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В кавуновому краї – на Хер-
сонщині – Голопристанський і 
Цюрупинський райони традицій-
но займали провідні позиції як за 
валом, так і за якістю смугастої 
ягоди. Тож недаремно компанія 
«Бейо Україна» для випробуван-
ня нових гібридів кавуна Одін F1 і 
Бастін F1 обрала саме цей куточок 
регіону. Бо люди тут здавна і про-
фесійно вирощують кавуни, пере-
пробували багато сортів і гібридів 
цієї культури і зможуть об’єктивно 
оцінити новинки та їх перспекти-
ви на ринку.

Так і сталося під час семінару, 
організованого ТОВ «Бейо Укра-
їна» у Голопристанському районі 
Херсонщини наприкінці липня, 
коли врожай Одіна F1 і Бастіна 
F1 вже ось-ось дозрівав на полях 
одного з місцевих фермерських 
господарств. Варто зауважити, що 
експериментальна ділянка з ви-
щезгаданими новинками зайняла 
близько гектара. Кавуни росли не 
в богарних умовах, тобто на зро-
шуваних площах, а погодні умови 
нинішньої весни на Херсонщині 
фахівці назвали малосприятли-

вими для баштанних культур. На-
віть за таких обставин, на думку 
учасників семінару – місцевих 
виробників товарної продукції 
кавуна і дистриб’юторів насіння – 
Одін F1 і Бастін F1 показали себе 
з найкращого боку. Передовсім 
відзначилися врожайністю, неви-
багливістю і чудовими смаковими 
якостями, таким чином склали іс-
пит на зрілість і, вочевидь, готові 
зайняти місце під сонцем на кон-
курентному українському ринку. 

М’якуш Одіна F1 і Бастіна F1 
має насичене червоне забарвлення, 

ОÄIН I БАСТIН
ЗÄАЛИ IСПИТ НА ЗРIЛIСТЬ

ОВОЧІВНИЦТВО
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шкірка не змінює свій колір при ви-
соких температурах, тобто не ви-
горає. Як зазначили у ТОВ «Бейо 
Україна», обидва кавуни мають ви-
сокі показники з транспортабель-
ності, при температурі +20°C стиглі 
плоди Одіна F1 і Ба стіна F1 збері-
гатимуться не менше місяця. 

Детальніше про умови садін-
ня та властивості Одіна F1 і Ба 
стіна F1 присутнім розповів ме-
неджер південного регіону ТОВ 
«Бейо Україна» Олександр Номе-
рюк: «Одін F1–диплоїд сортотипу 
Сrimson Sweet, ультраранній гі-
брид, дозріває за 65 днів від дати 
висадження розсади у відкритий 
грунт. Особливість цього гібрида 
в тому, що при перепадах темпе-
ратури після раннього висаджен-
ня він добре переносить стрес. 
Тобто холод спричиняє прикоре-
неві хвороби кавунів і фузаріозне 
в'янення, даний гібрид стійкий до 
низьких температур і її перепадів, 

при цьому добре запилюються і 
зав'язує плоди. На кожному кущі 
виходить від 3–4 кавунів вагою від 
4–8 кг залежно від густоти посад-
ки насіння або розсади, адже Одін 
F1 можна і так і так вирощувати. 
Для того, щоб отримати більш 
високий урожай за рахунок ваги 
плоду, рекомендована густота ста-
новитиме 6000 рослин на га. Якщо 
кавун призначений для продажу у 
торгових мережах, де існує стан-
дарт – плоди вагою 4–5 кг, норма 
становитиме від 8000–9000 рос-
лин на га. За даними цьогорічних 
дослідів, урожайність Одіна F1 
становила 95 тонн з га, кількість 
сахарози у плодах становила від 
13 до 17% за шкалою Брікса, хоча 
з дощами у цьому році проблем не 
було, і кавун був на поливі. Адже 
професіоналам відомо, щоб кавун 
був солодшим, рослини не тре-
ба зволожувати перед збиранням 
плодів».

ОВОЧІВНИЦТВО

Світлана Овштейн

Жанна Власова
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Фахівець зазначив, що Бастін 
F1 є триплоїдним кавуном типу 
Тайгер, і хоча таке забарвлення 
здебільшого характерне для азій-
ських сортів і гібридів кавуна, у 
цьому випадку селекціонери ви-
користали нехарактерне для єв-
ропейських регіонів забарвлення, 
щоб виділити безнасінневі плоди 
на полі. Адже їх ринкова вартість 
у рази вища за диплоїдні зразки. 
Олександр Номерюк також від-
значив, що Бастін F1 і Одін F1 
були виведені селекціонерами 
Bejo Zaden спеціально для пів-
денно-східних регіонів Європи і 
турецьких областей. І що цікаво, 
зокрема, всі безнасіннєві кавуни 
компанії Bejo Zaden сходять на 
30% краще, ніж їх триплоїдні ро-
дичі. Бастін F1 також належить до 
ранніх гібридів, призначений для 
отримання врожаю як із тунелів, 
так і з ділянок відкритого грунту. 
Для отримання плодів вагою 5–6 
кг рекомендована густота стано-
вить 9000–10000 рослин на гектар 
– саме такий розмір кавунів є най-
оптимальнішим для торговельних 
мереж. Густота 7–8 тисяч рослин 
на га забезпечить середню масу 
плоду 6–8 кг. Серед основних пе-
реваг Бастіна F1 – гібрид добре за-
пилюється навіть при мінімальній 
кількості опилювачів, що є поряд. 
Готові до реалізації плоди Бастін 
F1 вже можна побачити на 70-у 
добу після висадки розсади у від-
критий грунт. Варто відзначити, 
що Бастін F1 вирізняється такими 
ж високими смаковими якостями, 
як і Одін F1 – ці кавуни надзвичай-
но солодкі. Рівень сахарози у пло-
дах Бастін F1починається від 14% 
за шкалою Брікса.

Представниці насіннєвого біз-
несу Херсонщини Жанна Власова 
і Світлана Овштейн були у захваті 
від смакових якостей Одіна F1 і Ба 
стіна F1. Вони заздалегідь замо-
вили насіння для своїх магазинів, 
адже незабаром воно з’явиться для 
реалізації у ТОВ «Бейо Україна». 

«Моє знайомство з продукцією 
Bejo Zaden відбулося у 1997 році, 
тоді ми зацікавилися капустою 
Парел F1. З того часу з цією компа-
нією у нас сформувалися взаємо-
вигідні і навіть дружні стосунки, 
що є дуже важливим моментом 
для бізнесу і життя. Адже насіння 
Bejo Zaden завжди вирізняється 
високими посівними якостями, 
що приносить прибуток не тільки 
дилерам, а і виробникам, які ним 
користуються. Також компанія не 
втомлюється щороку дивувати нас 
своїми новинками. Тому ми із за-
доволенням беремо участь у всіх 
заходах, які проводить ТОВ «Бейо 
Україна», і не тільки на теренах 
Херсонщини», – говорить Жанна 
Власова. 

– Вдячні «Бейо Україна» за ба-
гаторічну дружбу, відмінну якість 
насіння та відмінне обслугову-
вання, – долучається до розмови 
Світлана Овштейн. – Більш якісної 
продукції, в якій можна бути впев-
неною на 100%, ще не зустрічала. 
Саме за себе говорить визнання 
клієнтів нашого магазину, які ви-
ділили перші місця за такими по-
зиціями: серед огірків – Артіст F1, 
шпинат – Спірос F1, буряк – Водан 

ОВОЧІВНИЦТВО
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F1. Переконана, що і кавуни Одін 
F1 та Бастін F1, судячи з їх смако-
вих якостей та інших властивос-
тей, займуть почесні місця у цьому 
рейтингу.

«У цьому році окрім як на Хер-
сонщині Одін F1 і Бастін F1 були 
посаджені на дослідних ділянках 
на Львівщині і Харківщині. У Хар-
ківській області Бастін F1 вирощу-
вали на підщепі, це коли культурна 
рослина прививається до дикої 
форми гарбуза. Головні переваги 
такого методу – рослина кавуна 
не боїться низьких температур, на 
гектар іде менша кількість рослин, 
скажімо, у випадку з Бастіном F1 
– 2.5–3 тисячі штук, такі рослини 
постійно плодоносять, можна не 
дотримуватися сівозміни при їх 
садінні тощо. Єдина проблема – 
на підщепах кавун може втрачати 
свої смакові якості, так от Бастін 

F1 їх не втрачає. І врожай вищій 
приблизно у півтора раза, ніж при 
садінні звичайним методом – че-
рез розсаду. Адже безнасіннєвий 
кавун через те, що у нього занад-
то дрібне насіння, розмножують 
виключно через розсаду на відмі-
ну від Одіна F1, який можна ви-
саджувати у відкритий грунт як 
розсадою, так  і насінням»,– каже 
Олександр Номерюк. 

Щодо рекомендацій компанії з 
вирощування цих новинок, фахі-
вець наголосив, що вони залежать 
від регіону, де планують садіння. 
Якщо, скажімо, Одін F1 висіваєть-
ся на розсаду у «термосі» – тобто 
під плівкою, натягнутою на дуги, 
строк його посадки становитиме 
20 березня. Якщо ж аграрій вирі-
шить отримати ранній продукт не 
з розсади, а з насіння, останнє у 
відкритий грунт варто висаджува-
ти не раніше, ніж за місяць – при-
близно з  20 квітня, і це у природ-
них умовах Херсонської області. 

«Пізні сорти і гібриди кавунів 
на Херсонщині йдуть прямим ви-
сівом, середні та ранні висаджу-
ються через розсаду або насінням. 
Усе залежить від виробника товар-
ної продукції, хто і як призвичаїв-

ся вирощувати. У нас зараз ринок 
непередбачуваний – ранній кавун 
може коштувати дешевше, ніж 
пізній, тому ті, хто займається ка-
вунами, висаджують їх у 2 – 3 ета-
пи, щоб створити конвеєр. І якщо, 
умовно кажучи, перше садіння 
здійснюватиметься 20 квітня, а 
друге, скажімо, 9 травня, то термін 
збирання врожаю відрізнятиметь-
ся хіба що на п’ять днів або тиж-
день, натомість різниця у строках 
садіння – майже місяць. Справа  
у тому, що коли встановлюються 
оптимальні температури виро-
щування, а ризик перепадів тем-
ператур є мінімальним, рослини, 
посаджені пізніше, наздоганяють 
ті, які були посаджені раніше. І тут 
питання полягає у тому, як плану-
вати свій конвеєр», – ділиться до-
свідом Олександр Номерюк.

У підсумку заходу, як наголо-
шували його учасники, побачені 
результати можна отримати лише 
використовуючи продукти якісної 
селекції. Якими і славиться компа-
нія Bejo Zaden не лише в Україні, а 
і в усьому світі. А Одін F1 і Бастін 
F1, своєю чергою, стали додатко-
вим підтвердженням цієї давньої і 
доброї традиції. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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ОВОЧІВНИЦТВО

Цукрова кукурудза – культура вже 
не нова для українських фермерів. 
Втім, технологія вирощування золо-
тих качанів досі ставить більше пи-
тань, аніж аграрна наука може дати 
відповідей. Дуже цікавою та важли-
вою проблематикою вирощування 
культури на зрошуваних землях Пів-
дня України є формування оптималь-
ної густоти посівів культури, підбір 
сортового та гібридного складу, а та-
кож застосування регуляторів росту. 
Саме на вирішення означених питань 
і було направлено наше наукове дослі-
дження, виконане у 2020 році на зро-
шуваному масиві темно-каштанових 
ґрунтів села Чорнобаївка (Херсонська 
область, Білозерський район) за під-
тримки МНАГОР. Схема досліду пе-
редбачала вивчення таких факторів: 

А – схема висівання насіння – 45×30, 
45×20, 70×20, 70×10 (висівання насін-
ня здійснювали 9 травня); В – гібрид 
(Дейнеріс F1, НБМ-2020 F1, Чемпіон 
F1); С – обробка регулятором росту 
Регоплант (50 мл/га в фазу 7–8 лист-
ків культури). Зрошення – дощування 
водою зі свердловини, поливи здій-
снювали при підсиханні поверхнево-
го шару ґрунту. Висівання та форму-
вання густоти культури виконували 
вручну. Мінеральні добрива дозою 
N100P100K100S40 вносили безпосеред-
ньо в рядки в фазу 3–5 листків куль-
тури. Під час виконання досліджень 
було виконано хімічні обробки проти 
шкідників (Енжіо, 150 мл/га у фазу 
8–10 листків культури та Ампліго, 
100 мл/га у фазу викидання волоті), а 
також ручні прополювання бур’янів. 

Збирання врожаю та його ваговий 
облік здійснювали у фазу технічної 
(молочно-воскової) стиглості зерні-
вок. Зважували качани в обгортках 
на електронних аналітичних вагах. 
Дослідження виконувалися в 4-крат-
ній повторності, результати було 
статистично опрацьовано методом 
дисперсійного аналізу за рівня віро-
гідності 95% із використанням про-
грамного комплексу AgroStat. Істот-
ність впливу досліджуваних факторів 
на показники продуктивності рослин 
культури визначали за величиною 
найменшої істотної різниці (НІР05).

Стисла характеристика біологіч-
ного матеріалу:

1Гібрид Дейнеріс F1 – ультраранній 
суперсолодкий гібрид, заявлено – 
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65-68 діб, ФАО 170-180. Довжина ка-
чанів – понад 21 см. Зернівка яскра-
во-жовта, вміст цукрів понад 20%. 
Гібрид стійкий до захворювань та по-
лягання, адаптований до органічного 
землеробства.

2 Гібрид НБМ 2020 F1 – середньо-
стиглий суперсолодкий гібрид, за-

явлено – 75–78 діб. Довжина качанів 
понад 23 см, вміст цукрів – 23%. Зер-
нівка жовтого кольору.

3 Гібрид Чемпіон F1 – середньости-
глий суперсолодкий гібрид, заяв-

лено – 76–78 діб. Довжина качанів 
– 23 см, придатний до консервації. 
Зернівка жовта, вміст цукрів понад 
22%. 

Фенологічні спостереження за 
вирощуваними гібридами кукуру-
дзи цукрової показали, що найбільш 
ранньостиглим виявився гібрид Дей-
неріс (60 діб від сходів до стиглості), 
гібриди Чемпіон F1 і НБМ-2020 F1  
мали практично ідентичні строки 
достигання (70 і 68 діб, відповідно). 
Дещо змінені межі по групах до-
зрівання гібридів можна пояснити 
погодними аномаліями 2020 року, 

оскільки на деяких інших культурах 
також спостерігалося подібне явище 
(Табл. 1).

Вивчення висоти рослин кукуру-
дзи цукрової у дослідах також вказує 
на залежність ростових процесів від 
агротехнологічних факторів (Табл. 
2). Встановлено, що найбільшою си-
лою росту характеризувався гібрид 
Дейнеріс F1 (159,44 см), мінімальною 
– НБМ-2020 F1 (138,69 см). Застосу-
вання регулятора росту Регоплант 

істотно пригальмовувало ріст рос-
лин у висоту, в основному – за раху-
нок скорочення довжини міжвузль, 
що, з одного боку, дає менший при-
ріст біомаси рослин, що є негатив-
ним у тому випадку, коли зелена маса 
після збирання качанів планується 
використовуватися на силосування, 
але з іншого – дозволяє випробувати 
повний цикл вирощування культури 
в невисоких приміщеннях закритого 
ґрунту, а також підвищує стійкість 
проти несприятливих факторів на-
вколишнього середовища (насампе-
ред, вітрів), які викликають виляган-
ня. Максимальну висоту (148,25 см) 
мали рослини за схеми висівання 
70×10 см.

