кейл некоторые 
горожане делают порошок и ис-
пользуют его как улучшающую 
вкус пищевую добавку– в каши, 
салаты и другие блюда. Капуста 
кейл хороша в тушенном и мари-
нованном виде, из нее в домаш-
них условиях можно легко сде-
лать вкусные и полезные чипсы, 
использовать при приготовле-
нии блюд вместо шпината. 

– При выращивании капус-
та кейл подвержена болезням и 
вредителям, характерным для 
всех крестоцветных культур. 
Главное – не перестараться с 
поливом, иначе можно ожидать 
корневых гнилей. Если погода 
стоит жаркая, кейл нуждается в 
ежедневном поливе, а если про-
хладная – следует поливать раз в 
несколько дней, – говорит Алек-
сандр Балюра. – В нашем хозяй-
стве, например, черноземный 
грунт, он как раз подходит для 
выращивания капусты кейл, но 
есть проблема с водой. Угодья 
находятся на возвышенности, 
поэтому используем воду для 
полива из скважин, кстати, уро-
вень грунтовых вод из года в год 
снижается. Особенно это стало 
заметно после нынешней зимы. 
Плюс вода в нашей местности 
слишком засоленная, иногда по-
казатель достигает 4 граммов 
солей на литр. Поэтому мы на-
учились собирать для полива до-
ждевую воду, которую смешива-
ем с водой из скважин. Идеально, 
когда есть возможность смешать 
1х1, но все зависит от собранно-
го количества дождевой воды и 
орошаемых культур, например, 
томаты более солеустойчивые, 
а огурцы – менее. Для заго-
товки дождевой воды сделали 
специальный бассейн, вода по 

Кейл зимой Салатные новинки
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желобам стекает в емкость с 
теплиц, а потом перекачиваем 
ее в бассейн, затем в теплицы. 
Выкопали под столами в тепли-
цах двухметровые резервуары, 
которые накрываются пленкой, 
вода в них нагревается перед 
поливом. У нас также функци-
онируют сборники воды под 
открытым небом. Мы исследо-
вали местность, и в тех местах, 
где образуются ручьи, устано-
вили эти сборники, они похожи 
на инженерные сооружения до-
ждевой канализации открытого 
типа. Собранная вода отстаи-
вается и по трубам перекачи-
вается в бассейн. Параллельно 
с тем, как мы учились собирать 
воду, научились ее максимально 
эффективно использовать. Заме-
тили, что если укрывать посевы 
черной пленкой, испарение влаги 
уменьшается, также сокращается 
расход воды, если углубить ка-
пельную ленту в грунт.

Как рассказал предпринима-
тель, в хозяйстве осваивают пе-
реработку свежей продукции. 
Сейчас фермеры консервируют, 
маринуют, засаливают овощи, 

делают соусы, соки и пастилу, 
замораживают фрукты в неболь-
шой комнате с минимальным на-
бором оборудования, но плани-
руют развивать это направление. 
Конечно же, увеличение объемов 
переработанных плодов будет 
зависеть от потребительского 
спроса. 

– В продуктовые наборы, 
которые привозим горожанам 
под заказ, особенно зимой, по-
падает и консервация, а также 
и другие продукты. Например, 
выпечка, растительное масло, 

орехи. Чтобы обеспечить ассор-
тимент, подключаем к делу своих 
знакомых – таких же небольших 
фермеров, как и мы. Таким об-
разом, модель CSA способствует 
кооперации – что есть у фермера 
на столе, попадает на стол к го-
рожанам. Поэтому люди в городе 
теперь уже имеют возможность 
употреблять здоровую, вкусную 
и разнообразную пищу. Кста-
ти, для обеспечения разнообра-
зия на «Ферме Карпусь» одних 
только томатов черри ежегодно 
выращивается около 10 видов, а 
однажды мы посадили 60 сортов, 
– говорит Александр Балюра.

Вспомогательными инстру-
ментами маркетинга продукции 
«Фермы Карпусь» служат стра-
ница в Фейсбук и сайт. Как отме-
чает предприниматель, чтобы 
модель CSA могла обеспечить 
стабильный доход небольшо-
му хозяйству, достаточно будет 
и пятидесяти полноценных за-
казов от горожан в неделю. Но 
чтобы достичь оптимального 
количества заказов, нужно не 
только работать над ассортимен-
том предлагаемой продукции, а и 
приложить усилия для ее популя-
ризации. В основном за счет лич-
ного общения с потенциальными 
клиентами, ведь это наиболее 
действенный способ подачи ин-
формации. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Басейн для сбора воды под полкой в теплице

На Ферме Карпусь проводят экскурсию для детей
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АЭРОПОННАЯ РОЩА:
КАК СОЗДАВАЛОСЬ
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В селе Фасова Макаровского 
района Киевской области успеш-
но функционирует тепличное 
хозяйство, где на аэропонике 
выращивают зелень, салаты и 
даже ежевику. Как отметил его 
собственник Вадим Цыруль, в 
процессе создания производства 
удалось наладить изготовление 
оборудования для аэропонных 
систем на предприятиях Ки-
евской области, ведь на укра-
инском рынке не было компа-
ний, которые бы строили такие 
теплицы под ключ. 

Вадим Цыруль имеет техни-
ческое и юридическое образо-
вание. Еще в юности занялся 
предпринимательской деятель-
ностью в транспортной отрасли. 
Аграрным делом стал интересо-
ваться пять лет назад. Начинал с 
того, что на арендованном участ-
ке земли в селе Летки Бровар-
ского района Киевской области 
испробовал аэропонный метод 
выращивания овощных расте-
ний и ягодных культур, изучал 
нюансы технологии. 

– Все началось с того, что на 
тридцати сотках защищенного 
грунта решил выращивать рук-
колу, базилик и другую зелень 
для собственных потребностей 
и немного на продажу, – гово-
рит Вадим Цыруль. – К этому 
решению побудила и высокая 
цена вышеупомянутой продук-
ции, которая, кстати, не сильно 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Аэропонная пирамида
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изменилась в 
сторону удешев-
ления и ныне. 
Так, скажем, ки-
лограмм рукколы 
в зависимости 
от сезона можно 
приобрести за 600–
900 гривен. Я вместе с 
единомышленниками очень 
много экспериментировал, мы 
высаживали разные культуры, 
чтобы понимать, как работает 
аэропоника и как на этом можно 
заработать. На пробы ушло боль-

ше средств 
и времени, 
чем плани-
ровалось. В 

р е з у л ь т а т е 
мы «нащупа-

ли» те культуры, 
которые поль-

зуются спросом, и 
их можно выращивать 

на аэропонике совместно, в 
одной теплице. Плюс разра-
ботали и изготовили необхо-
димое для выбранной модели 
бизнеса оборудование. Каркас 

теплицы, аэропонная система 
и пластиковые стаканчики для 
растений, IT-система управления 
производством и фитолампы – 
все это делаем сами. К слову, пять 
лет назад, когда мы начинали, в 
Украине такую продукцию никто 
не производил – это было дорого 
и поэтому непопулярно. А теперь 
по нашей франшизе открылось 
тепличное предприятие в селе 
Новые Петровцы Вышгородского 
района Киевской области. По-
явился инвестор, который зака-
зал постройку аэропонного про-
изводства, аналогичного нашему.   

Предприниматель расска-
зал, что и сейчас на украинском 
рынке доминирует импортное 
оборудование для аэропонных 
систем. Но его цена выше, 
чем стоимость изготовления 
отечественных аналогов. Плюс 
в эту цену  прибавляют расходы 
на растаможивание и достав-
ку техники. Поэтому Вадим 
Цыруль с единомышленниками 
решил развивать собственное 
производство необходимых для 
аэропоники деталей, тем более, 
что его предпринимательская 
деятельность была связана с из-
готовлением оборудования, он 
имеет в этом деле опыт. 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Вадим ЦырульМята

Ежевичная плантация
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– Пресс-формы для изго-
товления аэропонных труб и 
пласт-автомат для производства 
стаканчиков являются нашей 
собственностью, но находятся 
на предприятиях партнеров, где 
в любой момент можно размес-
тить  заказ. Также и инженерная 
документация для производства 
фитоламп является нашей раз-
работкой и интеллектуальной 
собственностью, а изготавлива-
ет их фирма-партнер. Мы много 
экспериментировали в этом на-
правлении, пока не разработа-
ли оптимальный для развития 
рассады световой спектр. Про-
грамма управления теплицами 
и необходимое для их работы 
оборудование обеспечили IT-
специалисты по нашему зака-
зу. Теперь вода и питательные 
растворы циркулируют в 
аэропонной системе автомати-
чески. Приложение само регули-
рует этот процесс. А я при помо-
щи смартфона контролирую или 
корректирую работу программы. 

Аграрий рассказал, поче-
му избрал аэропонный метод 
выращивания. Среди основных 

преимуществ – сокращение рас-
ходов на полив, так как вода 
циркулирует, а не уходит в по-
чву, и на минеральные удо-
брения – их используется на 
30–40% меньше, чем в обычных 
теплицах; отсутствуют расходы 
на субстрат и обеззараживаю-
щие грунт препараты; уход за  
аэропонным оборудованием 
менее трудоемкий, и главное, 
что на одном квадратном метре 
площади можно вырастить на-
много больше продукции, чем 
при использовании грунтовых 
грядок за счет вертикального 
расположения аэропонных труб. 
Хотя капиталовложения в такое 
высокотехнологическое обору-
дование повышает затраты на 
обустройство теплицы.  

Получив опыт эксплуатации 
аэропонной системы в селе Лет-
ки, Вадим Цыруль принял ре-
шение приобрести земельный 
участок для  постройки цело-
го тепличного комплекса на 
аэропонике. В селе Фасова уда-
лось найти подходящий вари-
ант для будущего предприятия, 
который соответствовал ряду 

критериев. Основным условием 
при выборе месторасположения 
был центр населенного пункта, 
что облегчало бы доступ персо-
нала к производству, минимизи-
ровало затраты на обустройство 
инфраструктуры и подключение 
к электросети. Вторым крите-
рием являлась удаленность от 
водоема, чтобы исключить воз-
действие влаги на микроклимат 
теплицы. 

Было построено одноэтажное 
здание для офиса, подсобных 
помещений и котельни, к нему 
примкнули три теплицы, каж-
дая из которых занимает 500 м2. 
Их высота на коньке достигает 
4.5 метра, а ширина составляет 
9.6 метра. Теплицы рассчитаны 
приблизительно на 20 000 
посадочных мест для растений. 
Две теплицы оборудованы для 
зелени и салатов, а одна выделена 
для ежевики. Как сообщил Ва-
дим Цыруль, теплица с зеленью 
обошлась компании в 150 000 

Вадим Цыруль рассказывает  
о своем хозяйстве

Розмарин уже почти готов к пересадке в аэропонную систему
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долларов США – там задейство-
вано 432 аэропонных труб, со-
ответственно, больше форсунок, 
клапанов, электроники и дру-
гих деталей, а в сооружение для 
выращивания ежевики инвести-
ровали 125 000 долларов США, 
аэропонных труб и прочего обо-
рудования там использовали в 
разы меньше. 

– Сейчас рядом с существу-
ющими теплицами планируем 
строить еще один комплекс, он 
получит статус отдельного юри-
дического лица. Предполагаемое 
предприятие может располагать 
четырьмя  теплицами, техни-
чески это можно сделать. Ведь 
построенное для обслуживания 
здание рассчитано на 7–8 теплиц, 
сейчас же при его помощи об-
служивается всего три. Поэтому 
решили вложить свои средства 
и приглашаем к сотрудничеству 
инвесторов для участия в стро-
ительстве. Бюджет четырех те-
плиц составит 800 000 долларов 
США. Чтобы принять участие в 
этом проекте, инвестор должен 
будет внести не менее 50 000 до-
лларов США. Глубина вникания 
инвестора в бизнес и его доля 
прибыли будет прописана в до-
говоре. 

ПРОИЗВОДСТВО

Прямо из офиса мы пере-
шли в первую теплицу, где в 
конусообразных аэропонных 
трубах произрастает мята. На 
полу слой плотного агроволок-
на белого цвета, аккуратно раз-
мещенного по всей площади со-
оружения, чтобы предотвратить 
прорастание сорняков. Слышно 
журчание воды в коллекторе под 
полом и шипящие звуки, перио-
дически создаваемые форсунка-
ми при впрыскивании жидкости 
внутри аэропонных "деревьев". 
Купол сооружения затенен. Как 
объяснили работники теплицы, 

светопроницаемость натяну-
той пленки достаточно высокая, 
даже в жаркий майский день 
температура внутри может по-
дняться гораздо выше нормы в 
+20 С, поэтому кроме затенения 
используются фрамуги для про-
ветривания. 

По словам Вадима Цыруля, 
толщина пленки в теплице 150 
микрон, она натянута в два слоя, 
между слоями двумя вентилято-
рами с каждой стороны нагоня-
ется теплый воздух, получается 
эффект термоса. Пленка рассчи-
тана на пять лет эксплуатации, 
уже выдерживала град и сильные 
порывы ветра. 

Собственник предприятия рас-
сказал, что в Летках испробовали 
теплицы польского и китайского 
производства. В процессе сборки 
импортных конструкций обнару-
жился ряд существенных недо-
статков. Так, толщина металла и 
цинкового напыления оказалась 
неудовлетворительной, на мета-
лле было много заусенец, что по-
двергало скелет сооружения кор-
розии и негативно сказывалось 

при натяжении пленки. В случае 
с китайским образцом трению 
пленки и ее разрыву также спо-
собствовало большое количе-
ство хомутов и их расположе-
ние. Поэтому Вадим Цыруль для 
новых теплиц в Фасовой заказал 
у отечественной компании  изго-
товление цельнометаллических 
сварных конструкций, где торцы 
были зачищены и должным об-
разом оцинкованы. В собранном 
виде конструкцию доставили и 
установили в месте предназначе-
ния. Оставалось только натянуть 
пленку. Бригада из четырех чело-
век справилась с задачей за день, 
в то время как на состыковку за-
пчастей китайских и польских те-
плиц ушло бы несколько недель, 
делится опытом Вадим Цыруль. 

По его словам, количество 
жидкости, которое циркулиру-
ет в аэропонной системе, зави-
сит от температуры и влажности 
вне помещения, а также от влаж-
ности воздуха внутри теплицы. 
Дезинфицируются помещения 
специальными препаратами ме-
тодом распыления один раз в 

Так выглядит блок управления теплицей
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месяц. Один раз в квартал про-
изводится мойка аэропонных 
труб, предназначенных для 
выращивания зелени. Процедура 
длится приблизительно неделю, 
после чего высаживается новый 
набор растений.

Справа от "рощи" аєропонных 
труб под фитолампами распо-
ложились столы для рассады. 
Каждый из них рассчитан при-
близительно на 1800 посадочных 
мест для миниатюрных ростков, 
пробивающихся из минераль-
ной ваты универсального назна-
чения производства компании 
"Белагро". Когда растения окреп-
нут, каждое из них вместе с мин-
ватой, которая впоследствии слу-
жит опорой стеблю, помещают в 
отдельный стаканчик. А стакан-
чики, в свою очередь, устанавли-
вают в выемки аэропонной трубы, 
внутри которой корни растений 
получают необходимые для жиз-
недеятельности элементы и воду. 
На квадратном метре тепличной 
площади расположены 4 трубы, 
в каждой из которых 70 отвер-
стий для установки стаканчиков. 
С пяти труб срезают за один сбор 
1 кг мяты через неделю после ее 
переноса в аэропонную систему. 
Далее, по мере роста мяты, через 

каждые 2–3 недели срезается до 
3 кг урожая с квадратного метра 
площади. 

Вторая теплица, как две 
капли воды, похожа на пер-
вую, с той только разницей, 
что ее аэропонные "грядки" 
расположены не вертикаль-
но, а горизонтально, поэтому 
посадочных мест меньше. Здесь 
растут салаты, руккола, шпинат, 
базилик, розмарин, петрушка 
и кинза. Как утверждает Вадим 
Цыруль, кинза пользуется боль-
шей популярностью у клиентов, 
чем петрушка. Видимо, это свя-
занно с ее кулинарными свойства-
ми при приготовлении мясных 
блюд.

– Мы используем качественные 
семена, чтобы за счет хорошей 
генетики растений избежать 
дополнительных проблем с их за-
болеваемостью и низкой урожай-
ностью, – говорит Вадим Цыруль. 
– Петрушка у нас двух видов – ку-
черявая и обычная, базилик сорта 

Эдвина – компании Enza Zaden, 
четыре вида салата селекции ком-
паний Enza Zaden и Rijk Zwaan. 
Наша бизнес-модель – работа 
теплицы круглый год, что обеспе-
чивает постоянные рабочие места 
для девяти сотрудников. Главные 
объекты культивирования – ру-
колла, салаты, базилик, мята, 
ежевика, все остальные культуры 
выращиваем для ассортимента. 
Имеется и экспериментальный 
участок, где в аэропонной пира-
миде опробируем томатное, огу-
речное и баклажанное направ-
ления. Тестируем возможность 
выращивания чабреца, чтобы 
ввести его в производство вместе 
с другими культурами. 

В теплице, оборудованной под 
ежевику, аэропонные трубы тоже 
размещены горизонтально. Над 
ними возвышается целый лес 
побегов этого неприхотливого 
растения. На входе посетителей 
встречают прижившиеся инжир 
и бананы, якобы указывая на 

Экспериментальный участок

Пластиковый стаканчик, при его 
помощи саженец закрепляется в 
аэропонной трубе
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специализацию оранжереи – са-
доводство. 

– Ежевичной плантации год. 
Выбрали американские сор-
та Прайм-арк Фридом, Прайм-
арк Тревелер и Черная магия, 
заказывали саженцы из питом-
ника, смотрим теперь, какой сорт 
лучше себя покажет, – продо-
лжает экскурсию Вадим Цыруль. 
– Планируем использовать 
посадочный материал не менее 
пяти лет. Для настройки схемы 
питания ежевики пользовал-
ся рекомендациями украинских 
ученых. Из перечня известных 
заболеваний этой культуры на-
блюдалась лишь серая гниль, ко-
торую ликвидировали при помо-
щи фунгицида, работая по листу. 

ПРОДАЖИ

Аграрий рассказал, что отпус-
кная цена ежевики в этом году со-
ставила 750 гривен за килограмм. 
Цена довольно высокая, поэтому 
стандартной упаковкой служит 
корзинка из бересты, где поме-
щается 200 граммов ягоды. Сто-
имость этой единицы товара со-
ставляет 150 гривен, что дешевле, 
чем 125-граммовая упаковка им-
портной ежевики. Сейчас рен-
табельность ежевики в теплице 
составляет от 20–30% годовых. 
Вадим Цыруль подсчитал, что со 
второго по пятый год существо-
вания проекта, до того момента, 
когда в теплице нужно будет про-
водить ремонт и убирать планта-
цию, ее рентабельность должна 
увеличиться до 70%. 

– Весь товар мы продаем линей-
кой, ведь покупателю невыгодно 
брать по одному наименованию 
у нескольких фермеров, а нам 
невыгодно доставлять одно на-
именование товара по адресу. 
Поэтому разработали ассорти-
ментное предложение, исходя из 
запросов наших потребителей, и 
таким образом увеличили сред-

ний чек покупки. У нас есть заре-
гистрированная торговая марка 
"Грядочка" – это отдельное юр-
лицо, где есть свой штат сотруд-
ников, они занимаются исклю-
чительно продажами того, что 
вырастили в ООО «Тепличный 
комплексе Фасова". "Грядочка" и 
обеспечивает нам обратную связь 
с потребителем. В соответствии с 
запросами мы корректируем ко-
личество и период выращивания 
той или иной культуры. Из про-
дукции, которая визуально не соо-
тветствует нашим критериям про-
дажи в свежем виде, в специально 
оборудованном цеху делаем соус 
песто. 

Вадим Цыруль сообщил, что из-
за определенных обстоятельств 
ООО «Тепличный комплекс Фа-
сова" перестал сотрудничать с 
некоторыми юридическими лица-
ми, в частности, с ресторанами и 
сетевыми супермаркетами. Бла-
годаря этому решению удалось 
снизить цену на продукцию для 
конечного потребителя, избежать 
отсрочек платежа за доставленный 
товар, возвратов и дополнитель-
ной бухгалтерской работы. При 
этом продажи не уменьшились, а 
возросли. 

– Мы ушли из сетевых супер-
маркетов и сегмента HoReCa не-
сколько месяцев назад. Открыли 
свой интернет-магазин, усили-
ли присутствие в соцсетях. И 
за этот период набрали новых 
постоянных клиентов, которые по 
достоинству оценили нашу про-
дукцию. Наши клиенты сейчас 
– это небольшие торговые точки 
локального значения, где прода-
ют овощи и фрукты от фермеров. 
Также обеспечиваем витамин-
ной продукцией физических лиц 
в Киеве и Киевской области, до-
ставляя товар к подъезду. Таких 
клиентов у нас сейчас 70%. Для 
потребителей у нас действует 
система скидок. Если делаешь за-
каз до 400 грн – доставка 50 грн, 

заказываешь свыше 400 грн – до-
ставка 40 грн и 10% скидки на 
продукцию, если заказ составляет 
800 грн. и выше – доставка 30 грн. 
и 15% скидки, при заказе на 1200 
грн. и выше – скидка 25% и до-
ставка бесплатно. Обычно на та-
кую сумму заказывают магазины 
и сотрудники офисов, которые 
делают коллективный заказ, 
чтобы получить скидку. Так как 
мы продаем овощные растения с 
корнями, продукция долго не вя-
нет, если хранить ее в емкостях с 
водой, поэтому потребители не 
боятся заказывать про запас, – 
рассказывает Вадим Цыруль. 

Он сообщил, что на пред-
приятии планируют видео с 
установленных в теплицах камер 
транслировать онлайн, чтобы 
все желающие могли видеть 
производственный процесс в ре-
жиме реального времени. Это даст  
нам возможность стать доступ-
нее и понятнее потенциальным 
клиентам. 

Cкоро и бананы начнут 
плодоносить

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ



Комплекс вредителей крестоц-
ветных культур характеризуется 
большим видовым разнообрази-
ем (более 300 видов). Серьезную 
угрозу молодым, еще не окрепшим 
крестоцветным растениям пред-
ставляют крестоцветные блошки, 
весенняя капустная муха, стеблевой 
капустный скрытнохоботник и все-
ядное почвенное насекомое – мед-
ведка (капустянка, волчок).