ОВОЧІВНИЦТВО

Табл. 1. Приблизні строки проходження  
фенологічних фаз гібридами кукурудзи цукрової

Міжфазний період
Гібрид

Дейнеріс F1 НБМ-2020 F1 Чемпіон F1

2-3 – 5-7 листків 5 7 7

5-7 – 7-8 листків 6 5 5

7-8 – 8-10 листків 5 2 5

8–10 листків – викидання волоті 17 19 25

Викидання волоті – цвітіння 6 7 7

Цвітіння – технічна стиглість 14 21 15

Сходи – технічна стиглість 60 68 70

Гібрид НБМ-2020 F1 
в фазу 5-7 листків

Гібрид Дейнеріс F1  
в фазу 3-5 листків

Табл. 2. Висота рослин кукурудзи цукрової у фазу цвітіння качанів, см

Гібрид (В) Регоплант 
(С)

Схема висіву, см (А)
Середнє

70x10 70x20 45x20 45x30

Дейнеріс 
F1

50 мл/га 147,00 150,50 146,50 146,25
159,44

Без обробки 166,50 167,50 165,75 185,50

НБМ-2020 
F1

50 мл/га 135,75 125,50 141,25 136,00
138,69

Без обробки 141,00 144,75 139,25 146,00

Чемпіон 
F1

50 мл/га 143,75 138,75 129,50 142,25
140,06

Без обробки 155,50 144,00 126,75 140,00
Середнє  
за схемами висіву 148,25 145,17 141,50 149,33

Регоплант, 50 мл/га 140,25
Без обробки 151,88

Примітка: НІР05: часткові відмінності за факторами А, В, С – 11,14; головні ефекти А і В – 4,55, С – 3,22. 
Дія факторів А, В, С, взаємодія факторів АВ, ВС і АВС має значущість за 95% рівня достовірності.
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Вивчення кількості качанів, 
сформованих на 1 рослину, свідчить 
про те, що всі досліджувані нами 
фактори мали суттєвий вплив на 
даний показник, а також взаємодії 
факторів АВ та АВС (Табл. 3). Міні-
мальну кількість качанів на рослину 
формував гібрид Чемпіон F1, макси-
мальну – НБМ–2020 F1. Зі схем ви-
сіву найбільшу перевагу мала схема 
висівання 45×20 см (1,03 шт./росл.), 
менше всього качанів на рослину 
формувалося за схеми висівання 
70×10 см (0,82 шт./росл.).

Втім, урожайність цукрової куку-
рудзи залежала від досліджуваних 
факторів за іншою закономірністю. 
Так, було встановлено, що ізольо-
вано регулятор росту Регоплант не 
сприяв достовірному збільшенню 
врожайності культури, хоча при 
цьому він достовірно істотно під-
вищував кількість качанів на рос-
лину. Факт у тому, що застосуван-
ня росторегулятора стимулювало 
зав’язування значно більшої кіль-

кості качанів, а фон живлення був 
однаковим на всіх варіантах до-
сліду. Тож цілком вірогідно, що за 
умови посилення фону живлення 
на оброблених Регоплантом ділян-
ках ми спостерігали б і достовірний 
приріст урожайності (Табл. 4-5). 
Отже, застосування росторегуля-
тора Регоплант є перспективним у 
збільшенні врожайності кукурудзи 
цукрової, але вимагає посиленого 
фону живлення.

Взагалі врожайність по досліду 
була вища на варіантах із застосу-
ванням препарату Регоплант на 0,54 
т/га (при НІР05 1,59 т/га). Крім того, 

доведено істотність впливу взаємо-
дії факторів АС (схема висівання 
та застосування Регоплант) на вро-
жайність культури, що вказує на 
можливості синергічного викорис-
тання росторегулятора та схеми ви-
сівання насіння цукрової кукурудзи.

Достовірно найменшу врожай-
ність по досліду забезпечив гібрид 
Чемпіон (на рівні 12,76 т/га), при 
цьому гібриди Дейнеріс F1 та НБМ–
2020 F1, який виявився потенційно 
найбільш продуктивним, істотно 
випередили свого конкурента, ма-
ючи при рівень урожайності 14,83 
та 17,06 т/га, відповідно, при НІР05 
2,25 т/га (Табл. 6).

Помітно, що максимально вигід-
ним з вищевказаної точки зору, в се-
редньому, має гібрид НБМ–2020 F1. 
Також встановлено, що найбільша 
кількість товарних качанів форму-
валася за схеми висівання 70×10 см 
та обробки рослин Регоплант.

ВИСНОВКИ

1 Досліджені агротехнічні факто-
ри (схема висівання, гібрид, об-

робка регулятором росту) істотно 
впливали на ростові процеси, архі-
тектоніку та продуктивність рослин 
кукурудзи цукрової в зрошуваних 
умовах Півдня України.

2 Найбільш скоростиглим в умо-
вах проведення досліджень вия-

вився гібрид Дейнеріс F1; найбільш 
тривалим вегетаційним періодом 
відрізнявся гібрид Чемпіон F1.

3Висота рослин кукурудзи цу-
крової суттєво варіювала залеж-

но від схем висіву та гібриду. Най-
більшою силою росту відрізнявся 

ОВОЧІВНИЦТВО

Табл. 3. Кількість качанів, сформованих на 1 рослину, шт.

Гібрид (В) Регоплант 
(С)

Схема висіву, см (А)
Середнє

70x10 70x20 45x20 45x30

Дейнеріс 
F1

50 мл/га 0,92 0,83 0,92 1,15
0,90

Без обробки 0,91 1,00 0,60 0,81

НБМ-2020 
F1

50 мл/га 0,50 1,00 1,72 0,84
0,98

Без обробки 0,81 0,75 1,50 0,75

Чемпіон 
F1

50 мл/га 0,95 0,95 0,73 0,77
0,80

Без обробки 0,85 0,60 0,70 0,87
Середнє  
за схемами висіву 0,82 0,86 1,03 0,87

Регоплант, 50 мл/га 0,94

Без обробки 0,84
Примітка: НІР05: часткові відмінності за факторами А, В, С – 0,27; головні ефекти А і В – 0,11, С – 0,08. Дія 
факторів А, В, С, взаємодія факторів АВ і АВС має значущість за 95% рівня достовірності.

Табл. 4. Кількість качанів на 1 рослину за обробки препаратом Регоплант, шт./росл.

Варіант Чемпіон F1 НБМ-2020 F1 Дейнеріс F1 Середнє
Регоплант, 50 мл/га 0,85 1,02 0,96 0,94

Без обробки 0,75 0,95 0,83 0,84

Табл. 5. Маса качану в обгортці за обробки препаратом Регоплант, г

Варіант Чемпіон F1 НБМ-2020 F1 Дейнеріс F1 Середнє
Регоплант, 50 мл/га 177,25 215,00 203,00 198,42

Без обробки 195,25 208,25 216,00 206,50

Гібрид Чемпіон F1 готується  
до викидання волотей



гібрид Дейнеріс F1, мінімальною 
– НБМ-2020 F1. Регулятор росту 
Регоплант в дозі 50 мл/га призводив 
до зменшення висоти рослин за ра-
хунок вкорочення міжвузль.

4В середньому максимальна кіль-
кість качанів на рослину форму-

валася за схеми висівання кукурудзи 
цукрової 45×20 см, а також за гібри-
дом НБМ–2020 F1. Регулятор росту 

Регоплант в дозі 50 мл/га сприяв іс-
тотному збільшенню кількості кача-
нів на рослині.

5Схема висівання та гібрид істот-
но впливали на продуктивність 

кукурудзи цукрової. Найбільш вро-
жайним гібридом виявився НБМ-
2020 F1, найменш врожайним – 
Чемпіон. Максимальне загущення 
рослин за схеми висівання 70×10 

см також сприяло істотному зрос-
танню валового врожаю, але маса 
товарного качана та його розміри за 
цього варіанту сівби були мінімаль-
ними. Регоплант регулював урожай-
ність культури в бік її підвищення, 
але дані розбіжності між обробле-
ними та необробленими варіантами 
досліду виявилися неістотними за 
95%-го рівня достовірності. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 6. Урожайність товарних качанів кукурудзи цукрової, т/га

Гібрид (В) Регоплант 
(С)

Схема висіву, см (А)
Середнє

70x10 70x20 45x20 45x30

Дейнеріс 
F1

50 мл/га 110400 49950 86480 71455
74139

Без обробки 108600 60000 56165 50065

НБМ-2020 
F1

50 мл/га 84000 60000 79195 106485
79460

Без обробки 97500 45000 70500 93000

Чемпіон 
F1

50 мл/га 114000 57000 68150 47585
68040

Без обробки 102000 36000 65800 53785
Середнє 
за схемами висіву 102750 51325 71048 70396

Регоплант, 50 мл/га 77892
Без обробки 69868

Гібрид Дейнеріс F1 готується 
до масового викидання волоті

Цвітіння волоті
цукрової кукурудзи

СТОП ПОСУХА    –  РЕДІКС ПЕРФЕКТА  –  ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ!
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Враховуючи, що останніми роками 
інтенсивність хімічного, радіаційного 
та інших видів антропогенного впливу 
на довкілля суттєво зросла, а це нега-
тивно позначається на здоров'ї людей, 
питання виробництва чистої продук-
ції набуває підвищеної актуальності. 
Особливе значення має вирощування 
екологічно чистої овочевої продук-
ції, оскільки овочі у великій кількості 
наділені вітамінами, мінеральними 
речовинами, ферментами, фітонцида-
ми та іншими важливими для підтри-
мання та збереження здоров'я людей 
мікро¬елементами.

Виробництво екологічно чистих 
продуктів харчування перебуває у 
прямій залежності від технології їх ви-
рощування. Загальновідомо, що чим 
вища родючість ґрунту і чим більша 
доза внесення добрив, тим нижчі кое-

фіцієнти використання поживних ре-
човин рослинами. Це призводить не 
тільки до низької віддачі від добрив, а 
й до забруднення навколишнього се-
редовища, зниження якості овочевої 
продукції. З іншого боку, продуктивне 
використання культурами добрив за-
безпечує підвищення їх урожайності і 
запобігає нагромадженню нітратів та 
інших шкідливих речовин.

Негативні наслідки хімізації при-
звели до необхідності пошуку і за-
провадження альтернативних мето-
дів ведення овочевого виробництва, 
зокрема, збалансування систем удо-
брення за допомогою мікродобрив. 
Тим паче, що з розвитком науки 
з'явилися нові види та форми мікро-
добрив, а також досить продуктивна 
техніка для їх ефективного та раціо-
нального використання.

Важливу роль у зниженні антропо-
генного навантаження на навколишнє 
середовище, збереженні родючості 
ґрунтів, забезпеченні отримання еко-
логічно безпечної сільськогосподар-
ської продукції відіграє застосування 
біологічних засобів захисту рослин, 
органічних та мінеральних добрив 
природного походження, а також мі-
кродобрив.

Останнім часом усе більше уваги 
приділяється підвищенню врожай-
ності овочевих культур за рахунок 
покращення умов їх росту і розви-
тку застосуванням позакореневого 
внесення комплексних мікродобрив. 
Мікродобрива є необхідними компо-
нентами комплексного застосування 
засобів хімізації  –  матеріальної осно-
ви кількості та якості  продукції.

Варто зазначити, що покращення 

ЕÔЕКТИВНЕÔЕКТИВНIIСТЬ ЗАСТОСУВАННß СТЬ ЗАСТОСУВАННß 
БIОПРЕПАРАТIВ ПРИ ВИРОЩУВАННI
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

ОВОЧІВНИЦТВО

Є. В. ТЕРНОВА, 
завідуюча лабора-
торії екологічно 
безпечних техноло-
гій виробництва сіль-
ськогосподарських 
культур Сквирської 
дослідної станції 
органічного вироб-
ництва ІАП НААН
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умов росту і розвитку овочевих куль-
тур завдяки позакореневому засто-
суванню комплексних мікродобрив 
є одним із вагомих факторів підви-
щення їх урожайності. Це пов'язано з 
виносом значної кількості мікроеле-
ментів із врожаєм, побічною продук-
цією та підґрунтовими водами. Крім 
того, зі створенням нових високовро-
жайних сортів, які потребують підви-
щеного забезпечення макро- і мікро-
елементами, потреба у мікродобривах 
різко збільшилася 

Так, під час дослідів, проведених 
на Сквирській дослідній станції ор-
ганічного виробництва ІАП НААН, 
універсальні мікродобрива для об-
робки насіння та підживлення рослин 
використовувалися у польових умо-
вах на огірку (сорт Далекосхідний) та 
у тепличних умовах на гібриді огірка 
Сквирський F1. До складу препара-
тів входять 20 важливих для рослин 
мікро- та ультрамікроелементів (Mg, 
Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ni, V, Se, 
Ag, Si, I, B) і цитрат калію, хелатованих 
природними ді- і трикарбоновими ор-
ганічними кислотами  –  лимонною, 
бурштиновою, винною і яблучною. 

При застосуванні багатокомпо-
нентних мікроелементів спостері-
галось покращення азотно-фосфор-
ного живлення рослин, підвищення 
продуктивності рослин, стійкості до 
стресів, хвороб. У рослинах спосте-
рігалося утворення більш розгалуже-
ної кореневої системи. Застосування 
мікродобрив сприяло підвищенню 
енергії проростання і схожості на-
сіння на 5–10%, посиленню стійкості 
рослин до хвороб та несприятливих 
ґрунтово-кліматичних умов,  інтен-

сивному засвоєнню рослинами по-
живних речовин, покращенню якості 
плодів, збільшенню вмісту цукрів, 
органічних кислот та вітамінів, при-
скоренню масового цвітіння та дозрі-
вання плодів на 2–7 діб, підвищенню 
лежкості плодів та врожайності на 
10–35%.

Збирання та підрахунок врожаю 
огірка показав, що обприскування 
рослин універсальними мікродобри-
вами забезпечило прибавку врожаю 
в умовах плівкових теплиць на 19 %, у 
польових умовах  –  на 14 %.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оптимальні строки висівання на-
сіння у ґрунт настають при прогріван-
ні верхнього шару ґрунту на глибину 
від 10–12 см до 12–14 °С, коли мине 
загроза заморозків. У зоні Лісостепу 
це третя декада травня. Обробіток 
насіння біопрепаратами проводився 
із розрахунку 1–2 мл на 1 кг насіння. 
Норма висіву насіння становила 5–6 
кг/га, глибина загортання 3–4 см. Ши-
рина міжрядь для короткостеблових 
рослин становила 70–90 см, а для дов-
гостеблових –  90–140 см. Насіння у 
рядку розміщують на відстані 6–10 см. 

Догляд за посівами огірків полягав 
у своєчасному розпушуванні міжрядь, 
проріджуванні рослин у рядках, ви-
полюванні бур'янів та поливах. У фазі 
двох справжніх листочків посіви про-
ріджують, залишаючи рослину на від-
стані 6–8 см, а у фазі 3–4 листків – 25–
30 см. Для знищення ґрунтової кірки, 
зменшення випаровування з ґрунту 
вологи провести мульчування між-

рядь біогумусом, перегноєм, торфом. 
Для збільшення продуктивності рос-
лин потрібно прищипувати головний 
пагін над 5–6 листочком. Це сприя-
тиме утворенню бокових пагонів із 
жіночими квітками. Протягом вегета-
ції обробляють препаратом рослини 
огірка 2–6 разів, починаючи від фази 
3–4 справжніх листків з інтервалом 
10–14 днів після першої обробки, нор-
ма внесення від 50 до 250 мл на 1 га. 
Дослідження показали, що початкова 
норма внесення 50 мл/га, наступну 
можна збільшувати до 100 мл/га і так 5 
обробок із кожним збільшенням нор-
ми внесення на 50 мл/га.

ОВОЧІВНИЦТВО

Ділянка без обробки 

Ділянка оброблена 
біопрепаратом



Ще в давні часи ескулапи простою 
ріпчастою цибулею лікували чис-
ленні хвороби. Користь обумовлена 
вмістом у коштовному овочі числен-
них корисних речовин і мікроеле-
ментів, які благотворно впливають 
на здоров'я людини, а за вмістом ві-
таміну С йому немає рівних! Цибуля 
є унікальним природним антибіоти-
ком, який відмінно справляється з 
лікуванням простудних захворювань. 
Але все повинно бути в міру: при над-
то активному вживанні цього овочу 
можна завдати шкоди здоров'ю.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД І 
КАЛОРІЙНІСТЬ, ВПЛИВ 
НА ОРГАНІЗМ РІПЧАСТОЇ 
ЦИБУЛІ

Вміст численних вітамінів і міне-
ралів у цибулі  робить її широко за-
требуваною не тільки у кулінарії, де 
без неї не обходиться приготування 
практично жодної страви, а й на го-
роді, де використовується лушпиння 

як добриво і, звичайно, у народній 
медицині.  