Медведка – многоядный вреди-
тель, который наносит ощутимый 
вред не только всем сельскохозяй-
ственным культурам, но также по-
вреждает сеянцы в плодовых пи-

ОПАСНЫЕ 
ВРЕДИТЕЛИ
КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР 
НА РАННИХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук
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Капустная моль

томниках, молодые корни ягодных 
и декоративных кустарников. Осо-
бенно вредит на участках, хорошо 
удобренных навозом и которые рас-
положены в низинных увлажнен-
ных местах, вблизи водоемов. Тело 
коричневое с шелковым оттенком, 
до 35 – 50 мм.

Живет в длинных (50–100 см) 
горизонтальных норах, которые 
расположены под поверхностью 
почвы. Зимуют взрослые особи и 
личинки. Весной появляются, когда 
почва на глубине 10–20 см прогре-
ется до 8–10 0 С, и сразу же при-
ступают к повреждению корневой 

системы растений. После спарива-
ния самки кучками откладывают 
яйца, для которых на глубине 10–20 
см обустраивают земляную камеру. 
В среднем в кладке находится от 45 
до 75 штук, а максимально может 
быть до 250 штук. Личинки массово 
отрождаются в июне – июле, но еще 
2 – 3 недели остаются в гнезде. По-
том выходят из гнезда и начинают 
усиленно питаться подземными ча-
стями растений – перегрызают кор-
ни, выедают клубни,  нанося очень 
большой вред. Полный цикл раз-
вития в Лесостепи и Степи длится 
2 года. За это время медведка про-
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ходит от 6 до 10 личиночных стадий, 
присутствует и вредит на участках на 
протяжении двух вегетационных пе-
риодов.

Крестоцветные блошки – один из 
самых опасных вредителей молодых 
растений, особенно только что выса-
женной в поле рассады. Наибольшее 
значение имеют светлоногая, выем-
чатая, волнистая, синяя, черная, юж-
ная. Блошки могут сильно повреж-
дать всходы растений как в парниках, 
так и в отрытом грунте.

Зимуют неполовозрелые жуки в 
поле под растительными остатками. 
Весеннее пробуждение блошек отме-
чается рано: март – апрель, они поки-
дают укрытия и заселяют сорные кре-
стоцветные растения. С появлением 
культурных крестоцветных большая 
часть жуков переселяется на них, 
скелетируя и выгрызая в листьях не-
большие отверстия. Кроме листьев, 
жуки повреждают стебли, стручки 
и соцветия. Наиболее опасные по-
вреждения блошки наносят весной 
всходам, в результате чего растения 
гибнут или отстают в развитии. Жар-
кая и сухая погода усиливает вред, 
наносимый блошками. Наиболее ин-
тенсивно блошки питаются днем с 10 
до 13, а затем с 16 до 18 часов. Спари-
ваются жуки в мае – июне, яйца сам-
ки откладывают в почву близ корней 
крестоцветных группами, где и пре-
вращаются в куколок. Жуки молодо-
го поколения питаются на растени-
ях в июле, августе, а с наступлением 
холодной погоды уходят на зимовку. 
В течение года развивается одно по-
коление.

Ограничивает распростране-
ние блошек уничтожение сорняков 

весной, на которых питаются жуки 
(сурепка, якутка). Полив в жаркую 
погоду и притенение рассадников и 
высаженной рассады.

Стеблевой капустный скрытно-
хоботник (долгоносик). Очень рас-
ширился ареал вредоносности в по-
следние годы этого вредителя в связи 
с отсутствием осадков весной и тем-
пературой воздуха выше 15 0С. По-
вреждает рассаду капусты, брюквы, 
редиса, семенники капусты, редиса и 
другие крестоцветные культуры.

Зимует долгоносик во взрослой 
фазе (имаго) на опушках леса, в ку-
старниках под пологом листьев, в 
верхнем слое почвы. С наступлением 
теплой, плюсовой температуры воз-
духа, когда почва прогревается до 8 
– 9 °С (в начале – середине мая), жуки 
покидают места зимовки. Первона-
чально они питаются на сорняках 
семейства крестоцветных, а по мере 
отрастания семенников, появления 
рассады капусты, редиса переходят 
питаться на них. Жуки прогрызают на 
черешках и толстых жилках листьев 
мелкие отверстия, погружают в них 

хоботок и выедают полости – каме-
ры, в результате чего образуются ма-
ленькие вздутия. На листьях повреж-
дение имеет вид беловатых “окошек”. 
Во второй половине мая самки жука 
откладывают яйца в среднюю жилку 
листа, иногда в черешки и стебель, 
погружая их в отверстия, прогрызен-
ные предварительно жуком. В местах 
откладки яиц ткань разрастается, 
края рамки затягиваются, и повреж-
дения принимают вид бородавки.

Отродившиеся личики прогрыза-
ют ходы в жилки листа, проникают в 
стебель и проделывают иногда ходы 
до основания корневой шейки. Такие 
ходы просвечиваются в виде корич-
невой полоски.

Поврежденные растения отстают 
в росте, а при сильном повреждении 
гибнут, причем у семенников наблю-
дается увядание цветоносных побе-
гов и преждевременное созревание 
и щуплость семян. Наиболее опасны 
личинки. Они белого цвета. Безногие, 
длиной около 5 мм, с большой желтой 
головой. В стеблях всходов личинки 
выедают продольные полости, по-
вреждая при этом всю проводящую 
систему растения. Внешне на первых 
порах рассада здоровая, затем жел-
теют нижние листья, растение по-
степенно увядает и гибнет. Стадия 
личинки длится 20–25 дней, затем 
они уходят в почву на окукливание 
в земляную колыбельку. Вышедшие 
жуки в июле продолжают питаться 
на крестоцветных, но вредоносность 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Крестоцветная блошка

Стеблевой капустный скрытнохоботник
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их уже невысокая, поскольку к этому 
времени растения окрепли.

Из двукрылых вредителей опас-
на для крестоцветных культур ве-
сенняя капустная муха, особенно, 
когда вылет и развитие личинок вре-
дителя совпадает с холодной и влаж-
ной весенней погодой. Вылет мух 
отмечается в конце апреля – мае, 
что совпадает со сроками высадки 
рассады капусты. Муха питается на 
дикой цветущей растительности. 
Самка откладывает 100 – 150 яиц 
небольшими группами на растение 
вблизи корневой шейки, под комоч-
ки возле растений. Мульчированной 
или распыленной почвы мухи избе-
гают. Отродившиеся личинки актив-
но добираются до растений и вне-
дряются в корень капусты. В одном 
растении иногда можно найти до 85 
личинок. Личинки могут питаться 
под кожицей корня, но если корень 
тонкий или сердцевина твердая, они 
внедряются внутрь его.

При повреждении редиса, брюк-
вы, редьки личинки сразу проникают 
внутрь корнеплода. Питаются ли-
чинки 20–30 дней. Окукливаются в 
почве. Мухи 2-го поколения летают 
в июне – июле, яйца откладывают 
на поздних сортах капусты. Больше 
всего страдают ранние сорта бело-
кочанной капусты, цветная капуста 
и семенники. Наибольший вред при-
чиняют мухи 1-го поколения, так как 
они повреждают рассаду и молодые, 
не окрепшие еще растения в поле. 

Очень опасные повреждения, ко-

торые наносит посадкам крестоцвет-
ных капустная моль. Небольшая ба-
бочка, в размахе крыльев14 – 17 мм. 
На передних узких серовато-бурых 
или черно-бурых крыльях по вну-
треннему краю проходит беловатая 
полоска с тремя закругленными вы-
ступами, задние крылья одноцвет-
ные, серые, с длинной бахромкой. В 
последние пять лет в Украине зона 
высокой вредоносности охватила 
все области выращивания капусты. В 
годы массового размножения вреди-
теля недобор урожая капусты может 
достигать 30 – 50%.

Зимуют обычно куколки в коконах 
на сорняках, растительных остатках, 
при теплой и длительной осени – ба-
бочки. Лёт начинается рано, во вто-
рой половине апреля. Бабочки лета-
ют, питаются и откладывают яйца в 
сумерки и после захода солнца, днем 
они неактивны. Самки откладывают 
по одному или небольшими группа-
ми мелкие овальные приплюснутые 
бледно – желтые яйца на нижнюю 
сторону листьев. Сначала на листья 
крестоцветных сорняков, а затем 
на культурную растительность. Гу-
сеницы, выходящие из яиц, вгрыза-
ются в ткань листа и проделывают 
там мины, в которых живут 2–3 дня. 
Затем они выходят на поверхность 
листовой пластинки и ведут откры-
тый образ жизни, располагаясь на 
нижней стороне листа. Там они вы-
грызают небольшие участки мякоти 
листа, оставляя нетронутой лишь 
кожицу. Такие повреждения имеют 

вид окошечек, затянутых прозрач-
ной пленкой

Взрослые гусеницы моли имеют 
такой же цвет, как и листья капусты, 
и поэтому мало заметны. Они очень 
подвижны, при малейшем беспо-
койстве резко изгибаются и убегают 
с места, повисая на паутине. Через 
6 – 17 дней гусеницы окукливаются. 
Куколка зеленоватая или желтоватая 
в белом продолговатом рыхлом ко-
коне, длиной до 10 мм. На 7–15 день 
вылетают бабочки нового поколения.

Нижний температурный порог 
развития для яиц капустной моли 
+80С, гусениц +5,4, куколок +90С. 
Сумма эффективных температур для 
полного цикла развития одного поко-
ления составляет 390–4160С.

Вредитель дает от одного до деся-
ти поколений. Различные поколения 
накладываются друг на друга, и поэ-
тому одновременно можно встретить 
все фазы развития.

Наибольший ущерб наносят гусе-
ницы 2–3-го поколения, повреждаю-
щие точку роста в завязывающихся 
кочанах. Наиболее критическим пе-
риодом для капусты при поврежде-
нии молью является фаза роста вер-
хушечной почки. Гусеницы моли в 
этот период повреждают точку роста, 
что задерживает формирование ко-
чана. Вторым критическим периодом 
является повреждение листьев в фазу 
уплотнения кочана. Питание гусениц 
в этот период не вызывает гибели 
растений, но значительно ухудшают-
ся товарные качества продукции.

МедведкаВесенняя капустная муха
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ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Эффективную защиту крестоцвет-
ных культур на ранних стадиях раз-
вития от вредителей обеспечивает 
проведение комплекса агротехниче-
ских, химических и  биологических 
мероприятий.

Большое значение в борьбе с вре-
дителями имеют агротехнические 
мероприятия:
•  Своевременно и систематически 

уничтожать сорняки, особенно из 
семейства крестоцветных, как 
основные очаги размножения и 
накопления вредителей, а также 
тщательно удалять раститель-
ные остатки. Регулярно прово-
дить обработку почвы в между-
рядьях;

•  После сбора урожая провести 
зяблевую вспашку плугами с 
предплужниками. При этом 
уничтожается значительное ко-
личество зимующих стадий вре-
дителей; 

•  Сеять и сажать рассаду в ранние 
сроки, (заселенную личинками вре-
дителей рассаду перед посадкой 
обязательно выбраковать и унич-
тожить);

•  Для повышения устойчивости 
крестоцветных растений к вре-
дителям своевременно проводить 
поливы, окучивание, подкормки 
минеральными и микроудобрени-
ями.

•  Из химических мер рекомендуют 
применять инсектициды, которые 
внесены в «Перечень пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных для 
применения в Украине».

Вначале всходов или посадки рас-
сады против крестоцветных бло-
шек: опрыскивание посевов Актара 
240 SC, к.с. ( 0,07 – 0,09 л/га); Амплиго 
150 ZC, ФК (0,3–0,4 л/га); Версар, КЕ 
(0,45–0,75 л/га); Децис Профи 25 WG, 
в. г. (0,35 л/га); 

В период массового лета и отклад-
ки яиц весенней капустной мухи:
•  Методом капельного орошения Ве-

римарк, КС (0,375–0,5 л/га) – 2 обра-
ботки с интервалом 20 дней; 

Вначале отрождения гусениц ка-
пустной моли опрыскивание расте-
ний в период вегетации:
•  Белт 480 SC, КС ( 0,1 л/га) – 2 обра-

ботки; Версар, К.Е (0,45 – 0,75 л/га) – 
одна обработка; Димилин, З.П, (0,08 
– 0,12 кг/га) – 1 обработка; Энжио 
247 SC, к. с. (0,18 л/га) – 2 обработки;

Химическую защиту применя-
ют, когда заселено вредителем 10% 
растений – по 2 – 5 гусениц на одно 
растение.

Экологически безопасная техно-
логия защиты капусты от капустной 
моли предусматривает:
•  Против I генерации – обработка 

отложенных яиц и гусениц I – II воз-
раста гормональными препарата-
ми – Номолт, к. с. (0,3 л/га), Матч 
050 ЕС, к. э. (0,4 л/га) – 2 обработки;

•  Против II генерации – трехразо-
вый выпуск трихограммы (20 + 40 
+40 тыс./га) и обработка биопре-
паратом Лепидоцид – БТУ (4 л/га) 
против гусениц младших возрас-
тов (1 – 2).

Чтобы избавиться от медведки, 
необходимо приложить много уси-
лий, поскольку вредоносные стадии 
вредителя – имаго и молодые осо-
би – находятся в почве. Для унич-
тожения гнездовых камер и гибели 
до 80–85% молодых особей необ-
ходимо провести 1–2 культивиро-
вания или ручных рыхлений почвы 
междурядий и разделительных меж 
на глубину до 12 см. Причем эти 
мероприятия эффективны, если их 
четко проводить на всех заселенных 
угодьях одновременно.

Чтобы медведка не проникала с 
соседних территорий, необходи-
мо сделать бороздку по периме-
тру своего участка, положить в нее 
приманки, и этот «барьер» окажет-
ся для нее непреодолимым препят-
ствием.

Эффективны против медведки 
химические препараты разных спо-
собов применения: 
•  Замачивание рассады капусты перед 

посадкой в суспензии препарата Ак-
тара 25 WG, в. г. при температуре 
18–23 0С и экспозиции 90–120 мин. 
с нормой расхода 1,5 г на 1 л воды на 
250 растений;

•  Антимедведка – 2 обработки в пе-
риод вегетации ( 3,0–7,0 кг/га или 
3,0– 7,0 г/м2;REM, ГР (3,0 – 7,0 кг/
га), раскладывания приманок в пе-
риод вегетации растений; 

•  Форс 1,5 G, ГР (5,0–15,0 кг/га) – вне-
сение в ряды при посеве или в лунки 
при посадке.

Если заметите ход – бороздку 
медведки, необходимо осторожно 
вскрыть и, не углубляя, положить 
туда приманку и засыпать почвой, не 
уплотняя ее.

Не следует забывать, что меро-
приятия против медведки необхо-
димо проводить ежегодно и своев-
ременно. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Весенняя капустная муха 
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Картопля уражується багатьма 
шкідниками (колорадський жук, 
різні види совок, дротяники, хрущі), 
грибними, бактеріальними, вірус-
ними, віроїдними, фітоплазмови-
ми, нематодними хворобами. Крім 
цього на картоплі виділена група 
функціональних (не паразитарних) 
хвороб, спричинених несприятли-
вими факторами навколишнього 

середовища. Зазвичай у картоплі 
уражується картоплиння та бульби. 
Вирощування картоплі передбачає 
своєчасне та якісне виконання усіх 
заходів захисту рослин, починаючи 
з профілактичних, антистресових і, 
за необхідності, боротьбу зі шкід-
никами та хворобами.

З багатьох грибних хвороб кар-
топлі найбільш шкодочинною є фі-

тофтороз. Збудник хвороби – гриб 
Рitоfhthоrа іпfestans, який за пев-
них погодних умов викликає пе-
редчасне відмирання бадилля кар-
топлі і до 50% знижує врожайність 
та якість бульб при зберіганні. 

На стеблах і черешках листків 
фітофтороз проявляється у вигля-
ді поздовжніх коричневих смуг. 
У суху погоду розвиток хвороби 

²НТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ 
КАРТОПЛ² В²Д НАЙПОШИРЕН²ШИХ 
ХВОРОБ, ШК²ДНИК²В ТА БУР'ЯН²В

ГОЛОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВИХ НАСАДЖЕНЬ КАРТОПЛІ Є:  

•  Виконання усіх вимог картоплі до ґрун-
тово-кліматичних умов вирощування;

•  Дотримання науково обгрунтованої 
сівозміни з поверненням поля картоплі 
на попереднє місце через 3–4 роки для 
попередження її уражень нематодами, 
деякими вірусами, ризоктоніозом та 
паршею;

•  Наявність необхідної кількості гумусу 
для підвищення біологічної активності 
та антифітопатогенного потенціалу;

•  Збалансоване та своєчасне внесення 

добрив;
•  Якісна обробка стерні попередни-

ка, осіння та передсадивна обробки 
ґрунту;

•  Раннє садіння за оптимальної глибини 
загортання;

•  Створення оптимальної густоти і рівно-
мірного розміщення рослин по полю;

•  Виконання правил фітогігієни: своє-
часне знищення проміжних господарів 
шкідників та хвороб картоплі, залишків 
бульб у польових умовах, а також про-

сторова ізоляція при садінні;
•   Підбір стійких та толерантних сортів 

для зниження небезпеки прояву раку 
картоплі, нематод, вірусних хвороб та 
фітофторозу;

•  Передсадивне протруювання від ри-
зоктоніозу, інших хвороб та шкідників.

Невід’ємним елементом інтегрованої 
системи захисту картоплі є діагностика 
збудників хвороб та шкідників, моніто-
ринг та прогноз динаміки їх чисельності 
та розвитку.

Ольга 
Володимирівна 
ВИШНЕВСЬКА, 
к. с.-г. н., Інститут 
картоплярства 
НААН
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призупиняється, плями стають су-
хими і ламкими, у вологу погоду 
вони розростаються і загнивають. 
Коли хвороба охоплює все більше 
листя і стебел, рослина гине. Від 
хворих кущів картоплі заражають-
ся здорові, утворюючи нові вогни-
ща ураження картоплиння.

За сприятливих для хвороби 
умов семи – десяти днів достатньо 
для того, щоб картоплиння загину-
ло на всій площі. На полі залиша-
ються тільки по¬темнілі рештки 
стебел та листя.

Ураженню картоплі фітофто-
розом сприяють:

• Різна сприйнятливість сор-
тів до хвороби;

• Вогка тепла погода з частими 
дощами (спори потребують для 
проростання наявності крапель-
но-рідкої вологи за температури 

повітря 15–20 о С при відносній 
вологості понад 90 % – тепличні 
умови);

• Насадження з незбалансовани-
ми підвищеними нормами азот-
них добрив, а також насадження 

поблизу озер, у долинах річок;
• Інфіковані прихованою інфек-

цією фітофторозу садивні бульби;
• Забур’янені насадження, які 

гірше провітрюються.
Чим раніше виявлено хворобу, 

Таблиця1 Перелік препаратів від фітофторозу на картоплі

Назва препарату Діючі речовини

Норми ви-
трати пре-

парату,
( кг, л/га, )

Об’єкт

КОНТАКТНІ
Банджо 500 флуазинам, 500 г/л 0,4 Фітофтороз, альтернаріоз
Ширлан флуазинам 0,4 Фітофтороз, альтернаріоз
Купроксат сульфат міді триосновний, 345 г/л 3,0-5,0 Фітофтороз, макроспоріоз
Купроксат (сульфат міді триосновний, 345 г/л 3,0-5,0 Фітофтороз, альтернаріоз
Полірам ДФ (метирам, 700 г/кг 2,0–2,5 Альтернаріоз, фітофтороз
Антракол 70 WP пропінеб, 700 г/кг 1,5 Фітофтороз, альтернаріоз
Дитан М-45 манкоцеб, 800 гр/кг 1,2–1,6

КОНТАКТНІ + ТРАНСЛАМІНАРНІ
Акробат МЦ диметоморф, 90 гр/кг+манкоцеб, 600 гр/кг 2,0 Фітофтороз, альтернаріоз
Арево Голд Диметоморф/ манкоцеб 2,0 Фітофтороз, альтернаріоз
Орвего, КС аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л 0,1-1,0 Фітофтороз, альтернаріоз 
Курзат Р хророкис міді/цимоксаніл 3,0 Фітофтороз, альтернаріоз
Ревус мандіпропамід 0,6 Фітофтороз, альтернаріоз
Ревус Топ 500 SC (мандипромід, 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л 0,6 Фітофтороз, альтернаріоз
Танос 50 цимоксакнін 250 г/кг + фамоксадин, 250 г/кг 0,6 Альтернаріоз, фітофтороз
Наутіл цимоксаніл/ манкоцеб 2,0 Фітофтороз, альтенаріоз
Сфінкс Екстра дметоморф/фолпет 2,0 Фітофтороз, альтенаріоз

СИСТЕМНІ+ТРАНЛАМІНАРНІ
Інфініто 61 SC, 687,5 флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л 1,2-1,6 Фітофтороз
Консенто 450 SC фенамідон, 75 г/л + пропамокарб гідро хлорид, 375 г/л 1,7-2,0 Фітофтороз, альтернаріоз

КОНТАНТАКТНІ+СИСТЕМНІ
Мелоді Дуо 66,8 WP  пропінеб, 613 г/кг + іпровалікарб, 55 г/кг 2,0-2,5 Фітофтороз, альтенаріоз
Ридоміл Голд МЦ 68 WG металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг 2,5 Фітофтороз 

КАРТОПЛЯРСТВО

Фітофтороз листя
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тим більша ймовірність успішної 
боротьби з нею. Виявити фітофто-
роз можна так: покласти уражені 
листки картоплі до поліетилено-
вого пакета з додаванням кількох 
крапель води. Залишити герметич-
но закритим пакет на добу за кім-
натної температури. Якщо наступ-
ного дня з нижньої сторони листка 
з’явиться білий наліт – це і є гриб-
ниця фітофтори.

Зі зміною популяції гриба відбу-
лося і зниження його чутливості до 
фунгіцидів групи феніламідів (мета-
лаксил) за рахунок:

• Широкого генетичного спектра 
збудника і більш швидкої його зміни; 

• Ранньої появи інфекцій у на-
садженнях у зв'язку з підвищенням 
ролі ураженої насіннєвої картоплі 
як джерела інфекції під час збері-

гання, а також у зв'язку з виживан-
ням гриба у вигляді ооспор у ґрунті;

• Агресивного патогенезу і змен-
шення латентного періоду;

• Появи нової стеблової форми 
ураження рослин фітофторозом. 

Якщо раніше пророслі хворі 
відходи картоплі на сортувальних 
пунктах, і ті хворі бульби, що за-
лишилися у ґрунті після збирання, 
були основними джерелами пер-
винної інфекції насаджень, то в 
останні роки все більше латентно-
інфіковані насінні бульби є джере-
лом вже більш небезпечного ран-
нього ураження стебел картоплі.

Якщо, наприклад, у 70-ті роки 
перше ураження насаджень карто-
плі фітофторозом з'являлося у тре-
тій декаді липня, то у 80-ті – у пер-
шій декаді липня, а в 90–2000-них 
роках – вже у третій декаді червня.

Ці зміни спричинили:

•  більш ранній початок обробок 
картоплі фунгіцидами; 

• збільшення числа обробок; 
• підвищені економічні витрати; 
•  велике навантаження на навко-

лишнє середовище; 
•  більш високий ризик ураження 

бульб
•  підвищення небезпеки латентно-

го ураження садивного матеріалу.
Контроль фітофторозу в осно-

вному базується на використанні 
специфічних фунгіцидів протягом 
періоду росту рослин. Обробки про-
водять, починаючи від появи сходів 
за настання вологої погоди при на-
станні стану тривалої затримки во-
логи на листі з повною обробкою 
поля за норми витрати робочого 
розчину 200 л/га.

Для захисту бадилля картоплі від 
фітофторозу рекомендовані кон-
тактні та комбіновані трансламінар-

КАРТОПЛЯРСТВО

Фітофтороз поля

Фітофтороз  листя картоплі Phytophthora infestans

Прояв фітофторозу листя картоплі
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ні фунгіциди (Таблиця 1). Препара-
ти контактної дії ефективні у зонах 
прямого контакту з грибними спо-
рами, здебільшого у листі верхнього 
і середнього ярусів, куди потрапляє 
значна частина суспензії фунгіциду, 
у той самий час вони неспроможні 
попередити первинне зараження 
листя нижнього ярусу, з якого і по-
чинається епіфітотійний процес. 
Застосування фунгіцидів комбіно-
ваної дії, які не викликають резис-
тентності гриба, можна рекоменду-
вати протягом усього вегетаційного 
періоду в насіннєвих господарствах 
і на насадженнях продовольчої кар-
топлі з урожайністю понад 350 ц/га, 
особливо на зрошуваних ділянках. 

Значного поширення за остан-
ніх п’ять – сім років, особливо у 
спекотних посушливих умовах ви-
рощування картоплі, набув альтер-
наріоз. Збудниками захворювання є 

гриби Аlternаrіа sоlапі та Аlternаrіа 
alternate. Розвиток грибниці в ура-
жених тканинах призводить до 
появи дрібних темно-коричневих 
плям з концентричними колами 
(Аlternаrіа sоlапі ) та без концен-
тричних кіл (Аlternаrіа alternate) 
(рис. 3). Розповсюджується гриб 
у польових умовах за допомогою 
конідіоспор. Уражені кінці часток 
листків жовтіють, засихають, під-
німаються догори і згортаються у 
трубочки.

Аlternаrіа sоlапі найчастіше про-
являється під час або після цві-
тіння картоплі. Захист рослин від 
Аlternаrіа проводиться у другій 
половині вегетації, після першого 
швидкого росту рослин картоплі. 
Контроль альтернаріозу включає 
виконання належних умов вирощу-
вання та використання специфіч-
них фунгіцидів у період вегетації 

(Таблиця2).
Бактеріальні хвороби – це ін-

фекційні захворювання картоплі, 
які спричинюються фітопатогенни-
ми бактеріями. Вони широко роз-
повсюджені у всіх зонах картопляр-
ства. Ці захворювання призводять 
до масової загибелі рослин у польо-
вих умовах та зрідження насаджень, 
викликають загнивання у ґрунті са-
дивних бульб та бульб нового вро-
жаю, ослаблення уражених рослин, 
виникнення у них функціональних 
порушень. Втрати врожаю, особли-
во в роки, коли розвиток бактері-
альних хвороб має епіфітотійний 
характер, можуть досягати 50% і 
більше. Поширенню бактеріозів в 
останні роки сприяло впроваджен-
ня механізованого збирання, при 
якому зростає кількість пошкодже-
них бульб.

Заходи боротьби: у насінництві 
основним заходом є добір здорово-
го матеріалу; прогрівання садивних 
бульб навесні протягом 2–3 тиж-
нів при температурі 14–18°С перед 
перебиранням та ретельне пере-
бирання і протруювання їх перед 
садінням. Ефективними заходами є 
також садіння цілими бульбами, фі-
топатологічні прочистки насінниць-
ких насаджень, своєчасне перед-
збиральне знищення картоплиння, 
просушування та озеленення бульб, 
дезінфекція тари, транспортних за-
собів, машин та знарядь у період са-
діння, збирання та сортування; ви-
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Таблиця2  Препарати проти альтернаріозу картоплі.
Найменування  
препарату Діюча речовина Доза, га Об’єкт

Скор 250 ЕС, к.е. дифеноконазол, 250 г/л 0,5 Фітофтороз, альтернаріоз
Танос 50, в.г. цимоксакнін 250 г/кг  + фамоксадин, 250 г/кг 0,6 Фітофтороз, альтернаріоз
Сігнум, в.г. боскалід, 267 г/кг + піраклостробін, 67 г/кг 0,25–0,3 Фітофтороз, альтернаріоз
Полірам ДФ, в.г. метирам, 700 г/кг 2,0–2,5 Альтернаріоз, фітофтороз
Танос 50, в.г. цимоксакнін 250 г/кг  + фамоксадин, 250 г/кг 0,6 Альтернаріоз, фітофтороз
Натіво 75 WG, в.г. тебуконазол, 500 г/кг  + трифлоксістробін, 250 г/кг 0,25–0,35 Альтернаріоз 
Ревус 250 SC, к.с. мандипромід, 250 г/л 0,5–0,6 Альтернаріоз, фітофтороз
Ревус Топ 500 SC, кс мандипромід, 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л 0,6 Альтернаріоз, фітофтороз
Квадріс 250 SC, к.с. азоксітробін 250 г/л 0,6 Фітофтороз, альтернаріоз

Квадріс  Топ 325 SC,  к.с. азоксітробін
200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л 0,75-1,0 Фітофтороз, альтернаріоз

Консенто 450 SC, к.с. фенамідон, 75 г/л + пропамокарб гідро хлорид, 375 г/л 1,7-2,0 Фітофтороз, альтернаріоз

Прояв  спороношення фітофторозу зі зворотної сторони листка картоплі
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далення рослинних решток з поля. 
Зяблева оранка прискорює мінера-
лізацію рослинних решток і тим са-
мим призводить до загибелі збудни-
ків бактеріальних хвороб.

Важливим заходом поперед-
ження розвитку фітофторозу 
бульб та іншими хворобами осо-
бливо на бульбах є своєчасне та 
якісне видалення картоплиння за 
7–8 діб до збирання продовольчої 

картоплі та 14 діб – насіннєвої. 
Десикація проводиться з викорис-
танням обробок препаратами Ре-
глон супер – 2л/га. Норма виливу 
робочого розчину на гектар 400 л. 
Препарат застосовується за під-
вищеної вологості, його не можна 
вносити на посівах, які потерпа-
ють від посухи. За спекотних умов 
бадилля видаляють механічно і за-
стосовують обробку препаратом 

Реглон супер. 
Грунтові шкідники (дротяни-

ки, личинки хрущів, совки) завда-
ють великої шкоди рослинам та 
новоутвореним бульбам. Велика 
ймовірність збільшення популя-
ції дротяника відзначається при 
застосуванні на полі мінімальних 
механічних обробок попередника 
картоплі, при вирощуванні зерно-
вих культур та при розміщенні кар-

Таблиця2  Препарати проти альтернаріозу картоплі.
Найменування 
препарату Діюча речовина Об’єкт Доза, л/га Спосіб застосування

Куїзер 350 FS, т.к.с. тіаметоксам, 350 г/л Колорадський жук, дротяники, 
комплекс ґрунтових шкідників 0,3 Обробка бульб перед садін-

ням

Табу, КС  ЗАТ імідаклоприд, 500 
г/л

Дротяники та несправжньодротяни-
ки, личинки хрущів та колорадсько-
го жука, цикадки, попелиці, трипси

0,3–0,4 Обробка бульб перед  са-
дінням

Енжіо 247 SC к. с.,  
лямбда-цигалотрин, 
106 гр/л + тіаметок-
сам, 141 г/л

Колорадський жук, попелиці 0,18 Обприскування в період 
вегетації

Куїзер 350 FS, т.к.с. тіаметоксам, 600 г/л   Колорадський жук, дротяники, 
комплекс ґрунтових шкідників 0,15 Обробка бульб перед садін-

ням

Актара 240 SC, к.с.  тіаметоксам 240 г/л Колорадський жук, попелиці 0,07–0,09 Обприскування в період 
вегетації

Актара 25 WG, в.г тіаметоксам 250 г/кг Колорадський жук, попелиці 0,8 Внесення в рядки під час 
садіння 

Біскайя 240 OD, МД тіаклоприд, 240 г/л Колорадський жук, попелиці 0,2 Обприскування в період 
вегетації

Рімон 10, к.е. новалурон. 100 гр/л Колорадський жук 0,25-0,30 Обприскування в період 
вегетації

Кораген 20, КС.  хлорантраніліпрол, 
200 гр/л Колорадський жук, попелиці 0,05–0,06 Обприскування в період 

вегетації

Каліпсо 480 SC КС, тіаклоприд – 480 
гр/л

Колорадський жук, попелиці, 
трипси 0,1-0,2 Обприскування в період 

вегетації

Когінор 200 SL, РК  імідаклоприд, 200 
г/л Колорадський жук, попелиці 0,2–0,25 Обприскування в період 

вегетації

Пірінекс 480, КЕ хлорпірифос. 480 
гр/л Колорадський жук, попелиці 1,5 Обприскування в період 

вегетації

Альтернаріоз лист Дротяник
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Личинки колорадського жука
Дорослі особини колорадського 
жука Leptinotarsa decemlineatа

топлі після багаторічних трав. 
Основні методи боротьби з 

ґрунтовими шкідниками є агротех-
нічні. За наявності перевищення 
порогу шкодочинності дротяника 
(1–2 екземпляра на 1 м2) прово-
диться обробка садивного мате-
ріалу картоплі та грунту протруй-
никами: Еместо Квантум 273,5 FS, 
АС-Селектив, НТ, СелесТоп 312,5 
FS273,5 FS, Престиж 290 FS, Круїзер 

350 FS, Нупрід 600,ТН,FS та внесен-
ня при висаджуванні картоплі гра-
нульованих препаратів Регент 20G 
та ФОРС.

Колорадський жук є одним із 
основних комах-шкідників карто-
плі. Як дорослі жуки, так і личинки 
мають високу здатність розвивати 
стійкість до широкого спектру пес-
тицидів. Це типовий олігофаг, який 
переважно живиться і розвиваєть-

ся на рослинах родини пасльоно-
вих. Основна частина жуків зосе-
реджується на глибині 10–30 см. 
Частина жуків може йти на повтор-
ну зимівлю. Частина їх залишаєть-
ся у ґрунті на затяжну діапаузу, що 
може тривати 2–3 роки. Отже, по-
пуляція, що зимує, складається з 
молодих жуків, жуків другого року 
життя та тих, що перебувають у за-
тяжній діапаузі 2–3 роки. Пробу-
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дження починається, коли на гли-
бині їх залягання ґрунт прогріється 
до +5–6°С. Масовий виліт жуків бу-
ває у середині або наприкінці трав-
ня. У пошуках корму у сонячні дні 
жуки перелітають на значні відста-
ні. Самиці відкладають яйця куп-
ками по 15–40 штук у кладці, пере-
важно з нижньої сторони листків. 
Плодючість самиць залежить від 
багатьох факторів і становить 150–
1500–2000 яєць. Тривалість розви-
тку однієї генерації колорадського 
жука становить близько 60 днів. 
Після виходу на поверхню вони 
інтенсивно живляться. Жук, що 
перезимував, за добу з'їдає 2,6 см2 
листкової поверхні, а за весь пері-
од розвитку – до 150 см2, а личинки 
1–4-го віків – 30–40 см2 і більше. 
В Україні розвивається дві генера-
ції шкідника, іноді – три. Високий 
рівень шкідливості колорадського 
жука зумовлений постійно висо-
кою чисельністю, значним репро-
дуктивним потенціалом, ненажер-
ливістю та високим коефіцієнтом 
виживання популяції. 

Методи боротьби проти коло-
радського жука включають обробку 
насіннєвого матеріалу перед садін-
ням протруйниками з інсектицид-
ною складовою. Обприскування 
насаджень, ранній контроль для 
захисту від личинок колорадського 
жука при їх першій появі з нормою 
витрати робочого розчину 400 л/га 
та обробкою усього поля або країв 
поля препаратами Карате 050 ЕС, 

к. е. с. (лямбда-цигалотрин – 50 г/л) 
в нормі 0,1 л/га, Фастак, КЕ (аль-
ци-перметрин, 100 гр/л) у нормі 
0,07– 0,10 л/га. Обробка насаджень 
картоплі: лікувальний контроль 
базується на обприскуваннях наса-
джень для захисту рослин від личи-
нок колорадського жука з нормою 
витрати робочого розчину 400 л/га і 
обробкою усього поля одним із пре-
паратів (Таблиця 3) . 

Боротьбу з колорадським жуком 
можна провести, використовуючи 
один ыз біопрепаратів: Бітоксиба-
цилін БТУ, р, 35 мл/5 л води, Коло-
радоцид, 30 г/сотку при відродженні 
дрібних личинок 1–2 віків з інтерва-
лом між обробками 7–8 днів та пре-
парат Актофіт 0,3–0,4 л/га, Аверком 
1,5–2 л/га.

В органічному вирощуванні кар-
топлі помітну роль у стабілізації фі-
тосанітарного стану поля відіграють 
хижаки-ентомофаги та ентомопато-
гени. Проти грибних та бактеріаль-
них хвороб можна використовува-
ти препарати з біозахисною дією: 
Планриз, 3 л/т, Триходермін, 1 л/т, 
Гаупсин 2 л/т, Агат 25 ПА, 7–9 кг/т, 
Фітоцид, 5–10 мл/10 л води. 

Для зниження шкодочинності 
вірусних хвороб у насадженнях 
добазового та базового насінни-
цтва картоплі необхідно обробля-
ти рослини інсектицидами проти 
попелиць– переносників вірусної 
інфекції препаратами БИ58 но-
вий, 2–2,5 Данадим, 2–2,5, Фас-
так, 0,07–0,1, Карате Зеон, 0,1 

Енджіо, 0,18, Протеус, 0,5–0,75, 
Конігор 200 SL, 0,2–0,25, Каліпсо 
480 SC, 0,1–0,2, Актара 240 SC, 
0,07–0,09 л /га.

Зниження чисельності бур’янів 
у насадженнях картоплі є одним 
із важливих факторів отримання 
високих врожаїв цієї культури. 
Комплекс агротехнічних методів 
боротьби з бур’янами на карто-
плі включає чергування культур 
у сівозміні, правильно спланова-
ний обробіток ґрунту, виконання 
науково-рекомендованих строків 
садіння, густоти, науково-обгрун-
товане внесення добрив, ретель-
ний догляд за посівами, своєчас-
не збирання врожаю. 

На дуже засмічених полях необ-

Прояв бактеріального захворювання картоплі - чорна ніжка Dickeya/
Pectobacterium spp

Прояв кільцевої гнилі  картоплі 
Clavibacter michiganensis subsp

Тлі

КАРТОПЛЯРСТВО
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хідно поєднувати механічне зни-
щення бур’янів ыз застосуванням 
гербіцидів. Наводимо схему хіміч-
ного методу боротьби з бур’янами 
у насадженнях картоплі:

1 Контроль бур’янів до появи 
сходів

Контроль широколистяних 
бур’янів, гербіциди кореневої дії: 
Апстейдж + Зенкор Ліквід чи Мі-
страль кломазон + метрибузин, 
0,25 л + 0,5 – 1 л 0,5 –1,1 кг, Артист, 
д.р. флуфенацет/ метрибузин, 2–2,5 
кг, Артист: ступінь уразливості 
сортів визначається використан-
ням дози 2 кг/га, що не викликає 
побічних ефектів. Сорти, чутливі 
до метрибузину, більш стійкі до 
обробки Артистом. у будь-якому 
разі Артист не рекомендується до 
застосування на піщаних та дуже 
легких грунтах, Рейсер + Зенкор 
Ліквід д. р. флурохлорідон + ме-
трибузин, 2–3 л + 0,5–1 л/га, Стомп 
330, д.р. пендіметалін, 5 л/га, ефек-
тивність знижується на ґрунтах із 
вмістом органічної речовини >6%, 
не використовувати на грунтах із 
показником >10% вмісту органічної 
речовини. Поєднання з Апстейдж 
чи Рейсер підсилює ефект, Проме-
трекс, Гезагард ,д.р. прометрин, 3 л, 

3–4л/га.
Контроль широколистяних 

бур’янів, гербіциди контактно-
системної дії: Гліфоган, д.р. глі-
фосад 2–5 л, необхідно контр-
олювати сходи картоплі. Період 
застосування Гліфоган – до 2-х 
днів до появи сходів Метод – по-
вна обробка поля (400 л/га).

2 Контроль бур’янів на ранній 
стадії після сходів 

Контроль широколистяних 
бур’янів, коренева + контактна дія. 
Період застосування: після появи 
сходів, до висоти рослини 5–10 см. 

Метод: повна обробка поля (400 л/
га). Гербіциди, д.р. метрибузин: 
Містраль, Зенкор Ліквід за норми 
відповідно 0,15–0,5 кг, 0,15–0,5л. 
Не використовувати на сортах, які 
є чутливими до метрибузину.

3 Контроль бур’янів післясхо-
довий

Боротьба зі злаковими та ши-
роколистяними бур’янами, кон-
тактні гербіциди. Період засто-
сування – після сходів, до висоти 
рослини 25 см. Метод – повна 
обробка поля (400 л/га) гербіци-
дами: тітус + прилипач 90, д.р. 
римсульфурон, 50 г/га +250 мл 
Тренд 90. При відростанні чи 
появі нових бур’янів повтори-
ти разове внесення у нормі 30 г/
га Тітус + прилипач Тренд 90. У 
спекотних та сонячних умовах 
можлива реакція рослин у вигля-
ді появи жовтих плям на листках 
картоплі.

Боротьба зі злаковими бур’янами, 
контактні гербіциди. Фюзілат Фор-
те, 0,5–1 л/га, Агіл, 0,6–0,9 л/га, Ачі-
ба, 1–1,5 л/га, Арамо 45, норма 1–1,2 
л/га. Однорічні бур’яни (2–4 лист-
ка). Однорічні бур’яни (2–4 листка) 
та багаторічні бур’яни (10–15 см). 
Період застосування – після сходів 
картоплі. Метод –повна обробка 
поля (400 л/га).  Отвори від дротяника

Дротяники Agriotes spp.: A. obscurus, A. sputator, A. lineatus/Tandonia 
budapestensis и Arion hortensis
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Інформатизація аграрного сек-
тору є сучасним трендом розви-
тку світової науки та практики. 
Поява сучасних технічних засобів 
привела до стрімкого стрибка від 
практик традиційного землероб-
ства до точного землеробства, 
яке органічно поєднало в собі су-
часні здобутки та переваги інфор-
маційних технологій та інженерії 
з багатовіковими надбаннями 
аграрної науки. Сучасні тракто-
ри та самохідні обприскувачі мо-

жуть із високою точністю слідку-
вати за прокладеним маршрутом, 
використовуючи засоби супутни-
кової навігації; сівалки точного 
висіву можуть бути ретельно на-
лагоджені на необхідні параме-
три висівання насіння та внесен-
ня мінеральних добрив; витрати 
пального можуть відстежуватися 
дистанційно у реальному часі за-
вдяки монтованим на тракторах 
і комбайнах електронним датчи-
кам; зрошувальна вода подається 

автоматизовано, поливи керують-
ся за допомогою комп’ютерного 
програмного забезпечення, яке 
отримує, узагальнює та аналізує 
інформацію щодо вологості ґрун-
ту на кожній ділянці поля та надає 
рекомендації щодо їх зволоження 
відповідно до даних, одержаних 
із встановлених на полі сенсорів. 
Для обстеження посівів можна 
не виходити на поле – достатньо 
запустити агро-дрон та отрима-
ти актуальну інформацію дис-
танційно і вчасно та обстежити 
за кілька годин не клаптик поля, 
а цілий багатогектарний масив. І 
це далеко не всі можливості, що 
відкриваються перед аграріями у 
системах точного землеробства. 

ЦЕ ЦІКАВО

ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЮ  
КУКУРУДЗИ ЦУКРОВО¯
ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО 
МОН²ТОРИНГУ ПОС²В²В

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший 
науковий 
співробітник, 
Інститут зрошуваного 
землеробства НААН
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Однією з цікавих у 
науковому та прак-
тичному плані мож-
ливостей є раннє 
дистанційне про-
гнозування врожай-
ності сільськогос-
подарських культур 
із використанням даних супутни-
кового моніторингу посівів за ве-
гетаційними індексами, найбільш 
поширеним і застосовуваним із 
яких є нормалізований диферен-
ційний вегетаційний індекс, або 
NDVI.