РІПЧАСТА ЦИБУЛЯ БАГАТА 
НА НАСТУПНІ ВІТАМІНИ: 

• вітамін С, якого у ній велика 
кількість. Саме за рахунок цього ві-
таміну виробляється колаген у люд-
ському організмі, тобто відбувається 
омолодження і регенерація клітин і 
органів; 

• вітамін А, завдяки якому існує 
імунна система людини. Якщо пері-
одично вживати в їжу сиру ріпчасту 
цибулю, то відновиться зір і нервова 
система, а у матерів-годувальниць не 
буде проблем з молоком; 

• вітамін В1, що забезпечує належ-
ний обмін речовин. Хоч і кажуть, що 
нервові клітини не відновлюються, 
саме цей вітамін відповідає за фор-
мування і оновлення клітин нервової 
системи; 

• вітамін В2, який бере участь у 
процесах кровотворення і функціону-

ванні наднирників, а також захищає 
зорові органи від впливу ультрафіо-
летових променів; 

• вітамін В9, який сприяє засвоєн-
ню білків, а також формуванню ДНК 
і нервової системи плода під час ва-
гітності; 

• вітамін Е, який відновлює всі 
системи організму і захищає його від 
зовнішніх шкідливих впливів; 

• вітамін РР, що відповідає за нор-
мальний вміст в організмі цукру і хо-
лестерину.

Не менш важлива наявність у про-
дукті корисних мікроелементів. По-
зитивний вплив цибулі обумовлено 
вмістом у ній:  

• кальцію; 
• магнію; 
• калію; 
• натрію; 
• заліза; 
• марганцю; 
• цинку; 

• золи; 
• міді; 
• фосфору; 
• фтору; 
• йоду; 
• кобальту.
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фосфору; фосфору; 
фтору; 

кобальту.



На 86% овоч складається з води. У 
ньому достатня кількість вуглеводів і 
сахаридів. Продукт практично не міс-
тить білків, жирів, пектину, кліткови-
ни, крохмалю та органічних кислот. У 
приготуванні страв цибулю застосо-
вують по-різному: як піджарку, туш-
ковану, мариновану. Для лікування 
можуть використовуватися відвари 
з неї, свіжовичавлений розведений 
сік. У 100 грамах ріпчастої цибулі міс-
титься всього 41 Ккал.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ
Про користь овочу ходять легенди. 

Народні цілителі застосовують його 
у лікуванні численних недуг, почина-
ючи від простих бородавок до більш 
тяжких захворювань. Корисні влас-
тивості рослини настільки численні, 
що перерахувати все не вистачить од-

нієї статті. 

ПРИ ЛІКУВАННІ НАСТУПНИХ 
ХВОРОБ НЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ ЇЇ: 

• сечогінного ефекту; 
• глистогінної дії; 
•  здатності знищувати велику час-

тину шкідливих мікробів, бактерій 
і грибків; вміння контролювати 
артеріальний тиск при помірному 
вживанні; 

•  впливу на вироблення травних 
соків; 

•  унікальній здатності прибирати 
нервове і психічне перенапруження.

Рослина лікує простудні та інфек-
ційні захворювання, відмінно справ-
ляється з лікуванням серцево-судин-
них хвороб, подагри, позбавляє від 
захворювань нирок, печінки, шлунка, 
звільняє сечовивідні шляхи від каме-
нів,  нормалізує артеріальний тиск, 
відновлює гарний сон. Сік цибулі 
очистить організм від «поганого» 
холестерину, відновить обмін речо-
вин, виведе отруйні токсини, позба-

вить від анемії. Рослині немає рівних 
у позбавленні від шкірних проблем 
– папілом і бородавок. Вона швидко 
вилікує опіки та забої. Якщо ослаб 
імунітет, то унікальний дар природи 
за короткий термін приведе його у 
норму. Ріпчаста цибуля є унікальним 
природним антибіотиком.

ВЖИВАННЯ ПРИ 
ВАГІТНОСТІ 

Вагітним жінкам рекомендують 
щодня з'їдати по невеликій сирій ци-
булині, особливо робити це необхід-
но у першому триместрі вагітності, 
коли формується нервова система 
плода. Завдяки великому вмісту 
фолієвої кислоти (вітаміну В9) у ко-
штовному овочі постійне споживан-
ня його в їжу благотворно впливає 
на жіноче здоров'я, багаторазово по-
силюючи здатність жінок до відтво-
рення здорового потомства. Брак же 
вітаміну В9 може призвести до різ-
них пороків і патологій у розвитку 

КОРИСНI I ЛIКУВАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI ЦИБУЛI

17вересень 2020

 ВЛАСТИВОСТ ВЛАСТИВОСТ

тяжких захворювань. Корисні влас-
тивості рослини настільки численні, 
що перерахувати все не вистачить од-

нієї статті. нієї статті. 

них хвороб, подагри, позбавляє від 
захворювань нирок, печінки, шлунка, 
звільняє сечовивідні шляхи від каме-
нів,  нормалізує артеріальний тиск, нів,  нормалізує артеріальний тиск, 
відновлює гарний сон. Сік цибулі 
очистить організм від «поганого» 
холестерину, відновить обмін речо-
вин, виведе отруйні токсини, позба-
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плоду. Крім цього, у сезон застуди 
та грипу цибуля захистить майбут-
ню маму від численних вірусів і бак-
терій, не давши їй захворіти. А ще 
вона є джерелом корисних речовин і 
мікроелементів, так необхідних май-
бутньому малюкові, особливо у вес-
няний період, коли організму жінки 
не вистачає вітамінів.

Корисність при схудненні: цибу-
левий сік і суп є низькокалорійними 
продуктами і широко використо-
вуються при схудненні, як огірки і 
томати. Згадайте всім відому  дієту, 
основа якої – знаменитий французь-
кий цибулевий суп. Працює така ді-
єта за рахунок здатності цибулі до 
очищення організму від токсинів і 
шкідливих речовин, відновлення і 
поліпшення метаболізму і обмінних 
процесів, прискорення травлення, 
а також здатності овочу розчиняти 
жирові відкладення без шкоди для 
організму.

Та все корисно в міру. Якщо зло-
вживати будь-яким продуктом 
харчування, то він може заподіяти 
шкоду. Це відноситься і до цибулі. 
З'їдений у великій кількості овоч 
може викликати подразнення сли-
зової оболонки шлунка, у результаті 
чого виникає печія і нудота. Також 
переїдання цибулі здатне негативно 
вплинути на нервові закінчення, че-
рез що можуть статися збої у роботі 
серця. 

ВЖИВАТИ ЦИБУЛЮ  НЕ МОЖНА 
ПРИ ТАКИХ ХВОРОБАХ І ОСЬ 
ЧОМУ:

•  гострі і хронічні захворювання пе-
чінки, нирок і жовчного міхура; 

•  хвороби шлунково-кишкового трак-
ту, такі як виразка і гастрит; 

•  гіпертонічна хвороба, при якій овоч 
варто вживати помірно, оскільки 
велика кількість з'їденої за один раз 
цибулі здатна викликати різкий 
стрибок артеріального тиску; 

•  друга половина вагітності, під час 
якої продукт може спровокувати 
алергічну реакцію у плода; 

•  астматична хвороба, при наяв-
ності якої вживаючи в їжу цибулю 
можна викликати астматичний 
напад.

Незважаючи на всі переваги рос-
лини, включаючи до раціону цибулю, 
варто все ж дотримуватися обереж-
ності.

ВПЛИВ ЦИБУЛІ НА 
ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ

Продукт благотворно впливає 
на людський організм, очищаючи 
його, виводячи шкідливі речовини 
і надлишки жирових відкладень, 
нормалізує кровотворення, а також 
роботу серця і судин. Постійне вжи-
вання овочу в їжу контролює вміст 

холестерину і цукру в крові, покра-
щує травлення і обмін речовин, три-
має у порядку суглоби, кістки, нігті 
і волосся, особливо у жінок при ме-
нопаузі, коли у них відзначається 
недолік кальцію в організмі. Цибуля 
дарує спокій і здоровий сон, покра-
щує мозкову діяльність, а також у 
цілому поліпшує самопочуття. Лю-
дина, що вживає щодня невелику 
кількість сирої або вареної цибулі, 
може надовго забути, що таке про-
студа і грип. Її імунітет завжди буде 
у нормі.

ЯКУ КІЛЬКІСТЬ МОЖНА 
ВЖИВАТИ БЕЗ ШКОДИ 
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Усе необхідно вживати в міру, 
в тому числі ріпчасту цибулю. Ко-
ристь білої цибулі полягає у тому, 
що, з'їдаючи на день 150 грамів ово-
чу (одну велику цибулину), людина  
отримує половину добової норми ві-
тамінів С і А, а також п'яту частину 
від необхідної добової кількості та-
ких мікроелементів, як калій і каль-
цій, що поліпшують роботу серця і 
судин та стан суглобів і кісток. Попри 
всю користь цибулі, не варто зло-
вживати продуктом, щоб не завдати 
здоров'ю непоправної шкоди. Також 
важливо правильно зберігати цибу-
лю, щоб вона завжди була соковитою 
і хрусткою.



•  Новий сучасний 
високоврожайний гібрид 
цибулі

•  Вегетаційний період 115 
–120 днів від моменту повних 
сходів

•  Цибулини темно-бронзового 
кольору, округлої форми, 
дуже щільні, придатні для 

механізованого збирання
•  При довготривалому 

зберіганні не втрачають 
товарну якість

• Толерантний до основних 
захворювань цибулі
• Рекомендована щільність 
стояння рослин 1 млн/га 

ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЯ 
З НАШИМИ ЦІКАВИМИ 
ГІБРИДАМИ:

кольору, округлої форми, 
дуже щільні, придатні для 

стояння рослин 1 млн/га 

•  Прекрасний сорт цибулі 
озимої

•  Період достигання 260–280 
днів

•  Цибулини округлої форми, 
великі

•  Середня маса 80–100 г
•  Внутрішні луски соковиті, 

білосніжного кольору, з дещо 
гострим смаком

•  Сухі лусочки золотистого 
кольору

•  Рекомендована щільність 
висіву під зиму 1,2 млн/га

•  Середньостиглий гібрид
•  Період достигання 90–100 

днів
•  Цибулини гарної округлої 

форми
• Середня маса  120–150 г
•  Соковиті луски, білі, хрусткі, 

з дещо гострим смаком. 
Сухі лусочки коричнювато-
жовтого кольору

• Стійкий до стрілкування
•  Рекомендована густота 

стояння  800 тис./га

•  Пізньостиглий сорт цибулі
•  Період достигання 110–120 

днів
•  Цибулини щільні гарної 

округлої форми
• Середня маса 100–170 г
•  Соковиті луски, білі, хрусткі, 

з гострим смаком. Сухі 

лусочки міцні, 3–4 шт., 
коричнево-бронзового 
кольору

• Стійкий до стрілкування
•  Рекомендована густота 

стояння 800 тис./га

ЦИБУЛЯ ОЗИМА БУЛАТ

ЦИБУЛЯ ЯРОВА СТАЛКЕР F1

ЦИБУЛЯ ФОРУМ

ЦИБУЛЯ ШЕБА F1
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В Україні кабачок вирощують що-
річно на площі 24–28 тис. га, з них 
60–65 % площі розміщено у Степу і 
південній частині Лісостепу. Вало-
вий збір плодів складає 450–500 тис. 
т, при цьому середня урожайність 
через недотримання технології і 
низьку культуру землеробства в ці-
лому складає 17–20 т/га (оптималь-
на урожайність 60–80 т/га). 

Кабачок-цукіні – із гарбузових 
найбільш розповсюджена овочева 
рослина завдяки її скоростиглості, 
врожайності та холодостійкості. Цу-
кіні є лише одним з сортотипів ка-
бачка і не є окремим продуктом. Цей 
сортотип найчастіше відрізняється 
довгастою формою, має тонку шкір-
ку зеленого, темно-зеленого (чорно-
го), жовто-зеленого або жовтого ко-
льору. Шкірку має м’яку, ніжну, яка 
не потребує очищення. Внаслідок 
ніжної шкірочки плоди довго не ле-
жать і вимагають або заморожуван-

ня, або швидкого вживання в їжу. 
Відмінністю хімічного складу плодів 
є лише наявність більшої кількос-
ті вітаміну С. Сортотип цукіні має 
енергетичну цінність 16 ккал на 100 
г при 23 ккал на 100 г у інших сорто-
типів кабачка.

Роботи вітчизняних та закордон-
них селекціонерів відкрили великі 
резерви підвищення харчових, ді-
єтичних, кормових та технічних 
можливостей цієї культури, що до-
зволяє мати продукцію у відносно 
ранні строки у великих кількостях. 
Кабачок є харчовим продуктом мі-
німальної калорійності, але макси-
мальної біологічної цінності. Його 
зеленці багаті вуглеводами, вітамі-
нами та мінеральними солями, є 
цінним джерелом міді, заліза, каль-
цію. Клітковина плодів кабачка (цу-
кіні) добре розварюється та легко 
застосовується при катарі шлунку 
з підвищеною кислотністю, при ви-

разковій хворобі. Молоді плоди ба-
гаті на вміст крохмалю, ферментів – 
каталази, оксідази, амілази та інших. 
Кабачок широко використовуються 
у консервній промисловості та в до-
машній кулінарії.

Кабачок (цукіні) – це однодоль-
на однодомна рослина з розділь-
но статними квітками. Запилення 
рослин є перехресним, а біологія 
плодоношення типова для овочів 
плодової групи. Плід багатонасін-
нєвий, ягодоподібний, перекарп-
ний, розвивається із нижньої зав’язі. 
Оптимальна температура для росту 
і розвитку 20–250С. Кабачок (цукіні) 
– світлолюбна та вологолюбна рос-
лина, цвітіння і плодоношення у неї 
прискорюється в умовах короткого 
дня. Однак надлишок вологи у ґрун-
ті та висока вологість повітря при-
гнічує ріст кореневої системи рос-
лин. Кущові форми кабачка на 1 м2 
листкової поверхні утворюють масу 
плодів у 4–5 разів більшу, ніж дов-
гостеблові. Збільшена довжина че-
решків у рослин сприяє найкращому 
розміщенню листків по відношенню 
до світла.

Назва «цукіні» походить від іта-
лійського «zucca», що переклада-
ється як «гарбуз». Найменування 
«кабачок» має тюркську етимоло-
гію, однак також перекладається як 
«гарбуз».

На сьогодні Реєстр сортів, при-
датних для поширення в Україні, 
представлений 62 сортами та гібри-

ОВОЧІВНИЦТВО    

Кабачок сорту СВІТОЗАР

Кабачок сорту ЧАКЛУН

Кабачок сорту АЕРОНАВТ
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дами F1 кабачка (цукіні) гібридів 16 
(26%). Селекцією цієї овочевої куль-
тури широко займаються в Італії, 
Угорщині, Греції, Молдові та Росії, 
де найбільш популярні не сорти, а 
гібриди F1. Вітчизняна селекція в 
цілому і Донецька дослідна станція 
ІОБ НААН досягли певних успіхів 
у створені сортів (Цукеша, Зебра, 
Аеронавт, Скворушка, Світозар, Ас-
пірант), а також вийшли на рівень 
створення першого в Україні гете-
розисного гібриду Престиж F1, і три 
створено спільно з іншими країнами 
(Кларнет F1, Нефріт F1, Солідор F1). 
Споживачі, у тому числі і консервна 
промисловість, потребують сортів і 
гібридів з максимальною віддачею 
врожаю у ранні строки, з високими 
смаковими якостями плодів. 

Сортимент кабачка (цукіні) селек-
ції інституту і його мережі користу-
ється попитом у виробника.

ЧАКЛУН – ранньостиглий сорт 
(42–45 діб). Кущовий, з високою 
насиченістю жіночими квітками. 
Листки сильно розсічені. Плід білий, 
завдовжки 15–20 см, діаметром 5–7 
см. М’якуш у нього білий, ніжний, 
солодкий. Смак – 4,6 бала, вміст цу-
кру – 3,1 %, урожайність – 40,0–50,0 
т/га; віддача дружна, за першу дека-
ду плодоношення – 19,0 т/га. 