Більшість сучасних комерцій-
них систем підтримки прийнят-

тя рішень у точному землероб-
стві пропонує своїм клієнтам 
різні моделі одержання NDVI-
знімків із їхніх полів. Інформа-
ція подається у зручному вигля-
ді, часто навіть пропонуються 
певні інструменти додаткового 

аналізу одержаних знімків. Про-
те одержати дані щодо NDVI-
посівів можна і безкоштовно, 
хоча і з певними обмеженнями, 
на платформах, які надають для 
завантаження знімки земної по-
верхні з супутників Landsat-8, 
Sentinel-1, Sentinel-2, наприклад, 
Copernicus, Agro API, One Soil 

ЦЕ ЦІКАВО

AgroAPI - закордонна система для 
безкоштовного моніторингу стану 
посівів за NDVI

Copernicus Global - ще один безкоштовний  
інструмент для завантаження та роботи зі знімками 
NDVI
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тощо. Єдине, що для цього не-
обхідно, – знати координати поля 
або масиву, який цікавить вас, для 
того, щоб за геоданими знайти 
необхідний масив на мапі. Одер-
жані знімки краще обробляти та 
аналізувати у відповідному ГІС-
забезпеченні, наприклад, комер-
ційному ArcGIS або ж безкоштов-
ній альтернативі – QGIS. Втім, 
якщо ви є користувачем платних 
систем, як то, наприклад, АгроОн-
лайн, проблем із аналізом знімків у 
вас не виникатиме – вони вже до-
ступні у відповідних підрозділах 
керуючої програми, відповідним 
чином оброблені, та вегетаційні 
індекси розраховані по кожному 
полю.

Отже, маючи дані про величину 
NDVI, особливо у динаміці, мож-
на дистанційно оцінити рівень 
схожості, інтенсивність ростових 
процесів, виявити проблемні ді-
лянки поля, спланувати агротех-
нічні заходи, а найцікавіше – дізна-
тися, скільки ж можна отримати 
врожаю з гектарної площі такого 
посіву заздалегідь.

Дослідження побудови матема-
тичної моделі врожайності куку-
рудзи цукрової виконувалися на 
зрошуваних полях Білозерського 

району Херсонської області впро-
довж двох років на темно-кашта-
нових ґрунтах із сортами і гібри-
дами вітчизняного походження. 
Звичайно, дані моделі є теоретич-
ним узагальненням, тому мають 
похибку, потребують подальшого 
вдосконалення та розширення, 
насамперед за рахунок залучення 
даних про врожайність культури 
в інших районах на інших типах 
ґрунтів, а також розширення сор-
тового складу дослідної культури. 
Дана робота постійно проводить-
ся автором задля поліпшення точ-
ності прогнозів.

С т а т и с т и к о - м а т е м а т и ч н а 
прив’язка врожайності товарних 

качанів кукурудзи цукрової до 
значень показника NDVI у фазу 
цвітіння волоті  дозволила розро-
бити емпіричну модель розрахунку 
її продуктивності. За результатами 
емпіричної симуляції врожайності 
кукурудзи цукрової було встанов-
лено, що культура матиме наступну 
врожайність качанів  відповідно до 
середньозваженої величини NDVI-
посіву у фазу цвітіння волотей 
(Табл. 1).

Наразі точність прогнозу (роз-
рахована для умов виконання до-
сліджень) становить 81,11%. По-
дальше розширення бази даних 
та виконання досліджень у різних 
ґрунтово-екологічних зонах із різ-
ними генотипами культури дозво-
лить суттєво підвищити точність 
моделі та забезпечити надійне 
раннє встановлення можливого 
врожаю кукурудзи цукрової, що є 
важливим для успішного плану-
вання економіки господарювання, 
ринкової стратегії та прийняття 
правильних управлінських і агро-
технологічних рішень (наприклад, 
ділянки з низькою прогнозованою 
продуктивністю – перші клієнти 
на проведення додаткового очно-
го обстеження, оскільки вони мо-
жуть бути осередками поширення 
шкідників, хвороб, бути ослабле-
ними внаслідок нестачі елементів 
живлення або перебувати у не-
сприятливих умовах через мікроре-
льєф поля). 

ЦЕ ЦІКАВО

Агро-дрон виконує обприскування посівів за встановленою агрономом 
програмою

Таблиця 1. Урожайність кукурудзи цукрової залежно від 
середньозваженої величини NDVI-посівів у фазу цвітіння волотей 
культури

Величина 
NDVI

Прогнозована врожайність кукурудзи цукрової, т/га

Мінімальна Середня Максимальна

0,2-0,3 2,00 2,49 3,00

0,3-0,4 3,00 3,74 4,50

0,4-0,5 4,00 4,98 6,00

0,5-0,6 5,00 6,23 7,50

0,6-0,7 6,00 7,48 9,00

0,7-0,8 7,00 8,72 10,50

>0,8 >8,00 9,97-11,22 >13,50
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Глобальні зміни клімату у бік по-
тепління – це сьогоднішня реаль-
ність, факт, який, на наше глибоке 
переконання, вже неможливо не по-
мічати або заперечувати. Звичайно, 
що не обійшли кліматичні катакліз-
ми і Україну. Окрім того процеси по-
тепління на території нашої країни 
останнім часом стали інтенсивні-
шими, ніж у середньому по планеті. 
Так, за даними Українського гідро-
метеорологічного інституту ДСНС 
та НАН України (Краковська С.В., 
2019), за останні 30 років середньо-
річна температура в Україні зросла 
майже на один градус Цельсія. Згід-
но виконаного нами аналізу (Рома-
щенко М.І., Сайдак Р.В., 2019), це 
практично дорівнює підвищенню 

температури повітря по всій земній 
кулі за останнє сторіччя!

До основних наслідків змін клі-
мату належить зміна гідрологічно-
го режиму, кількості та якості вод-
них ресурсів і забезпеченість ними 
різних галузей економіки, у першу 
чергу – аграрного виробництва. 
Таким чином, у сучасних умовах 
дефіцит вологозабезпечення є лімі-
туючим фактором сталого розвитку 
аграрного виробництва. Яскраве 
підтвердження цій тезі – нинішня 
масштабна посуха, спричинена від-
сутністю продуктивних опадів восе-
ни і безсніжною зимою, наслідком 
якої стала загибель близько 400 тис. 
га озимих сільськогосподарських 
культур.

В умовах, що склалися, галузь 
овочівництва займає особливу нішу, 
адже відомо, що овочеві рослини 
відрізняються від інших сільськогос-
подарських високою вимогливістю 
до вологозабезпечення. Це зумовле-
но багатьма чинниками, головними 
з яких є інтенсивне випаровування 
(транспірація) овочевими рослина-
ми значної кількості вологи, їхні біо-
логічні особливості та характер роз-
міщення кореневої системи.

Випаровування овочевими рос-
линами значної кількості вологи по-
яснюється анатомічною особливіс-
тю функцій продихів, наростанням 
великої листкової поверхні, переви-
щенням маси надземних органів над 
масою кореневої системи, а також 

ОВОЧ²ВНИЦТВО 
В УМОВАХ ЗМ²Н КЛ²МАТУ: 
НОВ² ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВОСТ²

ЗРОШЕННЯ
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тим, що більшість овочевих рослин 
має листки з нещільною велико-
клітинною будовою тканин. Напри-
клад, співвідношення маси коренів 
і надземної частини рослин в огірка 
становить 1:25, томата – 1:15, капус-
ти – 1:11. Поверхня листків рослини 
пшениці майже у 60 разів менша, ніж 
капусти, тому капуста випаровує во-
логу значно інтенсивніше, ніж пше-
ниця.

У той же час у більшості овочевих 
рослин коренева система має слаб-
ку силу всмоктування, тому вони 
можуть забезпечити себе вологою 
тільки за достатніх її запасів у ґрунті. 

Для прикладу: у коренів томата сила 
всмоктування становить 5,5 атм., 
цибулі ріпчастої – 2,5, у той час як у 
пшениці – 12,0, кукурудзи – 21,5 атм. 
Здатність овочевих рослин вбирати 
воду з ґрунту залежить і від осмотич-
ного тиску в клітинах. У овочевих 
рослин він менший, ніж у зернових. 
Наприклад, у томата осмотичний 
тиск у клітинах коренів становить 
5,5, а у зернових – 15,0 кг/см².

Крім цього, багато овочевих рос-
лин (цибуля, часник, редиска, огірок, 
більшість зеленних культур) мають 
слаборозвинену кореневу систему, 
основна маса якої знаходиться у 
верхніх (0–30 см) шарах ґрунту, які 
найбільш схильні до різких коливань 
вологозапасів і частого пересихання. 
Для порівняння: окремі корені пше-

ниці озимої проникають у ґрунт на 
глибину до 2 м, кукурудзи – 4, а лю-
церни – до 15 м.

Таким чином, у зв’язку зі змінами 
клімату питання вологозабезпечен-
ня овочевих рослин постало осо-
бливо гостро не лише у зоні Степу 
чи південній частині Лісостепу, а й 
практично вже в усіх без винятку 
ґрунтово-кліматичних зонах Украї-
ни.

У цьому матеріалі ми розгляне-
мо два принципово різні підходи до 
вирішення чи адаптації проблеми 
вологозабезпечення: впровадження 
зрошення та неполивне овочівни-
цтво. 

Реалізація першого підходу мож-
лива за трьох умов: достатньої кіль-
кості і належної нормативної якості 

води для зрошування та, звичайно, 
наявності фінансових ресурсів, не-
обхідних для реалізації проєкту. На 
жаль, в українських реаліях виконан-
ня всіх трьох умов є досить склад-
ним, адже у переважної більшості 
овочівників просто немає доступу 
до потенційних джерел зрошуван-
ня, до 70 % поливної води належить 
до другого та третього класу якості 
(умовно придатна і непридатна для 
зрошення), а у більшості аграріїв 
просто немає власного ресурсу, як 
немає і доступу до «довгих/деше-
вих» кредитів для реалізації проєктів 
зрошення. Хоча загальнозрозумілою 
є теза про те, що рентабельне вироб-
ництво овочевих культур базується 
сьогодні виключно на інтенсивних 
технологіях вирощування, основою 
яких є зрошення. 

Які ж технологічні питання ви-
ходять на перший план у зрошенні 
овочів у сучасних реаліях в цілому та 
в умовах змін клімату, зокрема? На-
самперед це оптимізація витрат по-
ливної води та енергетичних ресур-
сів на зрошення. Розглянемо більш 
детально основні положення енер-
гоефективних і ресурсозберігаючих 
технологій зрошування овочевих 
культур.

• зменшення питомих витрат по-
ливної води. За даними профільних 
наукових установ краплинне зро-
шення забезпечує мінімальні ви-

Дослід на томатах

ЗРОШЕННЯ

0гірок на крапельному зрошенні
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трати поливної води на формування 
одиниці врожаю овочів. Наприклад, 
за даними наших досліджень, на 
культурі томата розсадного витрати 
поливної води за краплинного спо-
собу поливу становили 26 м3/т за 
врожайності 152 т/га, у той час як 
за дощування – не менше 50 м3/т за 
врожайності 75–80 т/га. 

• зменшення енергоємності по-
ливу за рахунок зниження тиску в 
мережі та зменшення діаметрів тру-
бопроводів (відповідно – кількос-
ті матеріалів на їх виготовлення), 
збільшення площі одночасного по-
ливу (площі поливного модуля), зни-
ження витрат електроенергії шля-
хом установки енергозберігаючого 
насосно-силового обладнання;
• впровадження і використання аль-
тернативних джерел енергії для во-
допостачання систем зрошення: для 
підйому і подавання води на зрошен-
ня використовувати енергію сонця і 
вітру. Цей напрям є перспективним 
для зони Степу, де часто переважає 
вітряна погода і достатньо сонячної 
енергії. Для впровадження таких 
проєктів необхідно виконувати де-
тальне техніко-економічне обґрун-
тування;

• використання поливних трубо-
проводів багаторічного терміну екс-
плуатації – 10–15 років; 

• використання поливних трубо-
проводів з крапельницями з компен-
сацією тиску, що завдяки більш рів-

номірному розподілу поливної води 
і добрив забезпечують їх економію;

• впровадження систем управлін-
ня поливами з метою оптимізації 
водного режиму на основі викорис-
тання ГІС-технологій, автоматичних 
датчиків вологості ґрунту, інтернет-
метеостанцій тощо. Дані польових 
експериментальних досліджень ІВ-
ПіМ НААН свідчать, що з точки зору 
оптимізації норми зрошення овоче-
вих культур, необхідно підтримувати 
високий рівень передполивної воло-
гості ґрунту (85–90 % від найменшої 
вологомісткості (НВ) виключно у 
критичні фази розвитку рослин, а в 

інші – дотримуватися більш помір-
ного режиму зволоження (75-80 % 
від НВ). Існуючі ж сьогодні на прак-
тиці норми краплинного зрошення 
овочів (3500–6000 м3/га), режим 
проведення поливів обумовлюють 
непродуктивні втрати поливної води 
на рівні 25–30 %.

• зменшення норм мінеральних 
добрив за рахунок впровадження 
системи удобрення на основі дис-
кретного їх внесення з поливною во-
дою (методом фертигації);

• більш широке застосування пес-
тигації – внесення засобів захисту 
рослин з поливної водою;

• перехід до «нової філософії» тех-
нологій краплинного зрошення, яка 
полягає у плануванні та отриманні 
не максимального, а оптимального 
рівня врожайності з мінімальними 
питомими витратами і низькою со-
бівартістю овочевої продукції.

Окремо необхідно зупинити увагу 
на різновиді краплинного способу 
поливу із підґрунтовим розміщен-
ням трубопроводів (як правило – на 
глибині від 15 см), відомому у сві-
товій практиці як «subsurface drip 
irrigation» (SDI). На сьогодні в Укра-
їні промислове використання цьо-

Дослід на цибулі

Кукурудза при strip-till на 
крапельному зрошенні
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го способу зрошення знаходиться 
на початковому етапі – реалізовано 
пілотні проєкти на порівняно неве-
ликих площах і, на думку фахівців, 
саме він є новим трендом у вітчиз-
няній іригації. Разом із тим багато-
річний зарубіжний досвід свідчить 
про ефективність використання під-
ґрунтового краплинного зрошення 
на різних сільськогосподарських 
культурах, у тому числі – овочевих, 
баштанних та картоплі. За даними 
ІВПіМ НААН (дослідження про-
ведено на кукурудзі зерновій і сої), 
підґрунтове краплинне зрошення 
забезпечує економію поливної води 
за рахунок мінімізації або повного 
виключення фізичного випарову-
вання від 10 до 30 %. У цьому аспекті 
основним моментом є дотримання 
і реалізація оптимального режиму 
зрошення: чіткий контроль волого-
запасів у ґрунті, точний розрахунок 
норми поливу і контроль за їх про-
веденням, а також застосування ім-
пульсного режиму водоподачі. Про-
те варто зауважити, що на практиці 
можливі складнощі з отриманням 
якісних сходів або приживленням 
розсади (за відсутності належного 
капілярного підйому вологи) – необ-
хідний більш тривалий полив з ме-
тою зволоження верхніх шарів ґрун-
ту або проведення сівби у терміни, 
які забезпечать отримання сходів за 
рахунок природного вологозабез-

печення. Відзначимо, що для мак-
симального відновлення ґрунтових 
капілярів монтаж поливних трубо-
проводів, як і операції з підготовки 
ґрунту, необхідно провести в осінній 
період, а навесні – лише пряму сівбу 
у ранні строки.

На жаль, у більшості випадків на 
практиці з тих чи інших причин не-
можливо впровадити зрошення, і 
єдиним варіантом залишається ве-
дення неполивного овочівництва. 
Така ситуація є умовно допустимою 
для зони центрального і північного 
Лісостепу та зони Полісся.

За такого підходу, насамперед, 
необхідно впроваджувати воло-
гозбережувальні технології, т.б. всі 
агрозаходи має бути направлено на 
максимальне збереження ґрунто-
вої вологи. Найбільш ефективним 
є мульчування ґрунтової поверхні, 
яке є, фактично, «похідною» сис-
тем нульового або мінімального 
обробітку ґрунту (no-till, mini-till, 
strip-till). Нагадаємо, що no-till ви-
ключає будь-який обробіток ґрунту, 
mini-till передбачає глибоке разове 
розпушування (раз на 3– 4 роки) і 
щорічний мілкий передпосівний об-
робіток ґрунту, а strip-till – це лише 
смуговий обробіток ґрунту (шири-
ною 10– 20 см, глибиною до 20–25 
см). Враховуючи, що овочеві – це 
дрібнонасіннєві просапні сільсько-
господарські культури, кращим ва-

ріантом є система обробки ґрунту 
strip-till.

Технологія strip-till базується на 
таких принципах:
•  створення оптимальної площі 

живлення у місці проростання ко-
реневої системи рослин за рахунок 
розрихлення ґрунту і «звільнення» 
посівної смуги від післяжнивних ре-
шток;

•  отримання оптимальної струк-
тури ґрунту перед сівбою за раху-
нок вирівнювання поверхні поля із 
застосуванням прикочуючих кот-
ків; 

•  економія за рахунок зменшення 
кількості агротехнічних операцій; 

•  забезпечення доступу рослин до 
ґрунтової вологи за рахунок збе-
реження капілярності ґрунту в 
міжряддях, де руйнування ґрунто-
вої структури не відбувається, а 
також під смугою при відповідному 
зворотному ущільненні;

•  захист від водної та вітрової ерозії 
за рахунок покращення структури 
ґрунту та рослинних решток у 
міжряддях;

•  ефективне смугове локальне під-
живлення овочевих рослин з дифе-
ренціацією глибини внесення до-
брив.

Решта операцій, які є також скла-
довою впровадження вологозбере-
жувальних технологій, полягають 
у щілюванні ґрунту, снігозатриман-

ЗРОШЕННЯ

Cолодкий перець на 
крапельному зрошенні

Підгрунтове крапельне зрошення, 
магістральний трубопровід
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ні, використанні куліс, адсорбентів 
тощо.

Другим, але не менш важливим 
напрямом у доповнення до вологоз-
бережувальних технологій є заходи 
адаптаційного характеру. Вони по-
лягають у оптимізації сівозмін (ви-
борі під овочі кращих попередників), 
виборі і вирощуванні посухостійких 
сортів і гібридів, проведенні сівби із 
застосуванням агроволокна чи ін-
ших плівкових укриттів у більш ран-
ні строки.

Дуже важливим аспектом є вра-
хування біологічних особливостей 
овочевих рослин, а саме їх видових 
особливостей щодо вологозабезпе-
чення. Відомо, що за вимогливістю 
до вологозабезпечення всі овочеві 
рослини умовно розділяють на чоти-
ри групи:

1 Найбільш вимогливі до вологості 
ґрунту. Вони інтенсивно витрача-

ють воду і відрізняються найвищими 
параметрами транспірації, мають 
слаборозвинену кореневу систему зі 
слабкою силою всмоктування. Ово-
чеві рослини цієї групи за недостат-
ніх вологозапасів ґрунту зупиняють-
ся в рості і дають поганий врожай, 
не переносять посухи і потребують 
найбільш чіткого дотримання по-
ливного режиму впродовж усього 
періоду вегетації. До цієї групи від-
носять: огірок, капусту білоголову, 
кольрабі, шпинат, салат, редиску, пе-
рець солодкий.

2 Вимагають підвищеної вологості 
ґрунту, але, порівняно з рослина-

ми першої групи, витрачають воду на 

транспірацію більш економно. Рос-
линам цієї групи притаманна дуже 
слаборозвинена коренева система і 
невелика листкова поверхня. До цієї 
групи відносять усі овочеві рослини 
з родини цибулеві (Alliaceae). Вимоги 
цих культур до вмісту вологи у ґрун-
ті, особливо у першій половині веге-
таційного періоду, а також під час ін-
тенсивного наростання вегетативної 
маси, дуже високі.

3 Помірно вимогливі до вологості 
ґрунту. Для них характерною є 

досить потужна, густо розгалужена 
коренева система, яка проникає по-
рівняно глибоко, забезпечуючи рос-
лину вологою. Листкова поверхня, 
порівняно з рослинами першої гру-
пи, витрачає вологу економніше. До 
цієї групи відносять: томат, бакла-
жан, моркву, кабачок, петрушку, ква-
солю, овочевий горох, боби овочеві 
та ін.

4 Відносно стійкі проти повітряної 
та ґрунтової посух. Для рослин 

цієї групи є притаманною густо роз-
галужена швидкоростуча коренева 
система та розвинута надземна час-
тина. До цієї групи відносять: буряк 
столовий, пастернак та інші корене-
плідні культури, кукурудзу цукрову.

Процеси змін клімату у бік поте-
пління, на нашу думку, – це нові ви-
клики і проблеми для аграріїв в ці-
лому і овочівників зокрема. З іншого 
боку, це відкриває шлях і до нових 
можливостей. Насамперед, маємо на 
увазі можливість вирощувати у цен-
тральних і навіть північних регіонах 
України теплолюбні та посухостійкі 

культури, овочеві культури довгого 
дня, культивування яких ще доне-
давна локалізувалося в основному у 
зоні Степу. На сьогодні вже є прикла-
ди успішно реалізованих проєктів з 
вирощування навіть у зоні Полісся 
кавунів, цибулі ріпчастої, баклажанів 
тощо. Натомість у зоні Степу – мож-
ливість культивування рослин, які 
надають перевагу жаркому клімату. 
До слова, також є приклади успішно 
реалізованих проєктів з вирощуван-
ня у цій зоні арахісу, фенхелю, лаван-
ди, шафрану та ін.

Крім цього зазначимо, що по-
довження вегетаційного періоду і 
збільшення суми ефективних темпе-
ратур, відсутність кліматичної зими 
потенційно робить можливим: 
•  вирощування 2–3 врожаїв овочевих 

культур у межах Степової та Лі-
состепової зон; 

•  вирощування ряду озимих овочевих 
культур теж практично в усіх зо-
нах України;

•  отримання надранньої продукції 
овочевих, баштанних культур і 
картоплі за нижчої її собівартос-
ті. 

Насамкінець зауважимо, що клі-
матичні катаклізми – це також і сер-
йозні виклики для аграрної науки. І 
тут необхідно інтенсивно працювати 
на випередження як у селекції, так і 
з розроблення принципово нових 
окремих рішень (особливо – у захис-
ті рослин і зрошенні) та адаптивних 
зональних технологій вирощування 
овочевих культур. 
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З огляду на зміни клімату в Укра-
їні варто замінити деякі столові 
сорти винограду на технічні, які ви-
явилися більш витривалими, а тому 
надійнішими у виробництві. Таку 
думку висловив учасник дослід-
ницької групи «АгроАналітика» 
виноградар із досвідом Ігор Гонча-
рук. Нагадаємо, що його виноград-
на плантація знаходиться у селищі 
Попільня Житомирської області, її 
розмір дорівнює гектару. 