СВІТОЗАР – ранньостиглий 
сорт (41–50 діб), компактний, з ко-
ротким головним стеблом. Листки 
зелені, з жовтою плямистістю біля 
черешка. Плоди циліндричної фор-
ми, гладкі, довжиною 26–30 см., ма-
сою 500–800 г. Шкіра тонка, яскра-
во-жовтого кольору, м’якуш білий 
соковитий. Врожайність 64–66 т/га.

АСПІРАНТ – ранньостиглий 
сорт (38–40 діб), кущовий. Плоди 
циліндричної форми, білого кольо-
ру, масою 500–600 г. Шкіра тонка, 
соковита, щільна. Відзначається ви-
соким врожаєм 55–60 т/га з друж-
ною віддачею. Має високу стійкість 
до борошнистої роси.

АЕРОНАВТ – ранньостиглий 
сорт (40–45 діб), кущовий. Плід ви-
довжено-циліндричний, темно-зе-

леного та зеленого забарвлення, до-
вжиною 25–30 см, масою 500–700 г. 
Шкірка тонка, м’якуш білувато-жов-
тий, щільний, ніжний. Врожайність 
77 т/га. Середньостійкий проти бо-
рошнистої роси. 

СКВОРУШКА – ранньостиглий 
сорт (35–40 діб), компактний, з ін-
тенсивним ростом плодів і дружною 
віддачею врожаю. Листя з білими 
плямами. Плід укорочено-цилін-
дричний, зеленого забарвлення, ма-
люнок у вигляді білих крапок. До-
вжиною 23–25 см, масою 300–500 г. 
Шкіра тонка, м'якуш світло-зелено-
го кольору, соковитий. Врожайність 
65–67 т/га.

ЗОЛОТИНКА – ранньостиглий 
сорт (45–47 діб), призначений для 
вирощування на суходолі та при 
зрошенні, урожайність 38,9 т/га. 
Форма плода циліндрична, забарв-
лення помаранчеве. Маса плода у 
технічній стиглості 400 г. М’якоть 
плодів світло-помаранчева, щіль-
на, соковита. Вміст сухої речовини 
8%, цукрів – 2,2 %. Смакові якості 
4,4 бала. Стійкий до борошнистої 
роси.

З іноземних гібридів користують-
ся попитом у виробника: АЛІЯ F1 – 
ранній, надзвичайно продуктивний 
гібрид кабачка. Виробник: CLAUSE 
TEZIER, Франція. М'якоть біла, со-
ковита і дуже смачна. Вегетаційний 
період 35 діб. Плоди циліндричні, не 
ребристі, світло-зеленого кольору, з 
тоненькою шкіркою, у довжину до-
сягають 25–30 см. Толерантний до 
борошнистої роси, вірусу огіркової 
мозаїки, пероноспорозу. 

КАВІЛІ F1 – ультраранній гі-
брид голландської селекції компанії 
„Nunhems“. Не потребує запилення 
– партенокарпічний, насіння майже 
не утворює, товарні якості зберіга-
ються після переростання, придат-
ний для вирощування у захищеному 
ґрунті. Урожайність може сягати 
100–120 т/га. Кущ компактний. Плід 
біло-зеленого кольору. Стійкий до 
борошнистої роси. Рекомендована 
густота – 8–10 тис. росл./га. 

ІСКАНДЕР F1 – гібрид гол-
ландської селекції. Кущ компак-
тний. Плоди циліндричної форми, 
світло-зелені. Середня маса плоду у 
технічній стиглості 0,8–1,3 кг. Уро-
жайність висока. М’якоть плодів 
біла, щільна. Гібрид рекомендова-
ний для вирощування у відкритому 
і захищеному ґрунті. Урожайність 
– 100–110 т/га. Стійкий до борош-
нистої роси. Рекомендована густо-
та – 8–11 тис. шт./га.

Можливості сортименту роз-
криваються лише в умовах засто-
сування оптимальної технології 
вирощування, яка включає ряд еле-
ментів.

Правильний вибір ділянки, а 
саме ґрунту є важливим на початко-
вому етапі. Так, посіви розміщують 
на окультурених, легких за механіч-
ним складом ґрунтах з високим вміс-
том поживних речовин із рН 6,4–7,0. 
Кращими для вирощування кабачка 
є такі ґрунти: середньо-суглинкові, 
дерново-підзолисті, нейтральні дер-
ново-лучні прируслової заплави, сірі 
лісові, чорноземи вилугувані. Ґрунти 
повинні бути середніми за механіч-
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ним складом, добре прогріватися, 
мати високий вміст гумусу. 

Кращі попередники – пшениця 
озима, однолітні рослини на зелений 
корм, багаторічні трави, кукурудза 
на силос, капуста білоголова, горох, 
помідор, цибуля ріпчаста, картопля, 
коренеплоди, соя.

Повертати посіви на попереднє 
місце у сівозміні можна не раніше, 

ніж через 4 роки. Зауважте, що не 
слід розміщувати їх після інших рос-
лин родини Гарбузові та буряка сто-
лового, кормового і цукрового.

Обов’язково треба враховувати, 
що обробіток ґрунту залежить від 
ґрунтово-кліматичних умов і по-
передників і складається з лущення 
ґрунту для загортання стерні, яке 
проводять відразу після збирання 
урожаю попередника на глибину від 
8 до 10 см. Вдруге є необхідність лу-
щення ґрунту на глибину до 14–16 
см після багаторічних трав.

Зяблеву оранку необхідно про-
водити після внесення добрив на 
глибину на супіщаних ґрунтах 22–25 
см, на чорноземах 25–27 см, на під-
золистих ґрунтах глибина не по-
винна перевищувати глибину гу-
мусового горизонту. Навесні грунт 
обов’язково слід заборонувати у два 
сліди, щоб зберегти запаси вологи.

Наступним прийомом є культи-
вація ґрунту на глибину від 10 до 12 
см. Необхідно звернути увагу, що 
обробка повинна проводитись впо-
перек основного обробітку ґрунту. 
Другу культивацію треба проводити 
безпосередньо перед сівбою насіння 

на глибину загортання насіння від 6 
до 8 см.

При внесенні добрив 
обов’язково слід враховувати ро-
дючість ґрунту, його забезпеченість 
рухомими формами поживних ре-
човин, удобрення попередника. Ор-
ганічні добрива (гній) слід вносити 
під зяблеву оранку. 

Навесні ж слід вносити перегній 
чи компост.

Мінеральні добрива слід вносити 
врозкид по всій площі ділянки восе-
ни під оранку або під ранньовесняну 
культивацію чи локально одночас-
но з сівбою (у рядок або у лунку) та 
протягом вегетації рослин як під-
живлення.

При сучасних технологіях необ-
хідно використовувати всі можливі 
ресурси для підвищення рентабель-
ності виробництва. Так, важливим з 
елементів технології є підготовка 
насіння, до якої слід віднестись та-
кож відповідально. Так, перед сівбою 
слід: відкалібрувати, прогріти та 
обов’язково знезаразити насіння. 

Прогрівання є необхідним для 
знищення вірусних захворювань, на-
сіння прогрівають протягом трьох 
діб при температурі від 50˚С і одну 
добу від 78˚С до 80˚С.

З метою запобігання ураження 
рослин хворобами (антракнозом, 
вуглуватою (бактеріозом) та бурою 
(оливковою) плямистостями, фуза-
ріозним в’яненням, а також шкідни-
ками (паростковою мухою) насіння 
за місяць до сівби протруюють пре-
паратами згідно з чинним «Перелі-
ком пестицидів і агрохімікатів».

Строки сівби. Першим і дуже 
важливим прийомом для одержан-
ня високого врожаю є вибір опти-
мального строку сівби, який для гар-
бузових культур, у тому числі і для 
кабачка має вирішальне значення. 
Від цього залежить термін збирання, 
кількість і якість урожаю.

Насіння слід висівати при прогрі-
ванні ґрунту на глибині 10–12 см до 
8-12° С. Ранні або пізні строки сів-
би небажані для вирощування гар-
бузових культур, у тому числі і для 
кабачка. Оптимальним строком сів-
би кабачка є: у Степу 25 квітня – 10 
травня, в Лісостепу 1–10 травня, на 
Поліссі 10–20 травня, коли мине за-
гроза травневих заморозків і ґрунт 
прогріється на 8–12°С. 

Для збільшення періоду надхо-
дження плодів кабачка з відкритого 
ґрунту висів насіння необхідно про-
водити у декілька строків з інтерва-
лом у 5–6 діб. 

Норма висіву насіння кабачка – 
4–5 кг/га. 

Глибина загортання насіння – від 
4 до 6 см, на легких супіщаних ґрун-
тах – від 6 до 8 см.

Схема розміщення та площа 
живлення рослин. Схему сівби на-
сіння визначає розміщення рослин 
на площі та забезпечення необхідної 
площі живлення залежно від зони 
вирощування, прийнятої технології 
та сортового складу. Схема розмі-
щення та густота стояння рослин 
залежать від родючості ґрунту, за-
безпеченості їх вологою. У процесі 
визначення схеми розміщення рос-
лин враховують їх габітус – довжи-
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ну пагонів, розгалуженість та групу 
стиглості. Для скоростиглих сор-
тів площа живлення зменшується, 
для середньо– та пізньостиглих, 
які формують великі рослини, вона 
збільшується. Отже, для кожного 
сорту встановлена оптимальна пло-
ща живлення, лише за таких умов 
можна отримати високий урожай. 

Кабачок в усіх зонах вирощують 
за різними схемами: 120х70, 120х45, 
90х90, 60х60, 80х80, 70х70, 70х50, 
90+50х70, 100х70, 140х70, 50+90х70, 
120+60х70, 70х70 на півдні 100х70 та 
140х140 см., 140 х 40-70 см.

При цьому відповідно до діючого 
ДСТУ, регламентується широко-
рядковий спосіб 140 х 70, стрічко-
вий дворядковий (50+90) х 90 см. та 
(70+140) х70 см.

Густота рослин може станови-
ти від 10 до 20 тис. шт./га залежно 
від сорту чи гібриду.

Величина площі живлення впли-
ває і на строки надходження вро-
жаю.

При встановленні схеми необ-
хідно враховувати, що при збіль-
шенні кількості рослин на одиниці 
площі уповільнюється їх ріст, роз-
виток, а також наростання корене-
вої системи. На загущених посівах 
за затінення рослин скорочується 
продуктивність фотосинтезу, відбу-
вається слабке утворення і форму-
вання зав’язі, частина плодів може 
опадати, зростає кількість нестан-
дартних плодів, а відтак загальна 
товарна врожайність різко знижу-
ється. При загущені посівів у плодах 
накопичується менше цукру.

Догляд за посівами складається 
з глибокого розпушення міжрядь, 
прополювання бур’янів, регулярних 
зрошень та підживлень. Важливим 
при догляді за посівами елементом 
технології є дотримання посівів у 
чистому від бур’янів виді, особливо 
у початковий період вегетації росли-
ни кабачка. За забур’яненості ґрун-
ту понад 50 шт./м2 використовують 
гербіциди системної чи контактної 
дії згідно з чинним «Переліком пес-
тицидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні».

Отже, кількість бур’янів можна 
контролювати за допомогою руч-
ного прополювання, механізовано-
го обробітку, хімічних заходів та 
мульчування, як правило, у виробни-
цтві використовують комбінацію 
усіх трьох заходів.

Важливим для одержання якіс-
ного урожаю плодів кабачка-цукіні 
є захист рослин від хвороб (не-
справжньої борошнистої роси (пе-
роноспорозу), борошнистої роси, 
антракнозу, бактеріозу). Так, першу 
профілактичну обробку пестицида-
ми проводять у фазу 2–3 справжніх 
листків; наступні – у разі появи пер-
ших ознак хвороби та через кожні 
10–15 діб за потреби, витримуючи 
строк останньої обробки до першо-
го прогнозованого збирання вро-
жаю. 

Для захисту рослин від шкідни-
ків (звичайного павутинного кліща, 
баштанної та зеленої персикової по-
пелиць, тютюнового трипсу, клопів), 
коли економічний поріг шкодочин-
ності становить 10% заселених рос-

лин з колоніями, які вкривають до 
10% листкової поверхні, проводять 
обробку пестицидами згідно з чин-
ним «Переліком пестицидів і агро-
хімікатів…» 

Ефективним елементом сучасної 
технології вирощування товарної 
продукції кабачка є мульчування 
ґрунту різними матеріалами та 
застосування суперабсорбентів.

Збирання врожаю плодів почи-
нають на початку технічної стиглос-
ті плодів, коли вони мають ніжну 
шкірку і молоде недозріле насіння. 
Тільки за сприятливих умов відбу-
вається інтенсивне зав’язування і 
швидкий ріст плодів кабачка. Тому 
саме у цей період необхідно збирати 
плоди щодня, щоб не допустити їх 
переростання. У виробництві зби-
рання плодів, які досягають стан-
дартного розміру (130–200 г) про-
водять 1 раз у 2–3 дні, залежно від 
цільового призначення. 

Для короткочасного зберігання і 
технічної переробки використову-
ють плоди масою до 400 г. Для спо-
живання у свіжому вигляді плоди 
рекомендують використовувати до-
вжиною 15–30 см, для консервуван-
ня 15–20 см. Плоди сортують і зата-
рюють у контейнери або ящики.

Отже, від врахування біологіч-
них особливостей культури, контр-
олю якості проведення ефективних 
технологічних прийомів та вико-
ристання високопродуктивних сор-
тів і гібридів залежить подальше 
зростання виробництва та поліп-
шення товарних показників плодів 
кабачка. 

Кабачок сорту СКВОРУШКА

Кабачок сорту ЦУКЕША



На посівах гарбузових культур 
виявлено близько 50 видів фітофа-
гів, які шкодять рослинам. Пророс-
таюче насіння і молоді сходи рослин 
пошкоджують дротяники, несправ-
жні дротяники, личинки росткової 
мухи. Значної шкоди сходам завда-
ють також  багатоїдні  шкідники: ка-
пустянка, кравчик, озима совка. 

Із сисних шкідників гарбузовим 
шкодять звичайний павутинний 
кліщ, баштанна попелиця, тютюно-
вий трипс.

Звичайний павутинний кліщ 
в останні роки через високі темпе-
ратури і низьку відносну вологість 

упродовж вегетаційного періоду 
шкодить і масово розмножується в 
усіх зонах вирощування гарбузових 
культур. Варто відзначити, що фіто-
фаг – поліфаг. Пошкоджує огірки, 
кавуни, дині, гарбузи, баклажани, 
перець, картоплю, квасолю, буряки, 
кріп, цибулю та ін. Крім овочевих 
культур, зустрічається на бавовни-
ку, сої, конюшині, багатьох видах 
бур'янів та інших трав'янистих рос-
линах.

Довжина тіла дорослого кліща 
0,3–0,5 мм, забарвлений він у зеле-
нувато-жовтий колір з темними пля-
мами по боках тіла; зимуючі самиці 

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук

Тютюновий (цибулевий) трипс
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оранжево-червоні. Яйця дрібні (0,12 
мм), кулястої форми. У відкритому 
ґрунті павутинний кліщ з'являється 
у квітні – на початку травня і про-
тягом вегетаційного періоду дає 5 
– 8 поколінь. Перші зимуючі самиці 
(червоного кольору) з'являються на 
початку серпня і спостерігаються на 
овочевих культурах і бур'янах до се-
редини жовтня.

Живуть і висмоктують сік клі-
щі на нижньому боці листків, об-
волікаючи їх тонкою павутиною. 
На пошкоджених листках спочатку 
з'являються світлі цяточки, потім 
окремі ділянки знебарвлюються і 
листки засихають. Все це призво-

дить до передчасного відмирання 
листків і квіток, затримує ріст рос-
лин і плодоношення.

Баштанна попелиця найбільшої 
шкоди завдає кабачкам, огіркам, ди-
ням у помірно вологу теплу погоду. 
Це невеличка сисна комаха мінли-
вого забарвлення. Дорослі попелиці 
жовті, жовтувато-зелені чи майже 
чорні з чорними головою та грудь-
ми, завдовжки 1,25–2,1 мм. Личин-
ки попелиць менші за дорослих ко-
мах, жовті, зелені чи коричневі.