Ігор Гончарук: «Для винограду 
нинішня зима була не зовсім спри-
ятлива. Я укриваю лозу землею, а за 
відсутності снігу і зниження нічної 
температури до –10–12 °C укриття 
промерзало на значну глибину. До 
того ж восени 2019 року тривало по-
тепління і сокорух вчасно не при-
пинився. Ці фактори вплинули на 
врожайність столових сортів ниніш-
нього року. З огляду на наявні плодові 
бруньки на лозах можна прогнозува-
ти лише 20% врожаю столових сортів 
у порівнянні з минулорічним резуль-
татом. Там, де виноград росте у мене 
біля будинку і захищений стіною, він 
краще перезимував, а на полі маю пе-
симістичний прогноз. Найбільше по-
страждали сорти Лора і Забава. До 
негативного погодного впливу дода-
лися і весняні суховії, і сильний град, 

який збив чимало майбутніх ягід на 
гребнях. 

Тільки у середині травня почали 
прокидатися бруньки заміщення. То-
рік у мене у цю пору вже були паго-
ни по 12–20 см, а цьогоріч вони ледь 
сягають 5–6 см. Рослини чекають на 
суму ефективних температур, тому в 
цьому сезоні розвиток винограду за-
тримується приблизно на три тижні. 
Сподіваюся, що осінь видасться та-
кою ж теплою, як і у минулому році, 
тоді ягода встигне набрати необхідну 
кількість цукрів. 

Геть не впоралися з погодою сор-
ти Монарх і Аркадія – по 2–3 плодо-
ві бруньки на кущі залишилися. Хоч 
і смачні ягоди мають, але доведеться 
їх заміняти. У виноградному бізнесі 
якщо сорт підводить, не дає щороку 
стабільного врожаю, на нього не вар-
то сподіватися. 

У мене у випробуванні завжди 5–6 
сортів, селекційних форм. Тож ра-
джу колегам спиратися лише на свій 
власний досвід вирощування на кон-
кретній ділянці та результати власних 
експериментів при виборі об’єктів 
для виробництва, а не шукати розре-
кламовані варіанти. Не факт, що вони 
підійдуть саме вам. 

Нині ремонтую плантацію сорта-
ми, які вже декілька років показують 

гарні перспективи. Один з таких Леон 
Мійо. Ягода має високу цукристість, 
тож вино з нього виходить найвищої 
якості. До речі, якщо порахувати при-
буток з квадратного метра виноград-
ної плантації, то на вині можна навіть 
більше заробити, ніж на столових сор-
тах на свіжому ринку. До того ж тех-
нічні сорти стійкіші до хвороб, фак-
тично однієї обробки перед цвітінням 
вистачає. Плюс зберігати вино наба-
гато простіше, ніж виноград. Окрім 
технічних (винних) сортів для ремон-
ту виноградника використовую киш-
миші. Деякі напрочуд добре вистояли 
в негоду. Насамперед, мова про Гелі-
одор, Велес, 342-й, Русбол, Юпітер та 
Находку. Непогані результати перед-
бачаю і у деяких пізніх сортів – Та-
лісман та Надєжда АЗОС. Ці сорти 
прокидаються пізніше і не підпадають 
під весняні заморозки, а потім навіть 
наздоганяють ті сорти, які підмерзли.

Оскільки більшість столових сор-
тів, а їх у мене 80%, у цьому році під-
вели, кишмиші навіть не планую 
нормувати, можливо, за рахунок їх 
врожайності покрию збитки. Пара-
лельно змінюватиму структуру гос-
подарства у бік винних сортів і киш-
мишів. Саме таким чином планую 
пристосовуватися до кліматичних 
змін. 

ВИНОГРАДАРСТВО



45червень 2020

ПОР²ВНЯЛЬНА ОЦ²НКА П²ЗН²Х СОРТ²В 
СУНИЦ² САДОВО¯ УКРА¯НСЬКО¯ 
² ЗАРУБ²ЖНО¯ СЕЛЕКЦ²¯

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

Галіаців, перші ягоди

ЯГОДИ

Пізні сорти суниці садової корот-
кого дня (тобто ті, що дають один 
урожай влітку) – продукт відносно 
новий для українського виробника 
та й садівника любителя. Ще років 
10–15 тому їх налічувалися одини-
ці, а сьогодні є солідна «лінійка» на 
будь-який смак. На відміну від ран-
ніх сортів як суто десертних, ягоди 
сортів пізніх термінів дозрівання є 
продуктом не тільки більш універ-
сальним для переробки, але і більш 
прибутковим для виробника. Адже 
свіжа ягода у кінці червня – на почат-
ку липня вже стає рідкістю, а значить, 
і реалізаційні ціни підвищуються. 

У результаті вивчення пізніх сор-
тів встановлено, що четвірку кращих 
за врожайністю сортів та елітних 
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форм суниці склали канадський сорт 
Ямаска, ЕФ 02-17-45; українська Ат-
лантида та італійська Галіаців (19,7 ; 
17,3; 15,6 і 13,6 т/га відповідно), але за 
показником величини маси ягід, а від-
повідно і їх товарності кращими були 
сорт Галіаців та елітна форма 02-17-45  
(16,2 і 15,7 грама відповідно). 

Саме особливості плодоношення у 
надмірно вологому для суниці сезоні 
засвідчили необхідність різної за гус-
тотою посадки. Помірно та слаборос-
лі Янтарну і Атлантиду треба садити 
густіше в ряду, а сильноросліші сорти 
Галіаців і Ямаска – рідше, що забез-
печить практично однаково високу 
врожайність при добрій товарності 
та стійкість рослин до «мокрих» хво-
роб – борошнистої роси листя та сірої 
плодової гнилі. Поряд із цим ще раз 
отримано підтвердження, що немає 
якогось ідеального сорту, кожен має 
як певні переваги, так і суттєві недо-
ліки.

ЯНТАРНА. Перший український 
сорт світло-яскравих ягід пізнього 
строку достигання – на 3–4 дні піз-
ніше Зенги Зенгани і Полки, та одно-
часно з сортом Атлантида, але раніше 
Пандори. Кущі вище середньої сили 
росту, напіврозлогі, з міцними стоя-
чими квітконосами, малочисельним 
і жорстким листям. Зимостійкість 
рослин, як і стійкість ягід до сірої 
гнилі високі, листя у середній мірі не 
пошкоджується бурою плямистістю. 
Сорт чуттєвий до надмірної повітря-
ної посухи.

Ягоди при повному достиганні світ-

лого оранжево-червоного забарвлен-
ня, видовжено-конічної форми, маса 
середніх – 19,1 г, максимальна – 37 г, 
з густо розміщеними на поверхні зер-
нівками. За розмірами перевершують 
Зенгу Зенгана і Полку. М’якоть дуже 
щільна, світло-рожева, відмінного 
кислувато-солодкого смаку. Хімічний 
склад ягід містить, %: сухих речовин 
– 8,5, цукрів – 6,6, органічних кислот 
– 0,96, а також 410 мг фенольних спо-
лук на 100 г сирої маси, має високий 
(як і Фестивальна ромашка) вміст ві-
таміну С, вище сортів Ельсанта і Зенга 
Зенгана. 

Господарські ознаки: за середньо-
багаторічною врожайністю (17,8 т/
га) перевершує Ельсанту і Присвяту, 
за смаковими якостями перевершує 
Зенгу Зенгану, Фестивальну ромаш-
ку і Ельсанту, у незначній мірі посту-
пається в цьому Полці. Має високий 
потенціал продуктивності при пізніх 

строках достигання видовжено-ко-
нічних світло-забарвлених і висо-
котранспортабельних ягід. Дає світ-
лозабарвлені продукти переробки. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостеповій зоні.

АТЛАНТИДА. Український сорт 
пізнього строку достигання – на 4–5 
днів пізніше Зенги Зенгана і Полки, 
але раніше Пандори. Кущі вище се-
редньої сили росту, напіврозлогі, з 
багатьма міцними напівстоячими 
квітконосами і темно зеленим листям. 
Зимостійкість і посухостійкість рос-
лин, як і стійкість ягід до сірої гнилі 
високі, листя не пошкоджується гриб-
ними хворобами.

Ягоди при повному достиганні 
темно-червоного кольору, округлої 
форми, маса середніх – 16,7 г, макси-
мальна – 36, з густо розміщеними по 
поверхні зернівками. М’якоть щільна, 

Галіаців

Ягоди Галіаців

ЯГОДИ

Янтарна



47червень 2020

ЯГОДИ

червона, відмінного кислувато-со-
лодкого смаку. За розмірами ягоди 
суттєво перевершують Зенгу Зенгана 
і Полку. Хімічний склад ягід містить, 
%: сухих речовин – 8,5, цукрів – 6,6, 
органічних кислот – 0,96, а також 410 
мг фенольних сполук на 100 г сирої 
маси, має високий (як і Фестивальна 
ромашка) вміст вітаміну С , вище сор-
тів Ельсанта і Зенга Зенгана. 

Господарські ознаки: за середньо-
багаторічною врожайністю (16,8 – 18,5 
т/га) перевершує Ельсанту і Присвяту, 
за смаковими якостями – Ельсанту, у 
незначній мірі поступається у цьому 
Полці. У маточнику формує більше 
розсади, ніж сорти Присвята і Зенга 
Зенгана. Рекомендований для виро-
щування у Лісостеповій зоні.

ЯМАСКА. Недавно інтродукова-
ний до України перспективний ка-
надський пізній крупноплідних сорт 
із тривалим періодом плодоношення. 
Кущі середньорослі, напіврозлогі, зі 
світло-зеленим листям. Квітки роз-
міщуються під самим листям. Ягоди 
великі і дуже великі, широко-конічні 
і округлі, типово червоного забарв-
лення, високотоварні і щільні, однак 
досить посереднього кисло-прісну-
ватого смаку. Кущі сильнорослі і пря-
мостоячі. Для отримання стабільно 
високої врожайності і товарності їх 
слід висаджувати рідко. За продук-
тивністю – один із «найсильніших», 

але для отримання стабільно високої 
врожайності і товарності ягід кущі 
слід висаджувати рідко. Адаптивність 
рослин в умовах Лісостепу України 
ще не вивчена.

ГАЛІАЦІВ. Перспективний іта-
лійський пізній сорт (через 3–4 дні 
після Презента і Полки) з тривалим 
періодом плодоношення. Кущі силь-
норослі, прямостоячі, з великим тем-
но-зеленим листям. Квітконоси теж 
дуже високі, товсті і стоячі. Квітки, які 
теж порівняно великі, розміщують-
ся в основному на рівні листя. Ягоди 
великі і дуже великі, високотоварні, 
середньощільні, ширококонічні та 
округлі, світло-червоні. Однак смак 

простіший, ніж у вітчизняних сортів 
– пріснуватий, з недостатнім накопи-
ченням цукрів. Універсального вико-
ристання. Для отримання стабільно 
високої врожайності і товарності ягід 
кущі слід висаджувати рідко. Адап-
тивність рослин на півночі України ще 
недостатньо вивчена.

Окрім вищевказаних, варто звер-
нути увагу на ще один унікальний 
«літній» сорт (не нейтрального дня), 
який виділяється надто пізнім дости-
ганням, це МАЛЬВІНА. Сортовою 
особливістю є високі стоячі та дуже 
сильні кущі із темним листям. За умов 
Київщини цвітіння триває орієнтовно 
з 27 травня по 8 червня, а її ягоди до-
стигають в останню п’ятиденку черв-

ня – у перших числах липня, тобто 
на 18–20 днів пізніше Ельсанти. Сорт 
достатньо самоплідний. Ягоди вели-
кі, яскраво-червоні, із поверхневим 
розміщенням зернівок, однак при по-
вному достиганні темнішають. Смак 
гарний, із достатнім вмістом цукрі. 
Рослини стійкі до борошнистої роси 
листя.

Зауважу, поки що адаптивність 
(зимо- та посухостійкість, ураження 
хворобами) рослин сортів Ямаска та 
Галіаців, що походять із країн значно 
«м’якшого» клімату, в умовах північ-
ного Лісостепу та Полісся України ви-
вчена недостатньо. 

Атлантида, перші ягоди

Ягоди Янтарної
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На малині поширеними є багато 
хвороб різної етіології, які призво-
дять до зниження продуктивності 
рослин, погіршення якості отри-
маного врожаю, а інколи виклика-
ють і загибель рослин. При цьому  
можливість застосування хімічних 
засобів контролю хвороб є досить 
обмеженим. За таких умов важли-
вим є знання симптоматики хво-
роб, біоекології їх збудників. Дану 
інформацію слід використовувати 
для виконання профілактичних 
заходів, які обмежують шкідли-
вість захворювань малини.

ПУРПУРОВА 
ПЛЯМИСТІСТЬ 

На рослинах малини хворобу 
можна виявити протягом усього 
періоду їх вегетації. Уражаються 

стебла та бруньки, пагони та лист-
ки. Дуже небезпечним є уражен-
ня стебел. На стеблах і особливо 
на молодих пагонах з’являються 
пурпурові розпливчасті плями, 
переважно нижче місця розташу-
вання бруньки, які часто окіль-
цьовують пагін. Пізніше плями 
буріють, середина їх світлішає. Ха-
рактерною ознакою хвороби є по-
ява на уражених ділянках стебел 
дрібних чорних крапок, помітних 
без збільшувальних приладів. Це 
пікніди патогену (безстатеве спо-
роношення). До весни наступно-
го року плями на пагонах стають 
світлішими, а замість пікнід фор-
муються псевдотеції (статева ста-
дія). Загалом, хвороба викликає 
масову загибель уражених пагонів 
і бруньок, особливо у зимовий пе-
ріод.

У випадку ураження листків на 
них утворюються коричнево-чор-
ні плями, які розташовуються час-
тіше ближче до верхівки листка і 
на головній жилці.

Збудником хвороби є гриб 
Didymella applanata Sacc. Він час-
тіше уражує рослини, ослаблені 
дією різних факторів, наприклад, 
пошкоджені шкідниками. Сприяє 
розвитку хвороби помірна тем-
пература та висока вологість по-
вітря. У випадку загущення та 
забур’яненості посадок розвиток 
хвороби зростає. 

Джерелом інфекції, як правило, 
є уражені стебла рослин.

АНТРАКНОЗ

Хвороба частіше проявляється 
на стеблах і пагонах. Уражують-

ЯГОДИ

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

НЕБЕЗПЕЧН² 
ХВОРОБИ МАЛИНИ
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ся також листки і плоди. На сте-
блах спочатку утворюються дрібні 
овальні фіолетові плями, які на-
далі сіріють і мають червонувато-
фіолетову (пурпурову) облямівку. 
Пізніше місця уражень перетво-
рюються у глибокі виразки, оточе-
ні широкою облямівкою. За силь-
ного розвитку хвороби уражені 
плями зливаються і вкриваються 
бурою тканиною, яка пробковіє і 
розтріскується. Хворі однорічні 
пагони і плодоносні гілки відми-
рають. Восени і взимку суцільно 
уражена тканина сіріє.

На інфікованих листках утворю-
ються дуже дрібні округлі плями,  

всередині сіруваті, оточені широ-
кою пурпуровою облямівкою. Їх 
діаметр до 3 мм. Уражені ділянки 
можуть зливатися між собою, а не-
кротизована тканина випадає.  

Збудником хвороби є гриб 
Еlsinoe veneta (Jenk.) Burkh. У зимо-
вий період він зберігається міцелі-
єм в уражених стеблах. 

Хвороба інтенсивно розвива-
ється за високої вологості, загуще-
ності насаджень і підвищених доз 
азотних добрив.

СЕПТОРІОЗ, АБО БІЛА 
ПЛЯМИСТІСТЬ

Хвороба проявляється на лист-
ках і стеблах. На уражених лист-
кових пластинках утворюються 
численні округлі коричневі плями 
до 3 мм у діаметрі, які з часом бі-
ліють і оточені пурпуровою обля-
мівкою. Уражені ділянки можуть 
зливатися, а їх тканини випадати. 
Хворі листки передчасно засиха-
ють.

На стеблах плями великі, роз-
пливчасті, часто зливаються, спо-
чатку бурі, потім біліють і вкрива-
ються добре помітними темними 
крапками (пікнідами). Однорічні 
пагони інфікуються, як прави-
ло, ближче до осені, а характерні 
ознаки хвороби проявляються на 

них вже на наступний рік після 
перезимівлі. Уражена кора часто 
розтріскується і відшаровується, 
верхній шар її закручується. На 
світлому фоні добре помітні дрібні 
чорні крапки (сумчаста стадія па-
тогену). 

Збудником хвороби є гриб 
Septoria rubi West. Він уражує та-
кож ожину.

Сприятливими умовами для 
розвитку хвороби є підвищена во-
логість і помірна температура по-
вітря. Інкубаційний період хворо-
би становить 4–6 днів.  

Зимує гриб в обпалому листі та 
в уражених пагонах.

ЯГОДИ

Стебла малини, уражені 
пурпуровою плямистістю

Ознаки антракнозу на стеблі 
Листкова пластинка, уражена 
септоріозом
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ІРЖА
Хворобу можна виявити на лист-

ках, рідше – на стеблах. Її симптоми 
мінливі, що пов’язано зі стадіями 
спороношення збудника. Зокрема, 
перші ознаки захворювання мало-
помітні. Це дрібні оранжево-корич-
неві крапки (спермогонії) на верх-
ній стороні листків. Вони швидко 
зникають і замість цих утворень на 
листках з обох боків з’являються 
окремі жовто-помаранчеві горбики 
(весняна стадія). Вони також вини-
кають на черешках, жилках із ниж-
нього боку листка та на молодих 
пагонах. Пізніше з нижнього боку 
листкових пластинок утворюються 
іржасто-бурі порошисті уредініо-
пустули (літня стадія патогену). На-
далі замість них утворюються чорні 
теліопустули (зимуюча стадія).

Іржа викликає передчасне вси-
хання листя, недорозвиненість па-
гонів і їх деформацію. Часто уражені 
пагони всихають.

Збудником хвороби є гриб 
Phragmidium rubi-idaei (Pers.) 
Karst. Він зимує на обпалому листі 
у стадії теліоспор. Уредініостадія 
є найбільш шкідливою, оскільки 
продукує декілька генерацій споро-
ношення, яке викликає повторні за-
раження рослин.

Хвороба інтенсивно розвиваєть-
ся за вологої погоди та помірної 
температури. 

Джерелом інфекції є обпале лис-
тя із теліоспорами та уражені паго-
ни з грибницею.

СІРА ГНИЛЬ

Хвороба є однією з найпоши-
реніших і шкідливих. Уражуються 
усі надземні органи рослин, але 
найчастіше ягоди. На них утворю-
ються розм’якшені бурі плями, які 
швидко вкриваються сірим пухнас-
тим нальотом. Уражені плоди втра-
чають аромат і смак, поступово 
зсихаються та муміфікуються. Роз-
виток сірої гнилі на ягодах може 
продовжуватися у період їх збері-
гання за плюсових температур.

У вологу погоду хворобу мож-
на виявити на верхівках пагонів. 
Їх тканина набуває коричневого 
відтінку та вкривається сірим на-
льотом і чорними склероціями, 
розміром 2–6 мм. Форма останніх 
округла або видовжена. Хворі па-
гони всихають.

Збудником хвороби є гриб Botrytis 
cinerea Pers. Він поліфаг та уражує 

різноманітні культури (олійні, ово-
чеві та квіткові). В окремі роки має 
широке поширення на суниці.

Сіра гниль малини інтенсивно 
розвивається за умов високої від-
носної вологості повітря, надмірно-
го або достатнього зволоження під 
час дозрівання ягід. 

Гриб зберігається склероціями 
на уражених рослинних рештках. 
У пагонах також може знаходитися 
грибниця патогену. Велика кількість 
інфекційного матеріалу продукуєть-
ся на різних рослинах-живителях. 

Контроль хвороб малини пови-
нен грунтуватися на санітарно-про-
філактичних та агротехнічних захо-
дах. Зокрема, доцільно вирощувати 
сорти з високою стійкістю проти 
хвороб. Закладати насадження слід 
здоровим посадковим матеріалом. 
Під час догляду за плодоносними 
насадженнями знищувати бур’яни 
та шкідників. Систематично роз-
пушувати грунт із загортанням во-
сени уражених листків, які є дже-
релом інфекції багатьох хвороб. 
Не допускати загущення посадок. 
Необхідно вирізувати та утилізу-
вати старі пагони, що відплодоно-
сили. Режими поливу та живлення 
повинні бути збалансованими, що 
підвищує стійкість рослин проти 
хвороб. 

У розсадниках малини поряд із 
виконанням агротехнічних прийо-
мів також застосовують дозволені 
фунгіциди, однак у таких випадках 
забороняється реалізація ягід. 

Симптоми іржі на листках малини

Проявлення сірої гнилі на малині
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Ніхто не буде сперечатися, що 
важливим заходом для досягнення 
високої врожайності та тривалої 
продуктивності багаторічних на-
саджень є хімічний захист культур 
від шкідників та хвороб.  Як його за-
безпечити на великих площах?  Про 
розприскувачі (обприскувачі) і їх 
різновиди вже розповідалося у на-
шому виданні. У цьому ж матеріалі 
ми детальніше зупинимося саме на 
причіпних вентиляторних та штан-
гових розприскувачах. 

Наразі площі під садами все 
збільшуються. І більшість сільгосп-
виробників все частіше доходять 
висновку, що з точки зору застосо-

вуваних технічних засобів догляд за 
пристовбурними смугами з вико-
ристанням гербіцидів є простішим 
та менш енергоємним технологіч-
ним процесом порівняно з викорис-
танням ґрунтообробних знарядь. 
Саме такими пристроями є навісні 
обприскувачі, обладнані горизон-
тальними штангами з розпилюва-
чами, завдяки яким хімічні розчини 
розподіляються поверхнею ґрунту 
в пристовбурних смугах насаджень 
та знищують бур’яни. Навісний об-
прискувач складається із двох моду-
лів: із насосної станції та з навісно-
го обладнання з робочою штангою. 
Основними складовими насосної 

станції є: бак для розчину, насос, 
пульт управління з регулятором 
тиску та забірний фільтр. Навісне 
ж обладнання має дві секції з роз-
пилювальними пристроями, кожна 
з яких розташована з різних боків 
трактора, що дає змогу обробляти 
смуги лівого і правого рядків наса-
джень. Насосну станцію навішують 
як на задню навіску трактора, так і 
спереду, а робочу штангу монтують 
або на передньому брусі трактора, 
або ж позаду насосної станції (на 
задній тракторній навісці). Вироб-
ники радять розміщувати робочу 
штангу в передній частині агрегату, 
оскільки під час руху оператор може 
точніше й швидше розміщувати її 
положення за шириною міжряд-
дя та величину перекриття лінії осі 
ряду кінцевими частинами штанги.  
Конструкція робочої штанги також 

ОБПРИСКУВАЧI
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передбачає можливість регулюван-
ня її ширини захвату та висоти роз-
ташування над поверхнею ґрунту та 
рослин. 

Як правило, кожна штанга в гер-
біцидних обприскувачів (і вітчизня-
ного, і закордонного виробництва) 
обладнана двома–чотирма розпи-
лювальними форсунками відцентро-
вого або щільового типу (залежить 
від потрібної ширини обробки), а 
також спеціальними форсунками з 
направленим факелом розпилюван-
ня. Штанги обладнані пластиковими 
захисними кожухами, а кінці штанги 
можуть відхилятися під час торкан-
ня до штамба і потім повертатися в 
потрібне положення за допомогою 
пружини. До речі, обприскувачі, 
призначені для садів, мають влас-
тивості, відмінні від можливостей 
обприскувачів для загального зем-
леробства. Тобто через те, що у них 
обмежений простір для маневрів, 
вони мають компактні розміри і ма-
лий радіус розвороту. Робочі штанги 
машин частіше за все мають змінні 
розпилювальні пристрої. 

З’являються на вітчизняному 
ринку і самохідні обприскувачі, 
в яких також є неабияка потре-
ба. Їх моделі агрегуються разом із 
малогабаритними транспортни-
ми засобами, і головна їхня риса 
– сільськогосподарські колеса з 
наднизьким тиском у шинах-обо-
лонках. Застосовуються ці обпри-
скувачі на полях із складним ре-
льєфом, де є необхідність часто 
прискорюватися або ж пригальмо-
вувати, долаючи складні оброблю-
вані ділянки. Швидкість агрегатів 
становить: близько 40 км/год під 
час обприскування/розкидання до-
брив та близько 60 км/год під час 
пересування по загальній дорозі. 
Сьогодні пропонується багато са-
мохідних обприскувачів, які вже 
обладнані всіма елементами, необ-
хідними для правильного виконан-
ня їхньої роботи та забезпечення 
чистоти на полі.

Хімічний захист культур від 
шкідників та хвороб на досить 
великих площах проводять із за-
стосуванням відповідних машин, 
зокрема і вентиляторних обпри-

скувачів. Бувають вони як причіпні, 
так і навісні, різних модифікацій. 
Сам розпилювально-вентилятор-
ний пристрій може бути шахтового 
типу, у вигляді колони чи звичай-
ного вентилятора з коловим роз-
міщенням розпилювачів. Кількість 
розпилювальних головок на них 
може варіюватися від двох до шес-
ти з кожного боку штанги, а визна-
чатися може в залежності від висо-
ти оброблюваних насаджень. 

Загалом же ринок обприскува-
чів у нашій країні насичується зде-
більшого машинами закордонних 
виробників, хоча й агрегатів ві-
тчизняного виробництва чимало. 
Вся ця техніка вирізняється різ-
номаніттям номенклатури, типо-
розмірів і робочих органів.  У ві-
тчизняних сільгосппідприємствах 
експлуатують переважно причіпні 
машини, хоча й навісних обпри-
скувачів застосовують  також чи-
мало. Зазвичай такі обприскувачі 
мають одновісне шасі, карданний 
вал, пластмасовий бак для робо-
чого розчину, мембранний насос, 
призначений для створення тиску 
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робочої рідини у нагнітальній ко-
мунікації й подавання розчину до 
розпилювачів, забезпечення режи-
мів промивання та перемішування 
рідини. 

Розпилювально-вентиляторний 
пристрій складається з вентилятора 
та двох колекторів, на яких розташо-
вані розпилювачі. Вентилятор і при-
значений саме для того, щоб створю-
вати повітряний потік, за допомогою 
якого рідина подається на оброблю-
вані рослини. Кут оберту лопатей у 
вентиляторі регулюється, чим за-
безпечується зміна швидкості пода-
вання повітря. За допомогою блока 
управління, що розташований на 
передній частині рами обприскува-
ча, відбувається керування робочим 
процесом, промивання комунікацій 
та виконання інших операцій. За 
характеристиками, ці обприскувачі 
повинні забезпечувати наступні по-
казники якості роботи: витрата ро-
бочої рідини – у межах 100–500 л/га;  
відхилення від установленої витрати 
рідини на робочому режимі ± 10%;  
80% верхньої та 60% нижньої лист-
кової поверхні має бути оброблено 
з густотою покриття краплинами не 
менше 30–40 шт/см²; допустиме від-
хилення витрат робочої рідини від 
розрахункової через один розпилю-
вач обприскувача в робочому поло-
женні – не більше 5%. 

Принцип дії вентиляторних об-
прискувачів полягає у розпиленні хі-
мікатів на великий масив насаджень. 
Правда, є у них і дрібненький недо-

лік: під час обробки робоча рідина 
потрапляє не лише на насадження, а 
й за їх межі. Такий спосіб обприску-
вання може погіршувати екологічну 
безпеку в місцях обробки, а також, 
звісно, збільшується норма внесення 
робочої рідини через її нецільову ви-
трату. 

Але, як кажуть, прогрес не стоїть 
на місці (та й зростання цін на пре-
парати змушує думати), і останнім 
часом конструктори поліпшили вже 
існуючі обприскувачі, робоча ріди-
на яких спрямовується рукавами 
вже безпосередньо на поверхню об-
роблюваних рослин.  Такі агрегати 
відрізняються від вентиляторних 
тим, що у них розпилювальний при-
стрій складається з вентилятора та 
повітропроводів, які подають потік 
повітря через дефлектори до розпи-
лювальних головок. Напрям руху по-
вітря регулюється зміною величини 

кута положення дефлекторів. А вже 
саме кріплення розпилювальних го-
ловок дає змогу переміщувати їх за-
лежно від висоти дерева чи куща. 

Отже, робимо висновки. Ви-
користання гербіцидних штанг та 
вентиляторних обприскувачів дає 
змогу вдосконалити систему утри-
мання ґрунту в садах та ягідних на-
садженнях, що забезпечує належний 
контроль забур’яненості, шкідників 
та хвороб. А належне виконання цих 
операцій допоможе підприємливо-

му господарю виростити багатий 
та якісний урожай  із мінімальними 
економічними витратами, який зго-
дом окупиться значними прибутка-
ми, адже головною вимогою до су-
часного промислового садівництва є 
забезпечення високого рівня виходу 
продукції з одиниці площі.

І ще один актуальний на сьогодні 
нюанс. Не секрет, що під час хіміч-
них обробок насамперед виникає 
питання щодо екологічної безпеки 
грунту та самого урожаю. Тобто 
справжні господарники вже праг-
нуть мати у своєму арсеналі універ-
сальний обприскувач, який міг би 
задовольнити технологічні потреби 
і водночас був би здатний працюва-
ти в агрегаті зі всіма тракторами, які 
використовуються для механізації 
інших технологічних процесів. А 
згадані у нашому матеріалі обпри-
скувачі саме такими і є. 

Розпилювально-вентиляторний пристрій

ТЕХНІКА
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Цінними господарсько-біо-
логічними властивостями яблуні 
вважається: пристосованість до 
ґрунтово-кліматичних умов, висо-
ка продуктивність, висока зимос-
тійкість порівняно з іншими пло-
довими породами, різноманітність 
по строках дозрівання (літні, осін-
ні, зимові), здатність ряду сортів до 
довготривалого зберігання плодів, 
що забезпечує їх споживання май-

же протягом року, високі смакові 
та товарні якості плодів, дієтичні 
та лікувальні властивості, придат-
ність плодів до різних видів пере-
робки. Розмір і форма крони дерев 
яблуні значною мірою залежить від 
підщепи. На насіннєвих підщепах 
дерева сягають 10–12 м висоти, на 
карликових — до 2,5–4 м. 

Провідне місце в інтенсивній 
технології плодового яблунево-

го саду займає конструкція наса-
джень, якою визначається швид-
коплідність, врожайність, тип 
підщепи, форма і параметри крони 
дерева, схема і густота садіння, по-
мологічний сорт. Останнім часом 
у технології виробництва плодів 
відбуваються докорінні зміни. Йде 
заміна підщеп: сильнорослих на-
сіннєвих на середньорослі, напів-
карликові і слаборослі підщепи. 
Сорти яблуні заміняються імунни-
ми до основних хвороб (парші, бо-
рошнистої роси і т.д.). Конструкції 
насаджень із щільністю дерев від 
300–500 шт. на 1 га — до 1000–
3000 шт. і більше. Приділяється 
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увага скороченню до мінімуму 
передпосадкового періоду за ра-
хунок використання слаборослих 
підщеп, швидкоплідних сортів, за-
стосування спеціальних прийомів 
вирощування садивного матеріа-
лу. Вчені селекціонери, які працю-
ють над створенням нових сортів 
яблук, прагнуть, щоб яблуневий 
сад був швидкоплідний, високов-
рожайний, низькорослий. 

СПЕЦИФІКА 
ФОРМУВАННЯ 
КРОНИ МОЛОДИХ 
НАСАДЖЕНЬ

Формування крони плодових 
дерев залежить від особливостей 
культури і сорту, площі живлення, 
типу підщепи та екологічних умов 
вирощування. Ці фактори взаємо-
діють і разом визначають тип на-
садження.

Через місяць–півтора після са-
діння слід видалити конкурента 
центрального провідника, най-
ближчого у верхній частині крони, 
залишивши неушкодженим цен-

тральний провідник. Це сприяє 
покращенню росту центрального 
провідника та утворенню корот-
ких бічних пагонів із верхівковою 
генеративною брунькою. Пагони 
(що ростуть вертикально) довжи-
ною 40–60 см нахиляють, а при 
запізненні з цією операцією – ви-
даляють.

Обмеження росту досягається 
перенесенням строків обрізування 
на період відразу ж після червне-
вого осипання зав'язі та пізньо-
літнього обрізування у серпні. Піс-
ля літнього обрізування пагони 
ростуть слабше та мають здатність 
розгалужуватись – замість одного 
довгого утворюють 2–3 коротші.

В інтенсивному саду на карли-
ковій підщепі кожне дерево по-
винне мати підпору (бамбуковий, 
металевий чи дерев'яний кілок) 
на всю заплановану висоту дере-
ва. Верхівки кілків прив'язують до 
дроту, закріпленого на шпалері, і 
таким чином ряд перетворюється 
на єдину підпорну конструкцію. 
Для її міцності через кожні 16–20 
м встановлюється залізобетонна 
чи металева підпора.

Існує достатньо багато форм 
крони для інтенсивного саду, але 
найбільшого поширення одержало 
струнке веретено, веретеноподіб-
ний кущ і площинне веретено.

Струнке веретено. Сформова-
не дерево має штамб, центральний 
провідник і обростаючі гілки, які 
рівномірно розміщені по стовбуру 
через 15–20 см. Біля основи стов-
бура формуються гілки більшої, 
а вище – меншої довжини. Цим 
створюється крона, що має контур 
подовженого конусу з шириною 
основи 1–1,5 см і з 20–30-ма об-
ростаючими гілками.

У зв'язку з використанням кар-
ликових підщеп і швидкоплідних 
сортів у перші 4–5 роки вегетації 
застосовується мінімальне обрі-
зування, що сприяє ранньому пло-
доношенню дерев. Для посилення 
рівноваги між процесами росту і 

САДІВНИЦТВО
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плодоношення після 4–5 вегетації 
обрізування посилюють.

У кроні дерев не допускається 
наявність сильних вертикальних 
пагонів, у тому числі і сильного цен-
трального провідника, який до ви-
соти 2–2,2 м формується із пагона-
конкурента, а потім переводиться 
на бічну гілку.

Для формування крони зали-
шають гілки помірного росту з ту-
пим кутом відходження, що сприяє 

більш швидкому закладанню плодо-
вих утворень.

Після 1–2-річного плодоношення 
потрібно систематично обновляти 
обростаючу деревину, що забезпе-
чує високу товарність плодів і під-
тримує рівновагу між процесами 
росту і плодоношення.

Техніка формування. Висаджені 
однорічки вкорочують на різній ви-
соті залежно від сорту і їх висоти. У 
сортів із помірним ростом саджан-

ці вкорочують на висоті 70–75 см, 
а дуже сильнорослі – на 90–95 см, 
оскільки укорочування на меншій 
висоті може викликати утворення 
дуже сильних пагонів із гострими 
кутами відходження. На кронова-
них однорічках видаляють пагони 
з гострими кутами відходження, на 
яких у рік садіння можуть форму-
ватись генеративні бруньки. Це дає 
можливість отримання врожаю у 
наступному році.

Навесні наступного року при на-
явності сильного конкурента пагін 
подовження центрального провід-
ника вирізають переводом на кон-
курента, який у сортів із високою 
пробуджуваністю бруньок не вко-
рочують. Бічні гілки при достатніх 
кутах відходження не обрізають. На 
кільце видаляють лише гілки, що 
ростуть вертикально .

Навесні третього року проводять 
слабке обрізування крони, в осно-
вному проріджування. При цьому 
видаляють сильні гілки у верхній і 
середній частинах крони для того, 
щоб нижні гілки були довшими за 
верхні. Сильний центральний про-
відник переводиться на більш слаб-
кого конкурента, що сприяє потов-
щенню стовбура і обростанню гілок. 
За відсутності конкурента провід-
ник вкорочують. Сильні бічні гілки 
переводять на зовнішнє бокове роз-
галуження.

Весною четвертого року і наступ-
них вегетацій дерева обрізають за 
силою росту і плодоношення мину-
лого року.

За достатнього росту пагонів 
проводять мінімальне обрізування. 
Центральний провідник на висоті 
2,0–2,2 м переводиться на бокове 
розгалуження, направлене в ряд, а 
окремі сильні гілки вкорочують пе-
реводом на більш слабкі галуження.

На п'ятий-шостий роки у ниж-
ній, найбільш старій частині крони 
гілки під масою врожаю провиса-
ють, ослаблюючи ріст пагонів. Тому 
необхідно відновити рівновагу між 
процесами росту і плодоношення. Пламенне
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У цей період крону проріджують, 
вкорочуючи гілки на бокове роз-
галуження. Обростаючу деревину 
проріджують і вкорочують плодові 
утворення на 1/2–1/3 для того, щоб 
викликати утворення більш молодої 
і високопродуктивної деревини.

Веретеновидний кущ (шпін-
дельбуш). Ця крона з одним по-
рядком скелетних гілок має більш 
широку форму, і довжина гілок ся-
гає 1 м. Вони у  кроні розміщуються 
без'ярусно – не дуже рідко і не густо. 
Форма крони пірамідальна: з більш 
широкою основою і звуженням до 
верху.

Після садіння кущ обрізають не 
дуже сильно: нижні гілки вкорочу-
ють на 5–8 бруньок, а верхні — на 
1–2; провідник обрізають на 5–6 
бруньок. У сильнорослих сортів об-
різування проводять більш слабке. 
В Угорщині вкорочують централь-
ний провідник для його галуження, 
а бокові гілки не обрізають, а тільки 
нахиляють вниз, підв'язуючи до кі-
лочків.

Ця крона проста у формуванні, 
невеликої ширини, забезпечує до-
бру освітленість всіх частин і допус-
кає велику кількість рослин на 1 га.

Скелетна деревина у кроні дерев 
яблуні представлена одним стов-
буром, а плодові утворення розмі-

щуються лише на напівскелетних 
гілках.

Площинне веретено. Площинне 
веретено (площинний шпіндель-
буш) від веретеноподібного куща 
відрізняється формуванням крони 
яблуні в одній площині.

Рекомендується використовува-
ти середньо- та слаборослі сорти, 
які вирощені на карликових чи на-
півкарликових підщепах. Застосу-
вання більш сильнорослих сортів чи 
підщеп призводить до виникнення 
на горизонтальних гілках сильних 
вертикальних пагонів, які необ-
хідно видаляти. Комбінація слабо-
рослих підщеп і сортів із горизон-
тальним розміщенням гілок сприяє 
ранньому вступу у плодоношення, 
формуванню малогабаритних крон, 
високої щільності розміщення на 
одиницю площі, що дає можливість 
отримати ранні високі врожаї.

Дерево, сформоване по типу 
площинного веретена, має штамб 
висотою 30–40 см, центральний 
провідник – 2,0–2,2 м. На ньому 
сформовані без'ярусним способом 
і направлені в бік ряду 10–12 гори-
зонтальних гілок першого порядку 
галуження, покритих обростаючою 
деревиною.

Висаджені однорічки вкорочують 
на висоті 50–60 см, обшмульгують 

бруньки в зоні штамбу, а з весни 
наступного року вибирають дві 
бічні гілки, направлені у бік ряду, і 
центральний провідник. Бічні гілки 
прив'язують до дроту чи кілка під 
кутом 70–75°, а центральний про-
відник вкорочують наполовину. 
Дріт діаметром 3 мм натягують між 
опорними стовпами, розміщеними 
через 15–20 м.

Весною на 2, 3, 4 роки після садін-
ня коротко обрізають центральний 
провідник, що сприяє рівномірній 
появі по його боках пагонів, які в 
серпні чи наступної весни пригина-
ють і підв'язують у горизонтально-
му положенні до шпалери.

Формування площинного верете-
на закінчується обрізкою централь-
ного провідника на висоті 2,0-2,2 
м і при наявності основних бічних 
гілок на відстані 15-20 см одна від 
одної.

Ренет Симиренка

Мавка-інтенсивний сад
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На 3–4 рік осі основних гілок і 
обростаючі гілочки покривають-
ся плодоносною деревиною типу 
кільчаток, що забезпечує вступ у 
плодоношення дерев у цьому віці. 
Але з часом це призводить до по-
слаблення росту і може викликати 
періодичність плодоношення. Крім 
того, кільчатки на осях основних 
гілок недовговічні (2–3 роки), що 
призводить до оголення середньої 
частини крони. Тому через декіль-
ка років необхідно проводити легке 
омолоджування плодової деревини, 
а у наступні – омолоджувати осно-
вні гілки на 2–3-річну деревину з 
одночасним проріджуванням об-
ростаючих гілок.

УТРИМАННЯ 
ГРУНТУ

Система утримання ґрунту в 
саду є одним із головних чинників 
високої продуктивності плодових 
насаджень. Вибір системи утри-
мання ґрунту залежить від кіль-
кості опадів, які випадають протя-
гом року, особливо у вегетаційний 
період, можливості зрошення, 

глибини залягання підгрунтових 
вод, рельєфу, властивостей ґрунту, 
густоти садіння дерев, їхніх біоло-
гічних особливостей, віку та вро-
жайності. З урахуванням цього у 
міжряддях ґрунт утримується під 
чорним паром, сидеральним па-
ром та задернінням.

Чорний пар. У районах з річною 
кількістю опадів менше 500 мм 
ґрунт у міжряддях і пристовбур-
них смугах молодих і плодоносних 
дерев утримується під чорним па-
ром. Завдяки цьому у ґрунті нако-
пичується більше вологи, пожив-
них речовин у легкозасвоюваній 
формі. Протягом вегетації ґрунт 
утримують у рихлому, вільному 
від бур'янів стані. При ущільнен-
ні ґрунту змінюють знаряддя для 
обробітку та глибину останньо-
го. У пристовбурних смугах ґрунт 
обробляють фрезами, висувними 
секціями культиваторів та плоско-
різами.

Сидеральна система. У райо-
нах, де річна сума опадів понад 500 
мм, у молодих і плодоносних садах 
ґрунт у першу половину літа утри-
мують під чорним паром, а у дру-

гій половині міжряддя засівають 
однорічними культурами на зеле-
не добриво (сидерати). Продук-
тивність садів, у яких висівають 
сидеральні культури, підвищуєть-
ся завдяки поліпшенню родючості 
ґрунту.

Успішність вирощування сиде-
ральних культур залежить від во-
логості та передпосівної підготов-
ки ґрунту, добору культур, якості 
насіння, строків і способів сівби. 
Для доброго розвитку сидеральні 
культури потребують багато води, 
тому сіяти їх треба тільки тоді, 
коли ґрунт досить вологий. Перед 
сівбою його обробляють культи-
ваторами чи дисковими боронами 
на глибину 8–12 см у два проходи.

В інтенсивних садах ґрунт обро-
бляють в одному напрямку. Зразу 
ж після розпушування у міжряд-
дях висівають сидеральні культу-
ри і одночасно боронують та кот-
кують. Норми висіву такі: люпину 
– 200–225 кг/га, гірчиці – 20, фаце-
лії – 15 кг/га. Найкращі строки сів-
би сидератів: для люпину і фацелії 
у період від 1 до 10 липня, гірчиці 
– 15 липня – 10 серпня.

САДІВНИЦТВО

Пламенне в інтенсивном саду
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Заорюють сидерати у період 
квітування, а при вологій погоді – 
пізніше або залишають до весни. 
Мінералізація заораної маси по-
чинається при температурі ґрунту 
+10°С. Ефективність зеленого до-
брива відповідає гною, компостам 
і іншим органічним добривам. Ко-
ристь від сидератів збільшується, 
якщо вони є добрими медоносами.

Задерніння ґрунту. У міжряд-
дях зрошуваних плодоносних 
садів краще запровадити посів 
багаторічних злакових трав для 
постійного задерніння ґрунту. 
Залежно від кількості опадів тра-
ви висівають суцільно або через 
міжряддя. При цьому їх система-
тично скошують і залишають на 
місці у вигляді мульчі. Утриман-
ня саду під задернінням є одним 

з ефективних заходів боротьби з 
ерозією ґрунту.

У молодих зрошуваних садах 
багаторічні трави висівають через 
5–6 років після садіння дерев, а до 
цього часу міжряддя утримують 
під чорним паром.

Для задерніння використовують 
багаторічні злакові трави з такими 
нормами висіву (кг/га): райграс па-
совищний – 13–15, грястиця збірна 
– 15–20, костриця червона – 12–16, 
костриця лучна – 15, польовиця біла 
– 9. Висівають їх навесні або влітку.