Зимує баштанна попелиця у ста-
дії дорослої личинки та німфи голо-
вним чином на бур'янах. Протягом 
вегетаційного періоду дає 12–15 по-
колінь.

Попелиці першого покоління 
розвиваються на бур'янах, у другій 
половині літа великої шкоди за-
вдають кабачкам. Протягом усього 

літа попелиця розмножується пар-
теногенетично. Одна самка може 
народити за своє життя від 25 до 60 
личинок, які через 12–18 днів здатні 
розмножуватися.

В окремі роки розвиток попелиці 
припиняється через активну діяль-
ність комах-хижаків (жуків і личи-
нок сонечка та ін.).

Тютюновий, або цибулевий 
трипс зимує у рослинних рештках, 
а також у верхньому шарі ґрунту, 
з місць зимівлі виходить у квітні 
– травні. Живуть трипси на ниж-
ньому боці листків. На листках, по-
шкоджених трипсами, з'являються 
білуваті плями. Пошкоджені листки 
всихають, внаслідок чого рослини 
погано розвиваються або зовсім ги-
нуть.

Піщаний мідляк поширений в 
Україні скрізь, але масово розмно-
жується у Степу й на південному 
сході Лісостепу, на Поліссі – на су-

хих піщаних ґрунтах, що добре про-
гріваються сонцем. Піщаний мідяк 
– багатоїдний фітофаг, який крім 
кабачків пошкоджує огірки, гарбу-
зи, кавуни, буряки, помідори, капус-
ту тощо.

Жук завдовжки 7–8 мм, темно-
сірого, землистого кольору, плес-
катий з широко закругленими над-
крилами, дуже рухливий, живе у 
верхньому шарі ґрунту. Личинка 
завдовжки 17 мм, зверху бурувато-
коричнева, знизу жовта; голова ко-
ричнева, останній членик черевця 
тупо загострений і має 16–20 ши-
пиків.

Жуки пошкоджують насіння, об-
гризають на сходах і розсаді сім’ядолі 
та молоді листочки, об'їдають корін-
ня рослин, перегризають стебельця 
біля кореневої шийки, від чого мо-
лоді рослини гинуть. У сівозміні 
піщаний мідляк зосереджується й 
відкладає яйця переважно на про-
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Піщаний мідляк

Звичайний павутинний кліщ

Дротяник

вересень 202026



сапних культурах, де ґрунт краще 
прогрівається. Зимують жуки. Са-
миці відкладають яйця з весни до 
середини літа. Личинки живуть у 
ґрунті, живлячись підмерзлими час-
тинами рослин.

З ґрунтових шкідників найбіль-
шої шкоди завдають дротяники та 
несправжні дротяники, які виїдають 
проросле насіння і пошкоджують 
молоді рослини. У висіяному насін-
ні дротяники вигризають зародок, у 
сходів і молодої розсади перегриза-
ють підземну частину стебельця, від 
чого молоді рослини засихають і по-
сіви зріджуються.

Росткова муха в Україні пошире-
на скрізь. Крім гарбузових культур 
пошкоджує насіння та сходи квасо-
лі, буряків, гороху, шпинату, куку-
рудзи, люпину, зернових та інших 
культур. Личинки росткової мухи 
іноді зустрічаються на капусті, ци-
булі та картоплі.

Протягом літа розвивається у 
трьох поколіннях. Зимує у ґрунті у 
стадії лялечки у несправжньому ко-
коні. Вилітає муха у другій половині 
квітня і відкладає яйця на вологих 
та багатих на органічні речовини 
полях, найбільше у місцях, де на по-
верхні ґрунту залишився лежати не-
зораний гній.

На 5–10-й день відроджуються 
личинки, які вгризаються всереди-
ну насінин кабачків і виїдають ямки 
та борозенки на сім’ядолях. Пошко-
джені насінини швидко загнивають 
і здебільшого не проростають, вна-

слідок чого дуже зріджуються схо-
ди. Пізніше личинки вгризаються 
у корінці сходів і корені більш роз-
винутих рослин, проточуючи всере-
дині ходи; як правило, такі рослини 
гинуть.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ 
ЗАХИСТУ ГАРБУЗОВИХ 
КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ

У період вегетації захисні заходи 
проти шкідників необхідно здій-
снювати на основі спостережень за 
динамікою їх чисельності.

Істотне значення в обмеженні 
чисельності шкідників мають такі 
агротехнічні заходи: якісний пе-
редпосівний обробіток грунту і 
сівба культур в оптимальні строки, 
що сприяє швидкій і дружній появі 
сходів. Вирощування гарбузових 
культур у сівозміні, повернення 
їх на те саме поле не раніше, ніж 
через 3–4 роки і дотримання про-
сторової ізоляції між плантаціями 
(відстань не менше 1,5 – 2 км); зни-
щення бур’янів та післязбиральних 
решток; глибока зяблева оранка 

після збирання врожаю, ретельне 
заорювання гною для запобігання 
розвитку росткової мухи.

Хімічні заходи: Обприскуван-
ня посівів інсектицидами Актеллік 
500 ЕС, КЕ (0,3–1,5 л/га); Вертимек 
018 ЕС, КЕ (0,7–1,0 л/га);Карате 050 
ЕС, к. е. (0,1 л/га) на огірках проти 
павутинного кліща, баштанної по-
пелиці, тютюнового трипса; Де-
цис f-люкс 25 ЕС, КЕ (0,2–0,3 л/га) 
на огірках проти росткової мухи, 
баштанної попелиці, тютюнового 
трипса; Карате Зеон 050 СS, СК (0,1 
л/га) на огірках проти баштанної 
попелиці, тютюнового трипса; Мо-
венто 100 SС, КС (0,5–1,0 л/га) на 
огірках проти баштанної попелиці, 
тютюнового трипса.

Біологічні заходи: проти кліща і 
баштанної попелиці інсектоакари-
цидна на основі аверсектинів (Ак-
тофіт, Актоверм) – 4 мл на 1 л води 
(1–2 обробки). Обробки проводи-
ти за температури повітря вище 
+200С. 

Проти попелиці, озимої совки 
Натургард, в.р. (екстратматрину, 
0,5%) – 0,3 –1,0 л/га. 

Баштанна попелиця

Росткова муха

Баштанна попелиця
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ЗАХИСТ РОСЛИН
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БОРОШНИСТА РОСА
Хвороба проявляється в умо-

вах відкритого та захищеного 
ґрунту. Уражуються рослини у 
всі фази їх розвитку. Збудника-
ми є гриби Erysiphecichoracearum і 
Sphaerothecafuligenea. Вони інтен-
сивно паразитують на листках. По-
чаткові симптоми захворювання 
спостерігаються спочатку на верх-
ній стороні листкових пластинок у 
вигляді поодиноких борошнистих 
плям, які пізніше також з’являються 
на нижній стороні. За сильного роз-
витку хвороби плями розроста-
ються, зливаються, і наліт суцільно 
вкриває листя. Уражені листки жов-
тіють та засихають. Внаслідок цього 

рослини стають пригніченими та 
втрачають продуктивність. Пло-
ди на них формуються дрібні. Гриб 
E.сichoracearum зумовлює появу на 
поврехні уражених органів білого 
нальоту, а S.fuligenea – рожевого. 
Наявність борошнистого нальоту є 
характерною діагностичною озна-
кою хвороби. Пізніше в умовах від-
критого ґрунту патогени утворюють 
у межах нальоту дрібні бурі крапки 
– клейстотеції (сумчаста стадія).

Шкідливість борошнистої роси 
посилюється за сухої і жаркої по-
годи, що призводить до змен-
шення тургору рослин. Розвитку 
хвороби також сприяє різке коли-
вання температури і вологості по-

вітря. Захворювання сильно про-
гресує за відсутності опадів, але за 
наявності роси. 

Джерелами інфекції хвороби є 
уражені рештки, на яких зберіга-
ються клейстотеції. Слід зазначити, 
що гриби викликають борошнисту 
росу на кабачках, паразитують та-
кож на інших гарбузових культу-
рах. Резерваторами інфекції можуть 
бути й бур’яни.

Заходи контролю. Для змен-
шення розвитку хвороби необхід-
но всесторонньо використовувати 
агротехнічні заходи. Так, важливо 
дотримуватися сівозміни, знищу-
вати рослинні залишки. Сівбу слід 
проводити в оптимальні терміни, 

ЗАХИСТ РОСЛИН

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

ХВОРОБИ КАБАЧКIВ
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надалі створювати умови, сприят-
ливі для росту та розвитку рослин. 
Для вирощування використовують 
стійкі та слабоуражувані сорти та 
гібриди кабачків. Не допускати за-
гущення рослин. Забезпечувати 
збалансоване живлення.

БІЛА ГНИЛЬ

Уражуються всі надземні органи 
рослин. У кабачка хвороба часто 
проявляється на плодах. Її  збудни-
ком є гриб Sclerotіnіasclerotіorum. 
Ознаки білої гнилі на плодах 
з’являються у період їх зав’язування, 
у подальшому – протягом росту і 
розвитку. Надалі плід покриваєть-
ся білим міцелієм, на якому пізніше 
виникають у вигляді горбків ущіль-
нення грибниці – склероції, які при 
дозріванні набувають чорного за-
барвлення.

Масове ураження плодів білою 
гниллю відбувається в умовах під-
вищеної вологості ґрунту.

Джерелом інфекції є грунт, у яко-
му зберігаються склероції гриба, що 
тривалий період не втрачають жит-
тєздатності. Патоген має широку 
спеціалізацію, уражуючи рослини із 
понад 60 ботанічних родин. Зокре-
ма, серед овочевих він паразитує на 
квасолі, гороху, томаті, перці, салаті, 
огірку, моркві, капусті та ін.

Заходи контролю. Дотримання 

сівозміни. Не допускати перезволо-
ження ґрунту та загущення рослин. 
Зменшення контакту плодів із ґрун-
том шляхом мульчування. Створю-
вати умови, максимально сприятли-
ві для росту та розвитку рослин.

СІРА ГНИЛЬ

Хвороба проявляється на всіх 
надземних органах рослин кабач-
ків. Її викликає гриб Botrytiscinerea. 
Інтенсивно уражуються зав’язі та 
плоди. На останніх захворювання 
проявляється у місцях кріплення 
залишків пелюсток квітки. Ураже-
на ділянка має вигляд бурої мокрої 
плями, яка швидко збільшується і 
вкривається сірим пухнастим на-
льотом, що складається з органів 
конідіального спороношення пато-
гену. На дорослих плодах симптоми 
захворювання виникають у будь-
якій їх частині. За сильного розви-
тку хвороби весь плід вкривається 
сірим нальотом, серед якого у ве-
ликій кількості формуються дрібні 
чорні склероції. Кінцевим етапом 
патологічного процесу є загнивання 
плоду. 

Розвитку сірої гнилі кабачків 
сприяє висока вологість повітря та 
ґрунту. 

Джерелами інфекції є уражені 
рослинні залишки, а також склеро-

ЗАХИСТ РОСЛИН

Листки кабачка, уражені 
борошнистою росою

Плоди кабачка, уражені 
сірою гниллю

Ознаки білої гнилі 
на плоді кабачка
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ції гриба у ґрунті. Слід враховува-
ти, що B. Cinerea уражує понад 200 
видів рослин із різних ботанічних 
родин, зокрема, томати, перець, 
огірки, горох, квасолю, суницю, ма-
лину. У період зберігання сіра гниль 
сильно розвивається на капусті та 
моркві.

Заходи контролю. Створення 
умов для росту та розвитку рослин, 
що сприяють підвищенню їх стій-
кості проти захворювання. Змен-
шення вологості ґрунту в період 
дозрівання плодів та уникання їх 
механічних пошкоджень. Знищення 
рослинних залишків після збирання 
врожаю.

 
АСКОХІТОЗ

Уражуються стебла, листки 
та плоди кабачків за різних умов 
вирощування. Збудником хво-
роби є гриб Ascochytacucumis 
(Didymellabryoniae). На стеблах 
патологічний процес починається 
в області вузлів і характеризуєть-
ся утворенням плям овальної або 
округлої форми, які спочатку наси-
чені вологою сіро-зеленого кольо-
ру, а згодом буріють, підсихають 

і набувають білувато-сірого за-
барвлення. На уражених ділянках 
формуються чорні крапки-пікніди. 
Надалі уражені ділянки збільшу-
ються в розмірах і охоплюють зна-
чну частину стебла. Уражені тка-
нини розтріскуються, що веде до 
размочалювання стебел. На лист-
ках утворюються великі округлі або 
розпливчасті плями, що розташо-
вуються з краю пластинки. Хвора 
тканина спочатку коричневого ко-
льору, пізніше набуває білуватого 
відтінку, часто випадає. На плодах 
кабачків виникають округлі ко-
ричневі плями, які збільшуються у 
розмірах, сіріють, а внаслідок фор-
мування пікнід набувають чорного 
відтінку. Також можна спостерігати 
концентричну зональність. Хворі 
плоди загнивають. Інфікується на-
сіння. 

Розвитку аскохітозу сприяє ви-
сока відносна вологість повітря 
і періоди тривалого зволоження. 
Сприйнятливіші до захворювання 
рослини, ослаблені різними фак-
торами, зокрема, уражені іншими 
хворобами, у випадку загущення 
посадок, поливу холодною водою, 
за різких коливань температури.

Джерелами інфекції є заражене 
насіння, а також уражені рослинні 
залишки.

Заходи контролю. Для захисту 
кабачків від ураження аскохітозом 
необхідно здійснювати комплекс 
агротехнічних заходів, які покра-

щують ріст рослин і підвищують їх 
стійкість проти патогену. Знищу-
вати рослинні залишки. Дотриму-
ватися культурозміни, вирощувати 
менш уражувані сорти та гібриди. 
Підтримання оптимальних режимів 
температури та вологості. Ефектив-
ним прийомом в обмеженні роз-
витку аскохітозу є використання 
здорового, вільного від інфекції на-
сіння.

ВІРОЗИ

Захворювання проявляються 
протягом усього періоду вегетації 
рослин. Їх викликають різні види 
вірусів. Найбільш небезпечним є ін-
фікування кабачків у молодому віці. 
Збудники зумовлюють різноманітні 
симптоми: карликовість листя, поя-
ву на ньому розмитих блідо-зелених 
плям, мозаїчних візерунків від світ-
ло-зеленого до темно-зеленого за-
барвлення. Хворі рослини можуть 
не утворювати плодів. Часто вони 
невеликих розмірів, деформовані, з 
різною пігментацією.

Поширення інфекції відбуваєть-
ся за допомогою попелиць. Хоча за-
лежно від виду збудника можливі й 
інші шляхи, наприклад – механічно.

Заходи контролю. Використання 
вільного від інфекції насіння. Ви-
рощування вірусостійких сортів та 
гібридів. Контроль переносників 
патогенів та бур’янів – джерел ре-
зервації інфекції.  

ЗАХИСТ РОСЛИН

Діагностичні ознаки аскохітозу 
на плоді кабачка

Симптоми вірозів на листках 
кабачка
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Початок читайте в цьогорічному 
линпевому номері журналу.

4ГРАВІЛАТ МІСЬКИЙ 
(GEUM URBANUM L.)

Цікавим представником вітчизня-
ної дикої флори є непоказна на пер-
ший погляд багаторічна трав'яниста 
рослина з родини Розові (Rosaceae 
Juss.) – гравілат міський (рос. – гра-
вилат городской). Це вітчизняний 
замінник класичної прянощі – гвоз-
дики (нерозкритих квіткових бру-
ньок тропічного дерева Caryephyllos 
aromaticum L).

Росте гравілат міський по всій те-
риторії України, переважно у зрідже-
них лісах і на галявинах, у лісосмугах, 

поміж чагарників, на узбіччях доріг, у 
садах, навколо будівель, на пустири-
щах тощо.

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Коренева систе-
ма мичкувата, рослина має товсте по-
взуче кореневище. До слова, у рослин, 
що зростають на листяній підстилці, 
воно помітно більше, ніж вирощене 
на важких грунтах, його легко видо-
бувати з грунту і очищати від домішок 
землі. 