Мульчування пристовбурних 
смуг. З метою збереження воло-
ги пристовбурні смуги мульчу-
ють перегноєм, тирсою, соломою, 
плівкою, скошеною травою, тор-
фом шаром 5–10 см. У молодих 
інтенсивних садах на слаборослих 

підщепах як мульчуючий матеріал 
найкраще використовувати солому 
і перегній. Шар мульчі у безсніжні 
зими зберігає корені, які розміщені 
поверхнево, від підмерзання.

ШКІДНИКИ ТА 
ХВОРОБИ, БОРОТЬБА 
З НИМИ

Протягом вегетаційного пері-
оду необхідно вести постійне спо-
стереження за появою шкідників і 
хвороб, і при появі останніх про-
водити відповідні заходи для їх 
обмеження до господарсько-невід-
чутного рівня.

У плодоносному саду рано на-
весні необхідно раз на три роки 
провести так зване “викорінююче” 
обприскування проти щитівок, клі-
щів, яйцекладок попелиць та лис-
тоблішок. Якщо не проводили ви-
корінюючого обприскування, то у 
фазу «зеленого конуса» необхідно 
зробити «голубе» обприскування 
– 3% бордоською рідиною чи пре-
паратом купроксат. 

Протягом усього періоду веге-
тації яблуні ведуть постійні обсте-
ження і спостереження за розви-
тком шкідників та хвороб, і при їх 
наявності вище порога шкідливості 
вживаються заходи з обмеження їх 
чисельності, користуючись систе-
мою захисту, прийнятою у даному 
господарстві.

Найпоширенішими хворобами 
насаджень є парші, борошниста 
роса та бура плямистість. 

Важливим заходом боротьби 
для зниження шкодочинності фі-
тофагів і хвороб в яблуневих садах 
є агротехнічний, зокрема: в листо-
паді розкладають отруйні принади 
в нори мишоподібних гризунів на 
основі гліфтору та вологого зерно-
вого бактороденциду. У пізньоосін-
ній і зимовий періоди збирають та 
спалюють зимові гнізда і яйцеклад-
ки білана жилкуватого, золотогуза, 
непарного і кільчатого шовкопря-
дів, муміфіковані плоди.  

САДІВНИЦТВО
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Если вы хотите попробовать 
вырастить необычный фруктовый 
урожай, который восхитителен 
по своим вкусовым качествам и 
почти не требует особого ухода, 
подумайте об инжире. Этот до 
недавнего времени экзотический 
фрукт можно выращивать в усло-
виях украинского климата и полу-
чить урожай ничем не хуже «за-
морского». На собственном опыте 
в этом убедилась одесситка Лидия 
Чернецкая, которая на протяже-
нии 10 лет коллекционирует ин-
жирные деревья, получая превос-
ходно вкусные плоды украинского 
инжира.

А началось все с любви к экзоти-
ческим деревьям, когда Лидия на 
практике увидела, что такие экзо-
ты, как инжир, хурма и гранат пре-
красно плодоносят в украинских 
реалиях. С тех пор девушка начала 
высаживать разные сорта у себя 
в саду и сейчас имеет целую кол-
лекцию субтропических растений, 
среди которых более 30 сортов ин-
жира.

Первые сорта, которые посади-
ла Лидия, были Брунсвик и Серый 
ранний. «Ошибкой первого года 
стало то, что я неправильно укрыла 
свои саженцы на зиму. Я понаде-
ялась на то, что юге Украины доста-

САДІВНИЦТВО
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точно тепла и инжир может расти 
без укрытия, поэтому первую зиму 
все саженцы вымерзли до уровня 
земли. После этого, прочитав мно-
го информации о выращивание 
инжира, изучив, каким образом 
лучше делать зимнее укрытие, рас-
тения у меня прекрасно зимуют», 
–  рассказала Лидия.

Среди 30 сортов инжира самыми 
любимыми у Лидии остаются Дал-

матский, у него наиболее крупные 
плоды, до 200 граммов, Серый ран-
ний – он очень сладкий, вкусный, 
дает хороший урожай, его плоды 
подвяливаются на кусте, можно 
не срывая их подвяливать. Следу-
ющие любимчики Браун туркей, 
он очень урожайный и сладкий, и 
Крымский черный, у него красивый 
темно-фиолетовый цвет, плоды 
практически полностью вызревают 
в наших условиях. 

В саду очень много и других со-
ртов из Италии, Испании, Бельгии, 
Португалии, со всей Европы и даже 
несколько сортов из Южной Аме-
рики. Многие из них пока что на-
ходятся на испытании. 

КАК ВЫБРАТЬ  
ИНЖИР?

Одним из главных критериев ин-
жира для выращивания в Украине 
должно быть раннее созревание. 
Инжир, как правило, дает два уро-
жая. Второй урожай должен успеть 
созреть в августе либо в сентябре. 
Есть сорта, которые созревают в 
южной Европе в начале октября, 
для нашего климата они не походят. 

Приятнее, когда инжир дает 
именно два урожая. Первый урожай 
созревает где-то с начала– сере-
дины июля, второй урожай можно 
ожидать с середины августа.  

Также есть сорта инжира, кото-
рые являются не самоплодными, то 
есть им для плодоношения необхо-
дим опылитель. В нашем климате 
он не может обитать, поэтому нуж-
но подбирать только самоплодные 
сорта.

СПОСОБЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ

Способ выращивания инжира 
зависит от того, какие есть возмож-
ности для укрытия инжира на зиму, 
говорит Лидия. Также важным 
фактором является расположение 
участка. Если он на юге Украины, то 
можем получать 2 урожая, и нет не-
обходимости обрезать дерево для 
зимнего укрытия. 

Для более северных регионов, 
где зима значительно холоднее, 
такой способ не подходит. «В та-
ком случае необходимо либо при-
гибать инжир на зиму, либо выра-
щивать его кордонным способом, 
то есть срезаются все ветки, кото-
рые вертикально растут в течение 
сезона, но таким образом теряется 
практически полностью первый 
урожай. Первый урожай формиру-
ется на ветках предыдущего года, 
второй урожай на текущем при-
росте. Если срезаются ветки, мы 
лишаемся первого урожая», – де-
лится Лидия Чернецкая.

САДІВНИЦТВО
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ПОСАДКА

– Самое главное условие 
для хорошей вегетации рас-
тения – это чистое солнце, 
если есть малейшее затенение, он 
будет расти в высоту, в ущерб пло-
доношению. 

– Хороший полив, хотя, инжир 
засухоустойчив, но для получения 
хорошего урожая с крупной ягодой 
необходим обильный полив. 

– Если есть возможность, то луч-
ше сажать растения в более тихом 
месте, это необходимо для того, 
чтобы избежать обморожения са-
женцев.

– Для выращивания подходит 
практически любая почва, инжир 
неприхотлив, может расти и в чер-
ноземе, и в глине. Единственное, не 
любит очень кислые, торфянистые 
почвы. 

УХОД

Инжир – относительно новая 
культура для выращивания в Укра-
ине, поэтому вредителей и болезней 
не наблюдается. «Возможно, через 
несколько лет они появятся, но сей-
час инжир можно выращивать, аб-
солютно не обрабатывая его препа-
ратами. Единственное, весной один 
раз я делаю подкормку, а так он лю-
бит только полив. У него настолько 
мощная корневая система и в ширь, 
и в глубь, что позволяет из почвы 
доставать все необходимые ему ми-
кроэлементы», –  говорит садовод. 

При весенней подкормке мож-
но использовать компост, немного 
минеральных удобрений, можно 
применить биопрепараты. Нет чет-
кого графика внесения удобрений, 
можно их и не вносить. По словам 
Лидии, это не будет существенно 
влиять на плодоношение.

 
ПОЛИВ

Зависит от того, насколько сухо, 
жарко в регионе выращивания. 

Чем жарче, тем чаще его нужно по-
ливать. Влияет на полив и размер 
растения. «У меня растения в вы-
соту где-то 3,5 метра и в диаметре 
столько же, им нужен полив 2 раза 
в неделю летом в период, когда на-
ливаются плоды. Они тогда поуча-
ются крупные, вкусные, сладкие», 
–   уточняет любительница экзотов. 
Если летом недостаточно полива, 
растение может сбрасывать ягоды. 
Проблему можно решить хорошим 
слоем мульчирования, тогда расте-
ние меньше пересыхает. 

В весенний период необходи-
мо сделать пару мощных поливов, 
больше нет необходимости. Осе-
нью перед укрытием поливы де-
лаются минимально, нужно, чтоб 
дерево подготавливалось к зиме, 
впадало в спячку. 

ОБРЕЗКА

Промежуточная обрезка необ-
ходима для того, чтобы осветлять 
крону, вырезать «жировики», загу-
щающие тоненькие веточки, чтобы 
плоды были максимально освеще-
ны солнцем. Вплоть до того, что во 
время созревания даже общипы-
вать лишние листья. Чем больше 
солнца, тем больше сахара в плодах, 
тем они вкуснее. 

Общую обрезку необходимо 
проводить весной, вырезаются вы-
сохшие или подопревшие веточки. 
Также растение можно сдерживать 

САДІВНИЦТВО
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в размерах в ширину или высоту. 
Какие размеры вы ему задаете, в та-
ких оно и будет расти. 

Растение очень крепкое, сильное, 
есть сорта, которые вверх растут, 
есть сорта, которые больше кустят-
ся. В грунте растение очень активно 
нарастает, за один сезон побег мо-
жет вырасти в высоту до 3 метров. 

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ

Одним из самых важных момен-
тов в выращивании инжира явля-
ется правильное зимнее укрытие 
растений. В каждом регионе необ-
ходимо проводить его по-разному. 
В северной части Украины его мож-
но закопать, как делают с южными 
сортами винограда. На юге этот 
способ не походит, лоза вся выпре-
ет и сгниет. 

«Я связываю ветки как мож-
но уже, накрываю несколькими 
мешками плотного агроволокна, 
сверху мешок из фольгированно-
го утеплителя. – делится Лидия. 
– Также у меня предусмотрена 
вентиляция. Сверху и снизу встав-

лены обычные пластиковые водо-
проводные трубки. Если на улице 
температура +5 и выше, эти тру-
бочки постоянно открыты. Если 
температура падает, тогда трубки 

закрываются, и вентиляция пре-
кращается. В этом году в связи с 
теплой зимой  укрытие было при-
открыто. Мы укрывали инжир где-
то перед Новым годом, а сняли 
укрытие в конце марта». 

УРОЖАЙ 

Инжир очень скороплоден. В год 
посадки он уже начинает давать 
плоды, но их необходимо обрывать, 
чтобы куст вырос и успел сформи-
роваться крепким.

Плодоношение начинается со 
второго года. На второй год вы по-
лучаете около 10 плодов, в зависи-
мости от силы роста растения и со-
рта. На третий год штук 20. 

Есть сорта, которые называют 
«тугодумами». Например, Далмат-
ский начинает плодоносить только 
на третий год. Со своих деревьев са-
довод собирает больше ведра инжи-
ра с одного и с другого урожая. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИНЖИРНЫЕ САДЫ

В Украине есть уже примеры 
промышленных инжирных садов. 
В Винницкой области заложена 
плантация на несколько гектаров, 
также уже плодоносят небольшие 

пробные инжирные плантации на 
юге Украины.

При промышленном выращи-
вании необходимо учитывать ре-
гион подразумеваемого сада и по-
добрать правильные сорта. Есть 
сорта для любительского сегмен-
та, а есть растения для выращива-
ния в промышленных масштабах. 

К промышленным можно от-
нести Браун туркей, Крымский 
черный, Брунсвик, Далматский. 
Эти сорта имеют крупные плоды, 
интересны по цвету и сладкие. 
Любительские сорта имеют пло-
ды помельче, могут быть не на-
столько красивой окраски, но они 
более вкусные. Однако люди, как 
правило, покупают глазами. 

Закладывая сад, необходимо 
учитывать, каким будет уход за 
растениями, ручной или механи-
зированный. Если механизиро-
ванный, то стоит выбрать схему 
посадки 4Х3, если ручной уход, 
можно делать междурядья мень-
ше – 3Х3. 

Возможно, в ближайшем буду-
щем на украинских прилавках по-
явится инжир украинского про-
изводства. 

Контакти Лидии Чернецкой: 
+3(067)933-41-62

САДІВНИЦТВО
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Клубничный сезон в Украине 
стартовал, а это значит, что сто-
ит задуматься о реализации своей 
продукции. Помимо продажи ягод 
на свежем рынке, стоит обратить 
свое внимание на переработку то-
вара, что позволит продлить срок 
реализации клубники и принесет 
дополнительную прибыль.

Существует ошибочное мне-
ние, что замораживание клуб-
ники предназначено только для 
избыточного и менее качествен-
ного продукта. Однако это не 
так. Сектор замороженной клуб-
ники хорошо развит и выгоден 
для опытных переработчиков. 
Обеспечение рынка клубникой в 
межсезонье – это простой способ 
максимизировать доход, особенно 
когда предлагается первоклассный 
замороженный продукт премиум-
класса. Вкладывая средства в пра-
вильную технологию и оборудо-
вание, вы обеспечите свой успех в 
переработке клубники.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ РЫНОК

Европа является крупнейшим 
рынком клубники в мире, предлагая 
одни из лучших возможностей для 
экспортеров замороженной ягоды. 
По данным Fructidor, Европейцы по-
требляют около 1,2 миллиона метри-
ческих тонн в год, и эта тенденция, 

похоже, не замедляется. В целом, по-
требление замороженных фруктов в 
Европе имеет тенденцию к росту, и 
за последние пять лет оно увеличива-
лось на 5% в год.

За пределами европейского сек-
тора возможности можно найти на 
растущих рынках Северной Афри-
ки, Азии и Америки. В частности, на 
Китай и США приходится примерно 
56% мирового потребления клубни-
ки, утверждают в IndexBox Marketing. 
Ожидается, что импорт заморожен-
ной клубники в ближайшие несколь-
ко лет увеличится во всем мире благо-
даря улучшению сортов, расширению 
сроков, новым привычкам питания и 
их более широкому применению.

Основным потребителем заморо-
женной клубники является пищевая 
промышленность, в которую входят 
производители фруктов. Тем не ме-
нее, на розничный сегмент приходит-
ся небольшая, но значительная часть 
базы пользователей, поскольку они 
обычно платят больше за импорти-
рованную замороженную клубнику, 

ЗАМОРОЖЕННАЯ ЯГОДА – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ?

ПЕРЕРОБКА
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но запрашивают только премиальные 
продукты, сообщает CBI. Имен-
но здесь замороженная клубника 
доказывает свою ценность как очень 
удобный продукт с естественным вне-
шним видом, идеальной текстурой и 
максимальной пищевой ценностью.

 
ЗАМОРОЖЕННАЯ 
КЛУБНИКА VS СВЕЖАЯ 
КЛУБНИКА

Замороженные фрукты и ягоды 
обрабатываются на пике зрелости, 
тогда как свежие фрукты и ягоды 
можно собирать до того, как они по-
лностью созреют. Во время тран-
спортировки питательные свойства 
свежих фруктов ухудшаются из-за 
воздействия света и тепла. В то же 
время замороженные фрукты и 
ягоды, включая клубнику, заморажи-
ваются сразу после сбора урожая, что 
сохраняет их витамины, минералы и 
антиоксиданты. Кроме того, заморо-
женная клубника не содержит доба-
вок, сахара и других консервантов.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ВАШЕГО ПОРТФЕЛЯ 
ПРОДУКТА

Домашняя клубника, как прави-
ло, потребляется в свежем виде, что 
означает, что лучшие сорта с разных 

рынков не могут быть использованы 
во всем мире, если они не предла-
гаются в качестве замороженной 
клубники. Свежая клубника обычно 
считается сильным конкурентом за-
мороженной клубники. Тем не менее, 
они оба могут быть частью предло-
жений. Если переработчик поставля-
ет только свежую клубнику на рынок, 
то он должен диверсифицировать 
свой ассортимент продукции с помо-
щью замороженной клубники, осо-
бенно если она может поставляться в 
межсезонье.

Как правило, когда поступает 
местная свежая продукция, цены 
снижаются, поэтому экспортеры 
предпочитают продавать оставшую-
ся продукцию в виде замороженных 
фруктов в межсезонье. Если произ-
водитель с самого начала сосредото-
чится на обработке, то при правиль-
ном выполнении это окажется более 
выгодным для его итоговой суммы. 

ДОСТИЖЕНИЕ 
ПРЕМИУМ-ЗАМОРОЗКИ 

Сохранение структуры ягоды воз-
можно благодаря очень быстрому 
охлаждению – вместо крупных 
кристаллов из естественных соков 
образуются микрокристаллы од-
новременно в межклеточном про-
странстве и самой клетке, поэтому 

их оболочка остается целостной. 
Результат – неизменные органо-
лептические свойства, изначальная 
форма, природный аромат, цвет и 
вкус.

Клубника может замораживать-
ся в устройствах нескольких ти-
пов – камерах, скороморозильных 
спиральных или туннельных устрой-
ствах или же флюидизационных ап-
паратах. 

Камеры шоковой заморозки 
предназначены для глубокой и 
быстрой заморозки ягод. Активная 
вентиляция холодного воздуха по-
зволяет охлаждать и замораживать 
ягоды с минимальной потерей веса 
– до 7%.  

В конвейерных, спиральных 
туннелях клубника россыпью дви-
жется на конвейерной ленте, где 
каждая ягодка равномерно обду-
вается холодным воздухом со всех 
сторон, поэтому их смерзания не 
происходит.

При использовании туннелей IQF 
сохраняются высокое качество про-
дукции, обеспечивается минималь-
ная усадка, а продукты сохраняют 
свою рассыпчатую структуру. 

Чтобы шоковая заморозка клуб-
ники полностью соответствовала 
технологии, необходимо правильно 
рассчитать мощность и производи-
тельность оборудования.  

ПЕРЕРОБКА
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КОСМИЧЕСКИЕ 
ЯБЛОКИ И

 БАНАНЫ
Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ПЕРЕРОБКА

Осенью прошлого года на 
украинском рынке появились 
сублимированные продуты тор-
говой марки «СryoVit», при про-
изводстве которых используется 
технология приготовления еды 
для космонавтов. Однако цена 
на такие продукты нынче далеко 
не космическая. Ведь благодаря 
техническому прогрессу послед-
них десятилетий компрессор-
ная и вакуумная техника стала 
более эффективной и менее до-
рогостоящей, соответственно, 
появилась возможность произ-
водить более доступные по цене 
сублимированные продуты пита-
ния. Об этом изданию «Овочі та 
Фрукти» сообщил собственник 
ТМ «СryoVit» Андрей Федякин.

Предприниматель рас-
сказал, что производство 
сублимированных продуктов на-
ходится в предместье Днепра. 
Предприятие функционирует 14 
лет. Сначала выпускали различ-
ное оборудование для пищевой 
промышленности в небольших 
масштабах, а несколько лет назад 
появился клиент, который зака-
зал сублимационную установку. 
В результате предприятие ста-
ло специализироваться на таких 
установках, как бытовых, так и 
промышленных. Нынче это обо-
рудование нашло своего поку-
пателя не только на украинском 
рынке, но и в Польше, а также в 
странах Балтии. Андрей Федякин 
предполагает, что география по-
ставок оборудования и готовых 
сублимированных продуктов пи-
тания будет расширяться.  

– Наблюдается позитив-
ная динамика развития рынка 
сублимированных фруктов. Их 
естественный внешний вид плюс 
полное сохранение всей фермент-
ной матрицы и витаминного про-
филя делают свое дело. Никакой 
другой тип сушки не обеспечивает 
данных характеристик продукту 
в той мере, как сублимационная 
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сушка. Потому что в процессе не за-
действован нагрев сырья, который 
приводит к деструкции 
определенных компонентов. В на-
шем же случае сушка происходит 
на молекулярном уровне, процесс 
протекает при отрицательных 
температурах, то есть ни о какой 
деструкции ферментов не может 
быть речи, готовый продукт оста-

ется в нативном виде. А интерес к 
нему со стороны потребителей рас-
тет во всем мире, включая Украину. 
Ведь динамика современной жиз-
ни, особенно в больших городах, 
не способствует затрате большого 
количества времени на приготов-
ление пищи и поиски продуктов 
питания. Поэтому быстрая еда, 
хоть как мы этого не хотим, будет 
более востребована, в том числе и 
сублимированные продукты пи-
тания. К тому же они могут быть 
полезнее и сбалансированнее, чем, 
скажем, домашняя еда. Ведь разра-
боткой технологических стандар-
тов сублимированных продуктов 
занимаются разные категории спе-
циалистов – в области кулинарии, 
диетологии, нутрициологии, инже-
нерии – которые разрабатывают 
различные рационы, чтобы удо-
влетворить широкий круг потре-
бителей – от спортсменов и ЗО-
Жевцев до вегетарианцев. В этом 
сегменте на мировом рынке на 
данный момент лидирует США, – 
говорит Андрей Федякин. 

Изготовление това-
ров повседневного спроса – 
сублимированных продуктов пи-
тания – Андрей Федякин наладил 
при помощи оборудования соб-
ственного производства. Сырьем 
служат яблоки, бананы, малина, 

клубника, зерновые культуры, а 
также мясо-молочные продукты. 
Из них делают трекинговую еду 
(продукты для длительных похо-
дов и экстремальных условий), ха-
рактерной особенностью которой 
является высокая калорийность 
при максимальной компактности 
и минимальном весе продукта, а 
также супы, каши, пюре быстрого 
приготовления. По словам Ан-
дрея Федякина, эти продукты мо-
гут храниться от 5 до 25 лет, при 
этом не теряют своих вкусовых 
качеств. Если, скажем, в «сухой» 
борщ добавить воду и размешать 
содержимое пакета, почувству-
ете вкус этого блюда, как буд-
то только снятого с плиты. Этот 
борщ в действительности варят, 
как обычный, в большом казане 
со всеми необходимыми ингре-
диентами, потом подвергают его 
сублимации, в результате борщ из 
жидкого состояния переходит в 
твердое, имеет большой срок хра-
нения и минимальный вес, хотя 
при этом калорийность порции не 
отличается от продукта в жидком 
состоянии. Таким образом, в 400–
500 г сублимата можно вместить 
около 6000 калорий. Кстати, су-
блимировать можно и другие блю-
да, их меню и выбор достаточно 
разнообразен. Ведь пребывание 

ПЕРЕРОБКА

Андрей Федякин 
презентует продукцию на 
специализированной выставке

Цех, где производят продукцию ТМ «СryoVit» 
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в экстремальных условиях, в том 
числе и в космосе, требует каче-
ственного питания. 

Процесс сублимирования еще 
называют леофилизацией, или мо-
лекулярной сушкой. Схематически 
выглядит это так: предваритель-
но продукт замораживают при-
близительно до –40°C, затем его 
помещают в вакуумную камеру, 
где уровень отрицательного дав-
ления превосходит космическое, 
что называется, создают глубокий 
вакуум, затем непосредственно к 
сырью подводится небольшое ко-
личество тепла в виде инфракрас-
ного нагрева, в результате чего 
молекулы продукта начинают пе-
реноситься на охлаждаемую по-
верхность – десублиматор, так 
называется специальная пластина, 
где образуется лед. Таким образом, 
влага на молекулярном уровне, ми-
нуя жидкое состояние, толерантно 
покидает продукт, дрейфуя через 
клеточные мембраны и не разрушая 
их. Поэтому внешний вид того же 
яблока или малины, высушенных в 
сублимационной установке, прак-
тически остается неизменным. 
Процесс этот не быстрый. Если 

говорить о яблоках, порезанных 
дольками, которые представлены 
в линейке «Аstronavt» от ТМ 
«СryoVit», то их сушка будет длить-
ся приблизительно 20 часов, если о 
клубнике, высушенной в натураль-
ную величину – 36–38 часов, а если 
речь идет о клубничных кубиках, 
которые активно используются 
для каш быстрого приготовления – 
18–20 часов. Как отмечает Андрей 

Федякин, на скорость сушки 
влияет толщина высушиваемого 
материала, и эта зависимость 
пропорциональна геометричес-
кой прогрессии. 

– Устройство и принцип 
работы бытовых и промышленных 
сублимационных установок не 
отличается. Существенная раз-
ница лишь в себестоимости про-

дукта, выпущенной тем 
или иным типом 

установки. Чем 
м а с ш т а б н е е 

ус тановка , 
тем боль-
ше сырья 

можно пе-
реработать 

за единицу 
времени – со-

ответственно себестоимость го-
тового продукта, произведенного 
в промышленной сублимацион-
ной установке, будет ниже. И это 
является краеугольным камнем 
сублимационных машин. Мы как 
производители этого оборудо-
вания столкнулись еще и с тем 
фактом, что прямое масштабиро-
вание конструкций невозможно в 

ПЕРЕРОБКА

Cублимационные установки 
ФЛП «Федякин»
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сублимационных установках. При 
постройке большой машины нуж-
но использовать другие приемы, 
методы и принципы в ее конструк-
ции, чтобы она работала с той 
же эффективностью, – делится 
опытом Андрей Федякин.

Он рассказал, что все 
сублимационные установки в осно-
вном потребляют электричество. 
Хотя можно создать сублимаци-
онную машину, которая будет ра-
ботать на твердом топливе. Но в 
этом нет потребности, ведь срок 
окупаемости оборудования лишь 
возрастет. 

– Сырье в основном закупа-
ем у фермеров Днепропетров-
ской области. Но бывают слу-
чаи, когда приходится искать его 
по всей Украине, как, например, 
было с органическими ягодами, 
партию которых нам заказали в 
высушенном виде. Для хранения 
сырья есть небольшой холодный 
склад, где можно разместить за-
пас, достаточный для загрузки 
производства на 3–4 рабочих дня, 
– рассказывает Андрей Федякин. 
– При этом сортовые различия 
плодов не имеют доминирующе-
го значения при выборе сырья 
для нашего производства, скорее 
ориентируемся на цену и качество 
товара. Пищевое производство в 
ФЛП «Федякин» сертифициро-
вано по ISO 2000 и ХАССП. Его 
масштабы соответствуют тепе-
решним объемам реализации. Есть 
два аппарата, которые в сумме мо-
гут высушить 600–900 кг сырья в 
сутки. Коэффициент усушки очень 
высокий. Чем меньше сухого ве-
щества в сырье, тем он выше. На-
пример, из 450 кг неизмельченной 
малины получиться около 60 кг го-
тового продукта. 

Предприниматель рассказал, 
что в нынешних условиях вся про-
дукция ТМ «СryoVit» реализуется в 
основном посредством интернет-
каналов. А условия, предлагаемые 
крупными торговыми сетями, 

невыгодны начина-
ющим производи-
телям. Обсуждается 
идея продажи продук-
тов линейки «Безпечна 
їжа», которая включает 
в себя ассортимент блюд 
быстрой еды через сеть 
вендинговых авто-
матов, но это требует 
дополнительных капи-
таловложений, на которые 
Андрей Федякин планирует 
заработать в будущем. А пока 
новый продукт еще не успел 
окупить затраты на свое произ-
водство. 

Собственник ТМ «СryoVit» 
отметил, что рынок 
сублимированных продуктов 
питания продуктов будет раз-
виваться соразмерно росту бла-
госостояния покупателей, ведь 
эта продукция дороже, чем 
быстрорастворимые супы, пюре 
и вермишель, которых в избытке 
в продуктовых магазинах. Но 
более высокая цена сублиматов 
соответствует более высокому 
качеству продукта, хотя это для 
украинского потребителя не яв-

ляется доминирующим фактором. 
Также Андрей Федякин сообщил, 
что сейчас на украинском рынке 
очень много товаров, которые 
называют сублимированными, 
хотя они таковыми не являют-
ся. Причиной этого является от-
сутствие штрафных санкций со 
стороны компетентных проверя-
ющих органов и недобросовест-
ность некоторых производите-
лей. 

ПЕРЕРОБКА

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

Тарас 
БОНДАРЕНКО, 
провідний юрист 
TOTUM LF

Наприкінці квітня нинішнього року Президентом України було підписано Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення» і фактично було відкрито вільне ринкове 
регулювання цих земель. Фахівці у сфері земельного права на замовлення журналу 
«Овочі та Фрукти» проаналізували документ і висловили свою думку стосовно 
нововведень.

БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ 
ЗАКОН ТА РЕАЛ²¯ ЖИТТЯ

  ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗА ПІДТРИМКИ UPL УКРАЇНА
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Дмитро МОРГУН, 
 адвокат Центру правових 
та політичних технологій 
«Ін’юрпол»

Следует отметить, что после при-
нятия Закона Украины «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее Закон № 
2178-10) было зарегистрировано 13 
постановлений «Об отмене решения 
Верховной Рады о принятии в целом 
как закона проекта закона о внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения», которые, в общем, 
несмотря на карантин, парламент 
рассмотрел и отклонил. Хотя в та-
ких условиях невозможно даже бег-
ло рассмотреть 13 документов. Плюс 
ночной режим второго чтения этого 
Закона, а также игнорирование депу-
татами замечаний Главного юридиче-
ского управления от 11 января 2020 
года и тем более дополнительных за-
мечаний, которые были поданы этим 
же управлением на второе чтение, 
способствовало ряду существенных 
недоработок в документе. 

Для анализа предлагаемых измене-
ний стоит использовать сравнитель-
ную таблицу проекта Закона Укра-
ины № 2178-10. Исходя из таблицы, 
многие утверждают, что продаже не 
будут подлежать земельные участки 
сельскохозяйственного назначения 
государственной и коммунальной 
собственности, поскольку, в соответ-
ствии с изменениями, внесёнными в 
ст.130 Земельного кодекса Украины 
(далее — ЗК Украины), определено, 
что продажа земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
государственной и коммунальной 
собственности запрещается. Счи-
таю, что такое изложение даёт новые 
предпосылки к продолжению, а не 
решению споров. К такому выво-
ду склоняет существующая сегодня 
практика изменения целевого на-

значения земли. Но теперь будет ме-
няться не назначение, а собственник, 
возможно, с привлечением ещё бо-
лее грозных схем взамен существу-
ющих. При этом можно утверждать, 
что Закон Украины № 2178-10 не со-
ответствует принципам верховен-
ства права, закрепленного статьей 8 
Конституции Украины. В том числе 
и потому, что в противовес требова-
ниям ст.13 Конституции Украины, в 
данном случае не все субъекты права 
собственности равны перед законом. 
То есть основной постулат, которым 
выступающие прикрывали свои за-
мыслы, нарушен. Теперь государство 
и коммунальные объединения смогут 
утверждать о нарушении своих прав 
на распоряжение таким активом, как 
земля. Ведь сохранено главное для 
многих условие, а именно, приобре-
тать право собственности на земель-
ные участки сельскохозяйственного 
назначения могут юридические лица 
Украины, созданные и зарегистриро-
ванные по законодательству Украины, 
участниками (акционерами, членами) 
которых являются только гражда-
не Украины и / или государство, и / 
или территориальные общины. Уже 
из этого определения видна несо-
гласованность продажи земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения государственной и комму-
нальной собственности. При этом 
нелогичным является следующее 
ограничение. Так, иностранцам, ли-
цам без гражданства и юридическим 
лицам запрещено приобретать доли 
в уставном (складочном) капитале, 
акции, паи, членство в юридических 
лицах (кроме как в уставном (скла-
дочном) капитале банков), которые 
являются владельцами земель сель-
скохозяйственного назначения. То 
есть банк, который может продавать 
полученные как предмет залога в по-
рядке обращения взыскания участки 
сельскохозяйственного назначения, 
может инвестироваться за счёт ино-
странного капитала, а фермерское 
хозяйство не может получить инве-
стицию, потому что даже членство 

запрещено. Таким образом, любое 
денежное участие можно будет трак-
товать как приобретение существен-
ного влияния (доли, акции и т.д.), а 
следовательно, нарушение запрета. 

 Следует заметить, что право соб-
ственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения 
может в порядке обращения взы-
скания на них как на предмет залога 
приобретаться банками. Ограниче-
ния по площади отсутствуют, но та-
кие земельные участки должны быть 
отчуждены банками на земельных 
торгах в течение двух лет со дня при-
обретения права собственности. На-
рушение этого требования является 
основанием для признания сделки, 
по которой приобретается право 
собственности на земельный уча-
сток, недействительной, а также для 
конфискации земельного участка. Но 
опять же непонятна процедура такой 
конфискации. Нужно будет решение 
суда или достаточно будет подтверж-
дённого нарушения? 

Проблематика юридических лиц 
так неудачно выписана в Законе Укра-
ины № 2178-10, что исправлять эту си-
туацию в связи с тем, что депутаты не 
желают этого делать, придётся судам, 
в том числе и международным. Огра-
ниченные рамки публикации не по-
зволяют провести детальный анализ 
выписанных норм, да и в прошлых 
публикациях мы останавливались на 
проблеме юридических лиц, исходя 
из видов, сфер деятельности и т.д.

Теперь обратим внимание на пред-
мет покупки — земли сельскохо-
зяйственного назначения. В законе 
установлено, что граждане Украины 
могут приобретать право собствен-
ности на земельные участки сельско-
хозяйственного назначения общей 
площадью до 100 га. Одновременно 
общая площадь земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в 
собственности гражданина не может 
превышать десяти тысяч гектаров.  

Что касается юридических лиц, то 
с учётом указанных выше условий с 
01.01.2024 г. общая площадь земель-
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ных участков сельскохозяйственного 
назначения в собственности юриди-
ческого лица (кроме банков) не может 

превышать общей площади земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения, которые могут находить-
ся в собственности всех ее участни-
ков (членов, акционеров), но не более 
десяти тысяч гектаров. Иностранцы и 
иностранные юридические лица смо-
гут приобретать право собственности 
на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения при условии 
одобрения такого решения на рефе-
рендуме в тех же нормах. Таким обра-
зом, банки имеют незаслуженный, по 
мнению автора, приоритет. Даже на-

личие обязанности для банков осуще-
ствить продажу земельных участков в 
течение 2-х лет с момента приобрете-
ния права собственности скорее даёт 
возможность злоупотреблять, неже-
ли ставит банки в равное с другими 
юридическими лицами правами. 

Обращаем внимание, что не 
допускается приобретение 
права собственности на зе-
мельные участки сельскохо-

зяйственного назначения 
по возмездным договорам 

при отсутствии у его приоб-
ретателя документов, под-
тверждающих источники 
происхождения средств или 
других активов, за счет ко-
торых приобретается такое 

право. Таким образом, поку-
патель должен будет подтвердить 

происхождение денег или других ак-
тивов в установленном законом по-
рядке. Возможно, что даже справка 
за многие года накопления не будет 
надлежащим документом происхож-
дения (накопления) средств. Поэто-
му возникнет схема легализации не-
легальных денег для покупки такого 
актива, как земля. Наличие контроля 
над сделками купли-продажи земель-
ных участков в расчетах может иметь 
двоякое значение. С одной стороны, 
борьба с легализацией средств, до-
бытых преступным путём, а с другой 
— ограничение возможности лица на 
реализацию своего права. Не нужно 
также забывать, что такой контроль 
— это ещё и коррупционный риск. 

Также решено определять цену 
продажи земельных участков сель-

скохозяйственного назначения, вы-
деленных в натуре (на местности) 
владельцам земельных долей (паев), 
к 1 января 2030 г. не ниже их норма-
тивной денежной оценки. После этой 
даты, скорее всего, будут предложе-
ны и внесены изменения в законода-
тельство, поскольку договорная сто-
имость продажи может составлять 
формально одну гривну, что, безус-
ловно, является довольно рискован-
ной нормой на перспективу. 

Законодатель попытался урегули-
ровать и преимущественное право 
лица на приобретение земельного 
участка, которым это лицо пользу-
ется. Например, даже если условия 
договора аренды не содержат пункта 
о преимущественном праве, ст. 777 
Гражданского кодекса Украины (офи-
циальное толкование положений ч.2 
ст. 777 см. в Решении Конституцион-
ного Суда № 31-рп/2009 от 10.12.2009) 
закрепляет, что наниматель, надле-
жащим образом исполняющий свои 
обязанности по договору найма, в 
случае продажи вещи, переданной в 
аренду, имеет преимущественное пра-
во перед другими лицами на ее приоб-
ретение. В то же время, проект Закон 
№ 2178-10 не требует, к сожалению, 
уведомления арендатора при заклю-
чении договора дарения земельного 
участка. Это неминуемо приведёт к 
злоупотреблениям и судебным тяж-
бам. Но в силу указанной ст.777 ГК 
Украины владелец земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения 
обязан письменно уведомить аренда-
тора земельного участка об условиях 
продаж и предложить арендатору 
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приобрести участок. В случае отказа 
или игнорирования письма в течение 
тридцати календарных дней с момен-
та направления, владелец земельного 
участка может осуществить ее про-
дажу другому лицу. Следствием несо-
общения арендатору о продаже будет 
признание договора купли-продажи 
земельного участка недействитель-
ным.

Поддерживаю членов Комитета 
аграрного и земельного права Нацио-
нальной ассоциации адвокатов Укра-
ины, которые озвучили свою оценку 
Закона № 2178-10: 
• несовершенство юридического тек-
ста приводит к многовариантности 
толкований;
• механизм проверки конечных бене-
фициарных собственников (контрол-
леров) в Украине требует усовершен-
ствования для контроля и охраны 
государством земель сельскохозяй-
ственного назначения;
• не предусмотрен государственный 
контроль за использованием и охра-
ной земель в сфере предъявления ис-
ков в суд о конфискации земель, если 
в собственности одного лица нахо-
дится площадь, превышающая пре-
дельные размеры, указанные в законе. 
Механизм и обоснованность вмеша-
тельства в конституционное право 
собственности в законе остается 
неопределенным;
• отсутствие порядка проверки со-
ответствия приобретателя или 
владельца земельного участка сель-
скохозяйственного назначения тре-
бованиям;
• отсутствие четкого механизма 
и реальной финансовой поддержки 

граждан и юридических лиц (в том 
числе фермерских хозяйств) для при-
обретения земельных участков сель-
скохозяйственного назначения; 
• необходимость создания допол-
нительных специализированных 
правоохранительных подразделе-
ний, в компетенцию которых была 
бы отнесена проверка легальности 
купли-продажи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения и 
обеспечения защиты землевладель-
цев от мошенничества и рейдерства.

Принимая во внимание проведен-
ный анализ Закона № 2178-10, можно 
утверждать, что полноценному запу-
ску рынка земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Украине должна 
предшествовать основательная ор-
ганизационная и законотворческая 
работа, в частности, разработка по-
рядка продажи земельных участков 
и проведения проверки покупателей 
при заключении сделок. 

Тарас БОНДАРЕНКО, 
 провідний юрист TOTUM LF

Від перших законодавчих ініціатив 
на початку 2019 року та ліберальної 
ідеї вільного ринку законотвор-
чий процес залишив небагато, тому 
доцільно розібрати детально, як пра-
цюватиме ринок земель, адже закон 
містить значну кількість обмежень.

Проаналізувавши закон, умовно 
можна розділити весь період станов-
лення ринку на три стадії. 

ПЕРША СТАДІЯ: з 01 лип-
ня 2021 року по 01 січня 2024 року. 
На першій стадій право придба-
вати у власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення 
мають лише громадяни України за 
умови концентрації земельного бан-
ку в межах 100 га (ділянки, набуті у 
власність до відкриття ринку, у цей 
банк не враховуються). Окремим пун-
ктом на першій стадії ринку є право 
банку звертати стягнення на землі у 
разі, якщо вони є предметом іпотеки 
або застави, причому норма щодо 
обмеження концентрації земельного 
банку тут відсутня, взагалі, банкам у 
моделі ринку землі відведена особли-
ва роль. 

ДРУГА СТАДІЯ: з 01 січня 2024 
року, повноцінними гравцями ринку 
землі стають юридичні особи, які є 
резидентами України, а також норми 
щодо концентрації земель у фізичних 
та юридичних осіб розширені до 10 
000 га. 

ТРЕТЯ СТАДІЯ: яка потенційно 
закладена у законі, але може ніколи 
не настати. Законом передбачена 
можливість набуття права на землі 
сільськогосподарського призначення 
іноземцями, але лише після схвален-
ня такого рішення на всеукраїнському 
референдумі громадянами України. 
Цікаво те, що у разі допуску на ринок 
іноземців вони не будуть мати обме-
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жень щодо концентрації в себе зе-
мельного банку. 

Як уже було зазначено, особливим 
гравцем на ринку будуть банківські 
установи. Для банків відсутнє об-
меження щодо іноземного капіталу 
та щодо концентрації земельного 
банку. Отже, оптимальною формою 
управління землею для іноземців 
вбачається саме управління через 
банківські установи. Не виключе-
но, що будуть створені банки сааме 
з цією метою. Для банків установ-
лено обмеження періоду володіння 
землею до двох років, після чого 
банк має відчужити таку земельну 
ділянку на аукціоні, а в разі порушен-
ня її можуть конфіскувати. Проте у 
правових реаліях України така норма 
вбачається досить сумнівною, адже 
є певні способи обходу цього поло-
ження, такі, як зрив аукціону через 
підставних учасників або ініціювання 
судового спору по результатах 
аукціону, який може тривати роками, 
та багато інших, які будуть залежати 
від креативності юридичної коман-
ди банку. У таких випадках важко 
буде застосувати штрафні санкції 
до банківської установи, адже фор-
мально провина банку у порушенні 
терміну володіння буде відсутня і 
строк володіння банком землею може 
бути значно продовжений. 

Ціна продажу земельних ділянок 
до 01 січня 2030 року не може бути 
меншою нормативно-грошової 
оцінки земель. При цьому розрахун-
ки мають бути проведені виключно у 
безготівковій формі, і покупець пови-
нен підтвердити джерела походжен-
ня коштів. Порядок підтвердження 
джерел доходу законом не встанов-
лено, вбачається, що у разі, якщо 
Кабінет Міністрів України не прийме 
спеціальний порядок, банки будуть 
продовжувати виконувати подібний 
моніторинг за своїми порядками, а 
деякі банки підходять до цього питан-
ня досить формально.

Прийнятий закон не передбачає 
можливості продажу земель 
сільськогосподарського призначення 

з державної чи комунальної власності 
за певним винятком. Унікальне 
право на викуп таких земель нале-
жить громадянам, котрі мають право 
постійного користування чи право 
довідного успадкованого володіння 
земельними ділянками, призначе-
ними для ведення селянського (фер-
мерського) господарства. Більше того, 
для таких категорій громадян перед-
бачений викуп за ціною нормативно-
грошової оцінки (без проведення 
аукціону) та інші значні пільги. Майже 
абсолютний мораторій на відчуження 
таких земель вбачається досить див-
ним при ринковій моделі, але законо-
давець таки чином вирішив застраху-
вати державну та комунальну землю 
від процесів, схожих на приватизацію 
дев’яностих років. У разі нормальної 
ситуації у країні зміни таких положень 
можуть бути додатково прийняті або 
може бути прийнятий окремий за-
кон, що буде регулювати можливість 
продажу державної чи комунальної 
сільськогосподарської землі.

Законодавець передбачив пере-
важне право на купівлю земельних 
ділянок, які знаходяться в оренді 
(та в інших випадках, встановлених 
цивільним законодавством), при цьо-
му законом передбачена можливість 
торгувати власним переважним 
правом, яка фактично є новелою 
для України, адже Цивільний кодекс 

України такого інструментарію не 
надає. Процедурно така норма пропи-
сана досить слабко, адже повідомити 
власника потрібно простим листом, 
таким ненадійним механізмом мо-
жуть зловживати сторони шляхом 
надсилання великої кількості листів 
та листів від неналежних адресатів, 
тому вбачається необхідність доопра-
цювання цих положень. Таке право 
фактично може бути переведено в 
опціон, який буде продаватись на рин-
ку відірвано від земельної ділянки, 
і без належного регулювання спри-
чинить подальші судові спори щодо 
продажу такої землі. 

Резюмуючи, варто зазначити, що 
боротьба між прихильниками та про-
тивниками ринку землі привела пер-
шочергову ідею ліберального ринку до 
певного зарегульованого компромісу, 
що, звісно, не відкриває повноцінної 
можливості регуляції ринку вільними 
для всіх умовами. Механізм регуляції 
виписаний не досить якісно, тому є 
надія, що Кабінет Міністрів України 
своїми підзаконними актами до по-
чатку відкриття ринку врегулює 
всі неточності закону і знизить до 
мінімуму можливість зловживання 
з боку всіх суб’єктів ринку для ство-
рення справжніх, справедливих рин-
кових умов, адже лише за справедли-
вого ринку може бути справедлива 
вартість земель. 
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