Стебло пряме, відстовбурчено-
волосисте, у верхній частині слабо 
облистяне, заввишки 30–60 см. При-
кореневі листки ліровидно-перисті, 
стеблові – трійчасті або тричі-розсі-
чені; черешкові прилистки великі, дві-

чі-роздільні, глибоко надрізані, м’яко 
опушені. Квітки діаметром 1–1,5 см, 
широко розкриті, одиночні або зібра-
ні в щіткоподібні суцвіття на верхівці 
стебла, на довгих квітконосах; чашо-
листки коротші за пелюстки, віді-
гнуті вниз; пелюстки світло-жовтого 
забарвлення, при основі – клиновид-
ні. Плоди – продовгуваті яйцевидні 
сім'янки, зібрані в головки, із загну-
тим на верхівці носиком, опушені, 
завдовжки 3–5 мм, завширшки 1,2–2 
мм. Їх особливістю є здатність причі-
плюватися за одяг (як насіння череди).

Гравілат міський невибагливий до 
умов зростання/вирощування, бо на-
лежить до класичних рудеральних 
рослин-бур'янів. Проте в культурі по-
требує достатнього зволоження. 

ЗНАЙОМСТВО, ВИКОРИСТАННß, ВИРОЩУВАННß

АБОРИГЕНН²
ÄИКОРОСЛ² РОСЛИНИ:

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

ЦЕ ЦІКАВО



вересень 202032

У перший рік рослина утворює роз-
етку листків, цвіте на другий рік веге-
тації. Від самосіву сходи з'являються у 
квітні–травні наступного року з гли-
бини 3–4 см; свіжозібране насіння не 
проростає. Пагони із бруньок на коре-
невій шийці з'являються залежно від 
погодних умов у березні–травні.

Цінність і використання. У сухих 
коренях гравілату міського містить-
ся 0,4% ефірної олії, основним ком-
понентом якої є евгенол; вона пря-
на, буро-червоного кольору, гіркого 
смаку, з ароматом гвоздики (недарма 
ж рослина удостоєна статусу «гвоз-
дичного кореня»). Свіже кореневище 
дещо нагадує запах свіжого кореня 
валеріани лікарської. У кореневищах 
і коренях також наявні глікозид геїн, 
крохмаль, смоли, гіркі і дубильні ре-
човини.

Як пряність рослину використову-
ють у виробництві вермуту, лікерів, 
пива, яким гравілат надає специфіч-
ного присмаку і запобігає закисанню 
продукції. Настій сухих кореневищ 
разом з апельсиновою шкіркою надає 
білому вину смаку вермуту. Сухий ко-
рінь також використовують як арома-
тизатор кондитерських виробів, со-
усів, різноманітних напоїв.

У кулінарії молоді свіжі листки і 
стебла вживають у вітамінних сала-
тах, використовують для приготу-
вання супів і пюре, а кореневище – як 
приправу для страв із овочів. У мо-
лодих листках міститься більше 0,1% 
аскорбінової кислоти, більше 0,05% 
каротину, до 4% дубильних речовин. 
А у насінні гравілату міститься до 20% 
жирної олії. 

Гравілат міський як лікувальний за-
сіб відомий здавна, він містить широ-
кий спектр лікарських властивостей. 
У народній медицині використову-
вали переважно кореневище і корені, 
значно рідше – траву, заготовлену у 
період цвітіння. Застосовували при 
жовчно-кишкових захворюваннях, 
як в’яжучий, болезаспокійливий за-
сіб, для лікування малярії (проте екс-
периментально ця дія рослини не 
доведена), сухот і запалення легень, 
при метеоризмі, хворобах печінки, 
жовчного міхура, нирок, проти каш-
лю при бронхіті зі значним виділен-
ням мокроти, бронхіальній астмі, ма-
точних і гемороїдальних кровотечах, 
мігрені, алергії у дітей, цинзі, а також 
як протиглисний і тонізуючий засіб. 
Зовнішньо використовували при дер-
матитах, для ванн і полоскання у разі 
запалення ротової порожнини і горла, 
кровоточивості ясен, при алергії і ра-
хіті у дітей, суглобовому і м'язовому 
ревматизмі.

Трава гравілату міського у моло-
дому віці добре поїдається домаш-
німи тваринами. Рослина – гарний 

медонос. Ефірна олія із гравілату ви-
користовується у парфумерії. Коре-
невища мають дубильні властивості і 

Плоди – продовгуваті яйцевидні 
сім'янки, зібрані в головки, із загнутим 
на верхівці носиком, опушені

У перший рік гравілат утворює  
розетку листків

Товарне кореневище гравілату 
міського

Квітки діаметром 1-1,5 см, широко розкриті, одиночні або зібрані в щитковидні 
суцвіття на верхівці стебла, пелюстки світло-жовтого забарвлення

Коренева система мичкувата, рослина 
має товсте повзуче кореневище

ЦЕ ЦІКАВО
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придатні для вичинки шкір, надають 
їм характерний гвоздичний аромат. З 
них у минулі часи отримували чорну і 
червоно-коричневу фарбу.

5 МОРКВА ДИКА 
(DAUCUS CAROTA L.) 

Дика морква (рос. морковь дикая) – 
дворічна трав'яниста рослина з роди-
ни Cелерових Apiaceae (Umbelliferae). 
В Україні вважається бур’яном, рос-
лина надзвичайно активно заселяє 
пустирі, луки і пасовища, поля, що 
виводяться з сільськогосподарського 
обігу, узбіччя доріг тощо, часто утво-
рює суцільні густі зарості на десятках 
гектарів, є домінуючою. Вона має ко-
рисні властивості, зокрема, викорис-
товується як пряно-смакова і лікар-
ська рослина.

Ареал розповсюдження дикої 
моркви надзвичайно великий. Вона 

поширена у середземноморських кра-
їнах Європи, Азії і Африки, по всій 
центральній і південній Європі, на 
Кавказі і в країнах Середньої Азії. Як 
бур’ян зростає у субтропічній Африці, 
Австралії, Новій Зеландії, Північній і 
Південній Америці. В Україні зростає 
на всій її території. У Карпатах дику 
моркву можна зустріти до висоти 
близько кілометра над рівнем моря.

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Плоди сірувато-
коричневі або сірувато-зелені, еліп-
тичні, складаються з двох півплодиків 
(сім’янок) з чотирма реберцями, що 
мають довгі шипи; вони, на відміну 
від плодів моркви посівної, ще більш 
опушені. Заготівлю сировини прово-
дять у період дозрівання – у серпні–
вересні. При заготівлі плодів слідку-
ють за строками дозрівання насіння: 
повністю достигле і особливо пере-
стигле, воно схильне до висипання, а 
відтак неминучі значні втрати. Період 
цвітіння і дозрівання плодів розтяг-
нутий, тому на рослині можна одно-
часно спостерігати суцвіття і дозрілі 
плоди. Суцвіття – 10–15-променевий 
зонтик, який у період цвітіння має 
плоску або випуклу форму, а при до-
зріванні насіння звужується і нагадує 
пташине гніздо. При потребі зрізані 
рослини дозарюють у валках або під 
навісами, після чого обмолочують. 
Сушать ворох у затінку на протягах, 
насипавши тонким шаром, після чого 
перетирають і очищають.

Господарське значення і вико-
ристання. З лікувальною метою ви-

користовують плоди дикої моркви. 
Можливості природних плантацій 
необмежені, використання їх не по-
требує капіталовкладень. Дику морк-
ву для харчування використовували 
здавна. Так, у стародавньому Римі її 
коріння було улюбленими ласоща-
ми не тільки бідноти, а і шанувалось 
представниками місцевої знаті. Вва-
жається, що саме з Риму морква ши-
роко поширилась спочатку в Європі, а 
дещо пізніше і по всьому світу. Власне, 
відбулось її становлення як культур-
ної рослини. Цінували моркву також 
стародавні греки. Цікаво, але поши-
рення моркви серед американських 
поселенців нагадувало шлях картоплі 
в Росії: як овочева культура вона спо-
чатку там не сподобалася і її припини-
ли вирощувати, і лише через десяти-
річчя були оцінені і сприйняті харчові 
і цілющі властивості коренеплодів. В 
Росію морква потрапляє у 16 столітті. 

Власне, дика морква є не що інше, 
як овоч стародавніх римлян і греків. 
До набуття теперішнього вигляду 
моркви посівної вона пройшла ево-
люційний шлях в чотири тисячоліт-
тя. Адже тільки у другій половині 19 
сторіччя французький селекціонер 
А.Вільморен отримав моркву з оран-
жево-червоним коренеплодом. Морк-
ва дика, як предок моркви столової, 
унікальна тим, що не тільки зберегла-
ся до наших часів, але і досить широко 
розповсюджена. 

Коренеплоди і плоди (насіння) ди-
кої моркви можна використовувати 
як пряність. Плоди, що мають пеку-
чий пряний смак, додають як припра-
ву до різноманітних страв, використо-

Гібриди моркви культурної з дикою - 
білі коренеплоди

Після відцвітання суцвіття моркви 
дикої стає схожим на пташине гніздо

У природних угіддях і на полях виведених із господарського обігу дика морква 
може утворювати суцільні зарослі
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вують у маринадах, при виготовленні 
лікерів, наливок. Їх доцільно додава-
ти при переробці риби, у консервній 
промисловості.

Лікарські властивості дикої морк-
ви були відомі стародавнім грекам 
у першому сторіччі до нашої ери, де 
її використовували для харчування, 
як лікарський засіб, застосовували 
у релігійних ритуалах. Моркву ре-
комендували як засіб проти каш-
лю, який втамовує біль, протиза-
пальний при туберкульозі, геморої, 

нирковокам’яній хворобі, курячій 
сліпоті, при болісному сечовипускан-
ні і нетриманні сечі, для поліпшення 
лактації. 

У народній медицині України для 
лікування нирковокам’яної хвороби 
три столові ложки насіння заливали 
трьома склянками води і ставили на 
ніч у тепле місце, вранці проціджува-
ли і пили по одній склянці тричі на 
день, настій має бути теплим. Плоди 
моркви також використовують як се-
чогінний і глистогінний засіб. У наро-
дів Середньої Азії плоди дикої моркви 
використовують при жовтусі, а також 
як послаблювальне, вітрогінне, сечо-
гінне, для поліпшення лактації.

 До недавнього часу із насіння 
моркви отримували препарат «Дау-
карин», який являв собою суму фла-
воноїдів. Він справляв спазмолітичну, 
судинорозширюючу дію на коронарні 
та периферичні судини, заспокійливо 
діяв на центральну нервову систему 
і використовувався у випадку атеро-
склерозу, коронарної недостатності з 
явищами стенокардії. В даний час на 
заміну йому використовуються сучас-
ні, більш ефективні препарати.

При використанні плодів дикої 
моркви для лікування необхідно про-
консультуватися з лікарем.

У всіх частинах рослини наявна 
ефірна олія, яка надає їм специфіч-
ний морквяний запах. Вихід ефірної 
олії коливається у межах від 2 до 7,5%; 
її склад надзвичайно багатий і зале-
жить значною мірою від місцевості, 
де росте популяція. Наприклад, склад 
ефірної олії середньоазіатського по-
ходження подібний до одержаної з 
насіння моркви посівної, але дуже 
відрізняється від складу ефірної олії, 
отриманої із моркви дикої європей-
ського походження. Основними ком-
понентами є геранілацетат (до 60 %), 
гераніол у вільній формі (до 14%). 
Найбільш цінний компонент – гера-
ніол – використовується в парфумер-
но-косметичній промисловості на 
заміну сировини троянди дамаської. 
Другий напрямок використання ге-
раніолу – виготовлення лікарських 

засобів, зокрема, цій речовині власти-
ва антибактеріальна активність щодо 
дифтерійної палички і гемолітичного 
стрептококу. 

Плоди дикої моркви є також дже-
релами кумаринів та фурокумаринів. 
В корінні дикої моркви вміст ефірної 
олії складає 0,01%. У плодах міститься 
до 20% жирної олії. У квітках наявні 
флавоноїди кверцетин і кемпферол, а 
також антоціанові сполуки. 

Агротехнологія вирощування 
моркви дикої у культурі подібна до 
вирощування моркви столової. Рос-
лина невибаглива, насіння пророс-
тає з глибини від 1 до 15 см, але слід 
пам’ятати, що воно швидко втрачає 
схожість. При потребі, якщо недо-
ступні природні запаси, краще висі-
вати свіжозібране насіння під зиму. 
Рослина багаторічна або дворічна, 
рідше (переважно в культурі) – одно-
річна. Проте слід пам’ятати, що виро-
щувати дику моркву і насінники сор-
тів моркви посівної без дотримання 
просторової ізоляції (щонайменше 
2000 м) недопустимо. Гібриди від пе-
резапилення з дикою морквою можна 
виявити на посівах моркви посівної 
у ранні строки: розетка листків при-
тиснута до ґрунту (близька до гори-
зонтальної), листки мають опушен-
ня (від цього здаються сизуватими), 
темно-зеленого забарвлення. Такі 
рослини видаляють, вони у перший 
рік утворять квітконосне стебло, ко-
ренеплоди будуть грубі, дерев’янисті, 
блідо забарвлені або взагалі білі, як у 
родички-дикарки. 

6 РОДОВИК 
ЛІКАРСЬКИЙ 

(SANQUISORBA 
OFFICINALIS L.)

Усім відома рослина огірочник лі-
карський (рос. огуречная трава ле-
карственная; лат. Borago officinalis 
L. із родини Шорстколисті (рос. 
Бурачниковые; лат. Boraginaceae), що 
за смаком та ароматом нагадує свіжий 
огірок і вирощується як овочева і ме-

Дика морква на початку стеблування

Суцвіття млркви дикої часто у центрі 
містить фіолетові пелюстки

ЦЕ ЦІКАВО
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доносна культури. Проте у вітчизня-
ній флорі України є ще одна рослина, 
яка також вирізняється «огірковим» 
смаком. Це родовик лікарський (рос. 
кровохлебка лекарственная) – бага-
торічна трав’яниста рослина родини 
Розові (рос. Розовые; лат. Rosaceae 
Juss.). Народні назви: червоноголов-
ник, чорноголовник, сухозлотиця, 
стягни кров, срібний лист, грижник. 
На Півночі і Заході України вид розпо-
всюджений повсюдно, у Степу і Кри-
му – зрідка.

Ботанічна характеристика. Сте-
бло прямостояче, борозенчасте, ви-
сотою 0,4–1,2 м, голе, у верхній час-
тині гіллясте. Від товстого короткого 
дерев’янистого горизонтального ко-

реневища відходять великі бокові ко-
рені, темно-бурого забарвлення зовні 
і жовтуватого всередині. 

Прикореневі листки на довгих 
черешках, непарно-перисті, з продо-
вгуватими зазубреними листочками 
на коротких черешках із прирослими 
до них прилистками, довжиною 2–8 
см; забарвлення з нижнього боку си-
нювато-зелене. Стеблові листки про-
довгуваті, щільні, з нижнього боку 
сивуваті; верхні – сидячі, невеликі, 
темно-зелені.

Суцвіття овальне або коротко-ци-
ліндричне, темно-червоного (темно-
пурпурного) кольору, довжиною 1,5–4 
см, на довгому квітконосі. 

 Росте родовик лікарський на га-
лявинах і околицях лісу, у заростях 
кущів, уздовж доріг, переважно у ни-
зинних місцях, часто – на берегах во-
дойм, навколо боліт.

Використання. Родовик лікар-
ський більш відомий як лікарська 
рослина. У народній медицині широ-
ко застосовується як кровоспинний, 
протизапальний, знеболювальний та 
дезинфікуючий засіб. З цією метою 
використовуються кореневище і ко-
рені родовика. При використанні си-
ровини з лікувальною метою необхід-
но консультуватися з лікарем. 

При вирощуванні родовика лікар-
ського на присадибній ділянці рос-
лини варто висаджувати на квітниках, 
оскільки рослина досить декоратив-
на, особливо у період цвітіння. 

Заготівлю сировини (молодих 
листків для споживання у свіжому ви-
гляді чи кореневищ) необхідно прово-
дити в екологічно чистих місцевостях, 
забороняється споживати продукцію, 
зібрану біля автотрас, залізничних 
шляхів, навколо великих промисло-
вих центрів, неподалік звалищ тощо.

У кулінарії молоді листки додають 
до салатів, ними ароматизують і віта-
мінізують супи, соуси, овочеві, рибні, 
яєчні страви, а також напої, коктейлі, 
оцет. 

Заморожені і зварені у воді чи мо-
лоці кореневища родовика лікарсько-
го можна використовувати як гарнір 
до м’яса, додавати у інші традиційні 
страви.

Особливості вирощування. Для 
отримання зеленої маси (свіжих лист-
ків) родовика лікарського як овочевої 
продукції посіви розташовують в од-
ному масиві з іншими багаторічни-
ми зеленними та пряно-смаковими 

Суцвіття родовика лікарського

Кореневища родовика лікарськогоРодовик лікарський у культурі на другий рік вегетації

ЦЕ ЦІКАВО

Молоді листки родовика лікарського
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рослинами (на одному місці росте 
до 8 років). За надмірного загущення 
рослини у фазі 3–4 справжніх лист-
ків проріджують, залишаючи 8–10 
рослин на погонному метрі. Загущен-
ня посівів призводить до зниження 
якості товарної продукції та декора-
тивного ефекту (при вирощуванні у 
квітникарстві).

7 РОЗХІДНИК 
ЗВИЧАЙНИЙ 

(GLECHOMA  
HEDERACEA L.)

Розхідник звичайний (рос. будра 
плющевидная; народні назви – котов-
ник, сороканедужник, собача м’ята, 
грудна трава) – багаторічна рослина 
родини Глухокропивні, або Ясноткові 
(Lamiaceae). 

Ботанічна характеристика. Сте-
бла сланкі довжиною 10–60 см, голі 
або по ребрах з дуже короткими при-
тиснутими загнутими вниз волоска-
ми, з багаточисельними пагонами, 
що укорінюються. Основний корінь 
стрижневий, корінці, що відростають 
від пазух пагонів розміщуються мілко. 

Листки на довгих тонких черешках, 
ростуть супротивно попарно, розсія-
но-коротко-волосисті, по краю город-
часті, нирковидні або округло-нирко-

видні, верхні – округло-серцеподібні. 
Квітки зібрані по 3–4 в пазухах се-
редніх і верхніх листків; забарвлення 
віночка синювато-лілове, світло-фі-
олетове, рідко червонувате або біле. 
Плід – овально-видовжений бурий 
горішок. Цвіте розхідник з травня по 
липень, насіння дозріває з серпня і до 
осені. Розмножується насінням, сте-
блами та їх частинами.

Рослина зимуюча, вегетацію від-
новлює відразу після танення снігу.

Поширений розхідник звичайний 
повсюдно в Україні, росте на полях, 
серед кущів, у садах, на обніжках, у 
низинних місцях, по затінених бере-
гах річок, озер і боліт.

Використання. Рослина в листках 
і стеблах містить ефірну олію. В над-
земній частині також наявні дубильні 
речовини, гіркоти, сапоніни, смоли, 
аскорбінова кислота, каротин.

При використанні рослини як при-
прави не допускається передозування 
сировини, а при використанні для лі-

кування необхідно проконсультува-
тися з лікарем, оскільки зловживання 
може призвести до тяжких наслідків 
– рослина отруйна. 

Збирають сировину – надземну 
частину – під час цвітіння. Сушать 
в затінку, в приміщеннях, що добре 
провітрюються, на горищах.

У кулінарії сировину використову-
ють для ароматизації та приготування 
тонізуючих напоїв. Смак висушеної 
рослини гіркий, в’яжучий, з присма-
ком м’яти. Споживання розхідника 
звичайного сприяє покращенню апе-
титу, активізує травлення, поліпшує 
обмін речовин.

У народній медицині розхідник 
звичайний використовується при за-
хворюваннях дихальних органів: за-
паленні легень, бронхіальній астмі; 
захворюваннях печінки і жовчного 
міхура, кишково-шлункового тракту, 
щитовидної залози, шкірних захворю-
ваннях, сечокам’яній хворобі (сприяє 
виведенню піску), при втраті слуху; як 
протиглисний засіб. Внутрішньо за-
стосовують відвари, настої, чаї, сухий 
порошок тощо. 

Зовнішньо використовують для за-
гоювання ран, наривів, виразок, пух-
лин, при переломах кісток (сприяє 
регенерації кісткових тканин) та для 
лікування опіків. Для цього листки 
подрібнюють до тістоподібної маси, 
взимку – сировину пропарюють, аби 
вона розм’якла, і прикладають до хво-
рих місць; готують лікувальні ванни. 
Для лікування корости настій листків 
готують на оцті. 

Розхідник звичайний у період масового цвітіння

Квітка розхідника звичайного

Розростаючись, рослини розхідника 
утворюють суцільні зарослі-килими

ЦЕ ЦІКАВО
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Рослина медоносна, мед із розхід-
ника звичайного світло-жовтий, аро-
матний. 

Як і у природних умовах, у культурі 
розхідник звичайний невибагливий. 
Технологія вирощування подібна 
до родовика лікарського, однак слід 
враховувати те, що рослина сланка і 
при розростанні утворює суцільний 
«килим». Ширина міжрядь не менше 
70 см. 

Неперевершений декоративний 
ефект має рослина, висіяна (виса-
джена пагоном, що укорінився) у під-
вісних вазонах самостійно або під-
саджена, наприклад, до петунії. До 
кінця літа, за такого способу вирощу-
вання формуються звисаючі пагони 
завдовжки до 2 м.

8 САМОСИЛ 
БІЛОПОВСТИСТИЙ 

(TEUCRIUM POLIUM L.)
Самосил білоповстистий (рос. 

дубровник беловойлочный) – бага-
торічна рослина родини Глухокро-
пивні, або Ясноткові (Lamiaceae /
Labiatae/). У природі даний вид по-
ширений у Південній Європі, Малій 
Азії, Північній Африці; на території 
колишнього СРСР – у південній зоні 
європейської частини, на Кавка-
зі і в Середній Азії; в Україні росте 
у Правобережному та Донецькому 
Лісостепу, Степу та у Криму. Запаси 
сировини у природних угіддях не-
значні. 

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Стебла само-
силу білоповстистого біля основи 
здерев’янілі, висотою 10–40 см, цилін-
дричні, білі, з повстистим опушенням, 
з численними висхідними звивисти-
ми гілочками. Листки сидячі, вузько-
лінійні або зворотно-ланцетовидні, 
тупі з клиноподібною основою, город-
часто-зубчасті, густо опушені. Квітки 
дрібні, довжиною 0,5–0,8 см, білі або 
кремові, зібрані у сильно зближені не-
справжні кільця, які утворюють голо-
вчасті суцвіття.

Цвіте рослина у липні–серпні, пло-
доносить у серпні–вересні.

Вид невибагливий до умов зростан-
ня, засухостійкий. На Чернігівщині 
перезимовує без додаткового укриття.

У природних умовах самосил біло-
повстистий росте на сухих глинистих 
і кам’янистих схилах, на вапнякових 
і крейдяних оголеннях; у культурі ді-
лянки підбирають з легкими за грану-
лометричним складом ґрунтами. 

Розмножується самосил білопов-
стистий насінням і вегетативно – 
живцями із однорічних пагонів.

Господарське значення. Молоді 
пагони і листя самосилу білоповстис-
того мають приємний аромат і вико-
ристовуються у кулінарії як приправа 
до рибних страв.

Ефірна олія, яка добувається мето-
дом гідродистиляції із свіжої надзем-
ної маси, жовто-зеленого забарвлен-
ня з приємним запахом. Основний її 
компонент – борнілацетат, у сировині 
міститься до 0,3%. Ефірну олію вико-
ристовують у харчовій та парфумер-
но-косметичній промисловості. 

У народній медицині самосил бі-
лоповстистий застосовується як за-
спокійливий при болях і збуджуючий 
діяльність травних органів засіб. Від-
вар вживають для лікування очних 
хвороб.

Рослина досить декоративна, може 
вирощуватись у квітнику, наприклад, 
як бордюрна (подібно до цинерарії 
приморської). Самосил білоповстис-
тий – цінний медонос: медпродуктив-
ність 250 кг/га.

Особливості технології виро-
щування. Сходи з’являються за три-
чотири тижні, оптимальна температу-
ра для росту і розвитку 20–28оС. При 
розсадному способі розсада вирощу-
ється у парниках, теплицях або на хо-
лодних грядах. Сіянці залишають на 
відстані 4–5 см, вік розсади має бути 
40–50 діб. На постійне місце її виса-
джують за схемою 70х15–20 см.

Збирають зелену масу в період ма-
сового цвітіння, коли вміст ефірної 
олії в сировині найбільший. Сушать 
траву в затінку під навісами або в су-
шарках.

Цвітіння самосилу

Самосил білоповстистий на другий рік вегетації
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БАЗОВА 
АГРОТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 
РОСЛИН-ДИКОРОСІВ

При культивуванні майже всіх опи-
саних вище рослин для споживання 
зеленої маси (салатна стадія), трави 
(переважно у період цвітіння), вико-
ристання на пасіках і як квітково-де-
коративних їх вирощують у багаторіч-
ній культурі. У такому разі плантацію 
закладають на добре окультурених за-
пільних ділянках поза сівозміною, а в 
домашніх умовах формують групу ба-
гаторічників (наприклад, із групи пря-
но-смакових, ароматичних, медонос-
них) і висаджують на окремому місці 
(або у квітнику), щоб не заважати об-
робітку ділянки і запобігати «втечі» 
рослин при розростанні кореневищ 
чи від самосіву. 

При сівбі у сухий грунт сходи бу-
дуть недружними і зрідженими. Літня 
сівба виправдана тільки за умови до-
статнього зволоження (опадів або ре-
гулярних поливів достатньою кількіс-
тю води). Підзимову сівбу проводять у 
кінці жовтня – на початку листопада, 
перед настанням стійкого похолодан-
ня, збільшивши норму висіву на 20%. 

Коли насіння мало, доцільно проводи-
ти вирощування дрібнонасінних рос-
лин розсадним способом, на холодних 
грядах з шириною міжрядь 15 см. Як 
розсаду можна використовувати рос-
лини, отримані від самосіву біля ма-
точних рослин/кущів.

Для рівномірного висіву дрібного 
насіння його змішують з баластом, 
а для більш раннього початку про-
ведення міжрядних обробітків варто 
додавати насіння маячних культур 
(таких, що швидко сходять, напри-
клад, редис чи салат).

Для вирощування рослин цієї 
групи кращими вважаються пухкі, 
легкого і середнього гранулометрич-
ного складу, поживні грунти; ділян-
ки мають бути достатньо зволожені, 
чисті від бур’янів. У таких умовах зе-
лена маса буде високотоварною: со-
ковитою, ніжною, «пишною», суттєво 
збільшиться урожай кореневищ, пло-
дів, насіння тощо. 

Кращі попередники для вирощу-
вання практично всіх описаних видів 
– озимі зернові культури, висіяні по 
чистих чи зайнятих добре удобрених 
парах, зернові бобові культури, про-
сапні за винятком представників тих 
ботанічних родин, до яких належать 
конкретні види рослин. Саме такі по-
передники дають змогу провести всі 
заходи боротьби з бур’янами у систе-
мі основного обробітку ґрунту. 

Основний обробіток ґрунту прово-
дять з осені за загальноприйнятими 
для зони вирощування технологія-
ми. Його розпочинають відразу після 
збирання попередника. Проводять 
лущення дисковими лущильниками у 
двох напрямках на глибину 8–10 см з 
метою подрібнення, загортання рос-
линних решток, підрізання бур’янів, 
що вегетують, і провокування до 
проростання насіння бур’янів. Якщо 
поле засмічене коренепаростковими 
бур’янами, застосовують лемішні лу-
щильники. У даному випадку глибина 
першого обробітку становить 12–14 
см, а другого, що проводиться через 
два тижні після масового відростання 
та появи сходів бур’янів, – 14–16 см. 

Через 15–20 діб залежно від по-
годних умов проводять оранку на 
глибину орного шару. Під оранку 
вносять мінеральні добрива: супер-
фосфат і калійну сіль по 150 кг. Якщо 
під попередник не вносили органічне 
добриво, то на бідних виснажених 
ґрунтах вносять до 30 т/га перегною 
або компосту. Ураховуючи короткий 
період до збирання зеленої маси у зе-
ленних культур і споживання продук-
ції переважно у свіжому виді, зловжи-
вати надмірними дозами добрив не 
можна, аби уникнути накопичення у 
продукції нітратів понад гранично до-
пустимі концентрації. У разі необхід-
ності – при масовому з’явленні сходів 
бур’янів – проводять культивацію на 
глибину 10–12 см. 

Рано навесні, при настанні фізичної 
стиглості ґрунту, ділянку боронують у 
два сліди з метою затримання вологи. 
Перед сівбою проводять культивацію 
у два сліди на глибину 8–10 см з од-
ночасним боронуванням. Під перед-
посівну культивацію вносять 100–150 
кг/га аміачної селітри. Доцільно пе-
редпосівний обробіток проводити 
комплексними агрегатами, здатни-
ми за один прохід провести декілька 
операцій: розпушити ґрунт до дрібно-
грудкового стану, вирівняти і ущіль-
нити його. При цьому максимально 
зберігається волога у ґрунті та ство-
рюються оптимальні умови для сівби 
насіння і його дружного проростання. 

Сівбу проводять у строки, зазначе-
ні вище для кожного виду, рядковим 
способом з шириною міжряддя 45 см 
або двострічковим 50+20 см (товарні 
посіви) і 70 см (насінницькі посіви). 

Упродовж вегетаційного періоду 
ґрунт підтримують у пухкому, чисто-
му від бур’янів стані. Для цього про-
водять не менше 2–3 розпушувань 
міжрядь від початку масових сходів 
до змикання рядків, особливо за ма-
сової появи сходів бур’янів, утворенні 
кірки після дощів чи поливів. За необ-
хідності проводять 1–2 прополюван-
ня у рядках, а на ділянках, де рослини 
зійшли надто густо, перше прополю-
вання суміщають із формуванням гус-

ЦЕ ЦІКАВО

Самосил білоповстистий у перший рік 
вегетації
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тоти стояння рослин або проводять 
боронування легкими боронами упо-
перек до напряму рядків.

Молоді рослини можуть пошко-
джуватися шкідниками, наприклад, 
попелицею: на насінницьких посівах 
проводиться обприскування інсекти-
цидами, дозволеними для викорис-
тання в Україні, на товарних посівах 
така обробка заборонена.

Основне завдання насінництва 
– збереження високих сортових 
якостей, що можна забезпечити до-
триманням сортової агротехнології, 
просторової ізоляції, виключенням 
біологічного і механічного засмічен-
ня, вчасним і ретельним проведенням 
сортових і фітосанітарних прочисток. 
Прочистки проводять протягом всьо-
го вегетаційного періоду (у період 
товарної стиглості, початку і масово-
го цвітіння, при виявленні домішок 
з відмінними для даного сорту мор-
фолого-ідентифікаційними ознака-
ми – за габітусом, формою листкової 
пластинки, забарвленням квіток, ча-
сом цвітіння і достигання насіння чи 
хворих рослин, а також слабих, недо-
розвинутих, виродливих тощо).

Апробацію проводять, як правило, 
у фазу масового цвітіння. При польо-
вій апробації перевіряють документа-
цію (атестати чи свідоцтва на насіння, 
акти сортових прочисток), що харак-
теризують якість висіяного насіння. 
При апробації визначають стан посі-
вів і дотримання просторової ізоляції, 
встановлюють фактичну площу по-
сіву і очікувану урожайність насіння, 
перевіряють виконання встановлених 
агротехнологічних заходів – дотри-
мання попередників, внесення до-
брив, строків сівби, площі живлення 
рослин, забур’яненість тощо. Посіви, 
стан яких оцінений як «поганий», ви-
ключають із сортових.

Насіння переважної більшості 
рослин дозріває нерівномірно, часто 
воно швидко осипається. Перед ско-
шуванням насінників варто видалити 
рослини бур’янів, що важко відокрем-
люються від основної культури на 
очисних машинах. Зрізані або вирвані 

із землі рослини дозарюють у валках 
у полі, а з невеликих ділянок доцільно 
звезти під навіси, термін дозарюван-
ня 5 –7 діб. Обмолочують насінники 
комбайнами (наприклад, «Сампо»), 
переобладнавши їх з урахуванням 
дрібнонасінності культури. Очища-
ють насіння на очисних машинах типу 
«Петкус», зберігають насипом або у 
мішках у чистих сухих приміщеннях. 
На всіх етапах збирання, дозарюван-
ня, висушування вороху і очищення 
насіння не можна допускати його са-
мозігрівання і пліснявіння. У домаш-
ніх умовах насіння очищають за допо-
могою решіт, сита, вентиляторів.

Замість післямови. Актуальність 
напряму використання дикорослих 
видів як овочевих культур у контек-
сті урізноманітнення рослинної про-
дукції для здорового харчування не 
викликає сумніву. Вживання таких 
рослин може збагатити харчовий 
раціон вітамінами, макро– і мікро-
елементами, антиоксидантами. Та-
ким чином, вони є перспективними 
для використання як додатковий 
компонент до продукції традиційних 
овочевих культур. Принципово важ-
ливими умовами для овочевого ви-
користання нових культур є, зокрема, 
реалізація можливості їх насіннєвого 
розмноження. Отже, за умови додат-
кових досліджень (вивчення окремих 
елементів технології вирощування, 
селекції на продуктивність, напрямів 
використання у харчуванні як, відпо-
відно, бульбоплідних, зеленних, пря-
но-смакових та пряно-ароматичних 
культур), дикорослі аборигенні види 
рослин можуть набути більшого по-
ширення і використання в овочів-
ництві. У своєму трактаті «Закони» 
Платон наголошував: «Земля – наша 
мати; вона охоче доставляє людям 
харчі». І це дійсно так. Так було, так є і 
так буде. Варто тільки з бережливістю 
ставитися до природи і з користю для 
себе використовувати ті безкоштовні 
і, водночас, дуже цінні дари – росли-
ни, що зростають у природних угід-
дях України. Хоч головна їх «місія» 

– зцілювати від хвороб, та вони також 
здатні значно розширити асортимент 
вітамінної продукції. За умови виро-
щування цілющих дикоросів у про-
мислових масштабах або навіть на 
присадибній ділянці ці харчі завжди 
будуть під рукою.

На територіях, де автору вдається 
відстежувати ситуацію (Ніжинський 
район на Чернігівщині), запаси сиро-
вини залежать від виду рослин (де-
яких видів – досить значні, по інших 
– зовсім малі як для заготівлі більш-
менш значущої кількості сировини/
продукції). За бажання, коли посівний 
матеріал відсутній у торгівельній ме-
режі, можна виростити дикороси із 
«лісової розсади»: рослини більшості 
видів, пересаджені восени або навесні, 
приживаються дуже добре. 

Фаза бутонізації самосила

Ранньовесняне відростання



ООСПОРОЗ – ПРИЧИНА РIЗКОГО 
ЗНИÆЕННß АБО ПОВНО¯ ВТРАТИ 
СХОÆОСТI НАСIННªВИХ БУЛЬБ КАРТОПЛI

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

КАРТОПЛЯРСТВО

вересень 202040

Хвороба виявляється у північ-
них областях України. Захворюван-
ня уражує бульби і основу стебел. 
Воно проявляється на бульбах за-
звичай у період зимового зберіган-
ня. Протягом перших 3–4 місяців 
початку зберігання бульб картоплі 
у сховищах ооспороз залишається 
непомітним, хоча первинне прихо-
ване ураження бульб відбувається 
ще у полі на початку їх утворення. 
Найбільш сильно захворювання 
проявляється у кінці зберігання 
бульб. 

На поверхні уражених бульб 
утворюються бурі або темні горби-
ки. У результаті такого прояву за-
хворювання отримало другу назву 
– горбкувата парша картоплі. Горб-
ки діаметром 1–4 мм, які перетво-
рюються в подальшому на закриті 
пустули, краї яких втиснуті, а цен-
тральна частина опукла. Через цю 
особливість захворювання нерідко 
називають ще віспою. Горбики роз-
ташовані поодиноко або зливають-
ся. Симптоми цього захворювання 
нагадують звичайну паршу в почат-

ковій стадії. Пустули при змочуван-
ні стають темно-коричневими, а 
всередині – сіро-фіолетовими.

Форма і розмір пустул, а також 
види деформації прилеглих до 
пустули тканин бульб залежать 
від стійкості сорту. Виділяють 
п'ять типів прояву ооспорозу на 
бульбах:

1Утворення плоских дрібних пус-
тул (горбиків) діаметром 0,5–

1,0 мм;



2Формування опуклих великих 
(діаметром 3–4 мм) і дрібних 

пустул, середина їх нерідко підня-
та, а краї вдавлені;

3Утворення вдавлених непра-
вильної форми плям, що робить 

поповерхню бульби немовби би 
пом'ятою;

4Поява сильно вдавлених окру-
глих плям у вигляді ямок (ямча-

та форма ооспорозу), окремі пус-
тули і ямки зливаються у суцільну 
пляму;

5Сильне ураження вічок без утво-
рення пустул або плям.

На деяких сортах картоплі 
захворювання проявляєть-
ся у вигляді чорних плям 
( «чорна шкіра»), які по-
ширюються на вічка. 
Бруньки у вічках відми-
рають і бульби втрачають 
схожість.

Наведені типи прояву за-
хворювання не завжди бувають 
чітко виражені по роках. Іноді на од-
ній і тій же ж бульбі спостерігають-
ся різні форми прояву ооспорозу. 
У більшості випадків на поверхні 
уражених бульб утворюються окру-
глі темні пустули діаметром 3–5 мм, 
навколо кожного з них спостеріга-
ється невелике заглиблення. Розмі-
щуються вони на бульбах поодино-
ко або зливаються по 3–5 (Мал. 1).

При злитті пустул утворюється 
велика, дещо вдавлена пляма, схожа 
на прояв фітофторозу. Однак при 
ооспорозі характерного для фітоф-
торозу загнивання тканини під пля-
мою не відбувається. Незруйнована 
шкірка закритих пустул дозволяє 
легко відрізнити ооспороз від інших 
видів парші. На поверхні бульби, 
особливо при підвищеній вологості 
повітря в сховищі, може розвину-
тися білувато-сіруватий наліт коні-
діального спороношення збудника, 
який викликає повторні зараження 
бульб при зберіганні. Гриб уражує 
найчастіше тканину вічок. Уражені 
вічка відмирають або дають дуже 
слабкі паростки. При холодному 
зберіганні картоплі може розви-
ватися ямчата форма ооспорозу, за 
якої на поверхні бульб утворюються 
округлі дещо заглиблені плями діа-
метром 4–12 мм.

 Мікроскопічний аналіз верти-
кального розрізу пустули на бульбі 
показує, що його поверхня склада-
ється з 3–5 шарів покривної корко-
вої тканини, далі виявляється 5–9 
шарів темно-бурої паренхімної тка-
нини з потовщеними деформова-
ними стінками клітин, заповнених 
грибницею збудника хвороби. Під 
вторинною перидермою, у клітках 

здорової паренхіми також виявля-
ється грибниця патогена. Внаслідок 
розвитку хвороби тканина лущить-
ся і шкірка стає зморшкуватою. При 
одночасному розвитку ооспорозу і 
сріблястої парші поверхня бульби 
темніє, робиться нерівною і сильно 
лущиться.

Збудником хвороби є гриб 
Oospora pustulans Owen et Wakef. У 
процесі свого розвитку гриб фор-
мує конідіальне спороношення. 
Поширюється патоген конідіями. 
В умовах низької вологості повітря 
гіфи гриба розпадаються на окремі 
шматочки – оїдії, які є додатковим 
джерелом інфекції.

Крім бульб гриб уражує також ко-
ріння, столони і нижню частину сте-
бел, на поверхні яких утворюються 
бурі розпливчасті плями з попере-
чними тріщинами. В уражених тка-
нинах бульб і бадилля гриб утворює 
спочиваючі чорні склероції розмі-
ром від 49 мкм до 1 мм.

Джерелом інфекції є уражені 
бульби, уражені рослинні рештки 
і ґрунт, у яких гриб зберігається у 
вигляді грибниці і склероціїв. Без-
змінне вирощування культури на 
одному полі сприяє накопиченню 
інфекції у ґрунті.

Бульби картоплі уражуються в 
ґрунті або під час зберігання. Гриб в 
бульбах зберігається в стані спокою 
в сочевичках, виявляється він також 
і в клітинах кори. Проникати в буль-
би гриб може з ґрунту також через 
вічка, механічні пошкодження шкі-
ри, виразки звичайної і порошис-
тої парші картоплі. Іноді зараження 
бульб грибом відбувається через 

На деяких сортах картоплі 
захворювання проявляєть-
ся у вигляді чорних плям 
( «чорна шкіра»), які по-
ширюються на вічка. 
Бруньки у вічках відми-
рають і бульби втрачають 

Наведені типи прояву за-
хворювання не завжди бувають 
чітко виражені по роках. Іноді на од-
ній і тій же ж бульбі спостерігають- здорової паренхіми також виявля-
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Мал. 1. Ооспороз картоплі 



столони. У цьому випадку бульби 
тривалий час несуть у собі прихова-
ну інфекцію.

У період зберігання картоплі ко-
нідії гриба, які утворилися на ура-
жених бульбах, проростають інфек-
ційними гіфами і уражують здорові 
бульби, які зберігаються поруч. В 
умовах сховища при відносній воло-
гості вище 85% і температурі 3–110С 
на уражених частинах бульби утво-
рюється конідіальне спороношен-
ня гриба. При температурі 17–220С 
конідії проростають у паросткові 
інфекційні гіфи, які проникають у 
тканину бульби, викликаючи її за-
раження. 

 Ооспороз розвивається най-
більш сильно у сховищах при тем-
пературі 40С і відносній вологості 
повітря близько 100%. При темпе-
ратурі 250С і вище патоген припи-
няє свій розвиток. Життєздатність 
конідій гриба при температурі 600С 
зберігається протягом 1 години.

Зараження бульб у полі відбува-
ється від інфекції, що зберігається 
в ґрунті на рослинних рештках і (го-
ловним чином) від занесеної на поле 
інфекції з ураженими насіннєвими 
бульбами. При садінні уражених 
бульб на їх поверхні у ґрунті розви-
вається конідіальне спороношение 
гриба, хвороба поступово поши-
рюється на корені, столони і осно-
ву стебел (крім бульб нового вро-
жаю). Протягом вегетації рослин 
конідії гриба, які сформувалися на 
уражених коренях, столонах і сте-
блах, прилипають разом із грудоч-
ками ґрунту до поверхні молодих 
бульб і викликають їх заспорення. 

Зараження заспоренних патогеном 
бульб відбувається вже під час їх зи-
мового зберігання.

Інтенсивний ріст гриба відбува-
ється у ґрунті у слабо-кислому се-
редовищі (рН 6,2-6,8). При рН 3,4 і 
10,0 збудник ооспорозу не розви-
вається. Найбільш сильно захво-
рювання проявляється на легких 
ґрунтах при прохолодній погоді і ве-
ликий вологості ґрунту. Ранні стро-
ки збирання картоплі сприяють 
посиленню шкідливості хвороби. У 
цей період інтенсивно уражуються 
недостиглі бульби, на поверхні яких 
до кінця періоду зберігання форму-
ються пустули, збільшується число 
хворих бульб.

При пізніх термінах збирання 
врожаю зрілі бульби зі щільною, до-
бре розвиненою шкіркою характе-
ризуються підвищеною стійкістю до 
ооспорозу. Під час зберігання бульб 
картоплі розвитку хвороби сприяє 
недостатня вентиляція і підвищена 
вологість повітря у картоплесхови-
щах. Сприяють розвитку хвороби 
на бульбах порушення температур-
ного режиму в період зберігання 
(нижче 10С) і забруднення повітря 
вуглекислотою, сірчистим газом, 
формаліном.

Шкідливість хвороби проявля-
ється у різкому зниженні або повній 
втраті схожості насіннєвих ураже-
них бульб. Розвиваючись у зоні ві-
чок, гриб викликає почорніння і від-
мирання паростків. З інфікованих 
бульб рослини формують менше 
число стебел, які повільно розвива-
ються, у результаті чого знижуєть-
ся їх продуктивність. У заражених 

бульбах істотно знижується вміст 
крохмалю, білка, вітаміну С, збіль-
шується кількість моносахарів. Ура-
жені ооспорозом бульби схильні до 
більш сильного ураження ризокто-
ніозом, сріблястою паршею, мокри-
ми і сухими гнилями, нематодами.

При використанні на насіннєві 
цілі хворих бульб схожість картоплі 
може знижуватися до 30–45% і біль-
ше. Так, при садінні слабо уражених 
ооспорозом бульб урожай картоплі 
склав 26 т/га, при садінні середньо 
уражених бульб –22 т/га, сильно 
уражених – 17,9 т/га, у той час при 
садінні картоплі здоровими бульба-
ми урожай дорівнював 27,1 т/га (Ні-
колаєва, 1970).

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Проти ґрунтової інфекції оо-
спорозу ефективним заходом є 
дотримання сівозміни. Розмі-
щення картоплі необхідно плану-
вати так, щоб ця культура повер-
талася на одне і те саме поле не 
раніше, ніж через 3–4 роки.

Кращими попередниками кар-
топлі є озимі зернові, багаторіч-
ні трави, бобово-злакові суміші, 
льон, кукурудза та інші просапні, 
які не пошкоджуються збудни-
ком хвороби. Суворе дотриман-
ня сівозміни дозволяє очистити 
ґрунт від склероціїв збудника 
ооспорозу і багатьох інших па-
тогенних мікроорганізмів. На 
невеликих дачних і присадибних 
ділянках дотримуватися такого 
сівозміни дуже складно, однак 
навіть при 2–3-річному інтер-
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валі між садінням картоплі за-
раження бульб буде меншим у 
3–4 рази. Хороші результати дає 
садіння картоплі після сидератів 
– люпину, озимого жита, ріпаку, 
мікрофлора ризосфери коренів 
яких проявляє антагоністичну 
дію відносно збудника хвороби і 
тим самим зменшує його життєз-
датність у ґрунті.

Високоефективним фітоса-
нітарним заходом обмеження 
первинної інфекції ооспорозу є 
використання для садіння кар-
топлі здорових бульб, без види-
мих ознак хвороби. З цією ме-
тою партію насіннєвої картоплі 
після зимового зберігання ре-
тельно і акуратно перебирають з 
обов'язковим видаленням бульб, 
уражених ооспорозом і іншими 
хворобами. Для садіння вико-
ристовують тільки здорові про-
труєні бульби.

 Всі відходи біля місць збері-
гання і сортування бульб збира-
ють, обробляють 5% розчином 
мідного купоросу або 3–5% роз-
чином хлорату магнію або зако-
пують на глибину не менше 1 м. 
Бурти, майданчики, де проводи-
ли перебирання бульб, і тару де-
зінфікують 2–3% розчином мід-
ного купоросу з вапном.

Для протруювання бульб перед 
садінням використовують один 
з реко-мендованих протруйни-
ків на основі діючих речовин: 

бензойної кислоти, рк (Кагатнік, 
0,4–0,7 л/т); іпродіона, к.с. (Ров-
раль Аквафло, 0,38–0,4 л/т); ман-
коцеба, з.п. (Дітан М-45, 2,0–2,5 
кг/т); флудіоксоніла, т.к.с. (Мак-
сим 025 FS, 0,75 л/т і аналогами), 
інсекто-фунгіцидні комбіновані 
препарати на основі діючих ре-
човин: фосфористої кислоти + 
калія фосфіта + імідаклоприда, 
в.р. (Прем'єр Голд, 1,0-1,5 л/т), 
дифеноконазола + флудіоксоніла 
+ тіаметоксамома, т.к.с. (Селест 
Топ 312,5 FS, 0,5–0,7 л/т), іміда-
клоприда пенсікурона, тн. (Арма-
да, 1,0 л/т та аналогами), пенфлу-
фена + клотіанідіна, тн (Еместо 
Квантум, 273,5 FS, 0,2–0,3 л/т).

При протруюванні бульб кар-
топлі у робочі суспензії або 
емульсії додають мікроелементи: 
марганець, молібден, цинк, кожен 
по (0,02%), борну кислоту (0,05%), 
перманганат калію (0,001%), а та-
кож витяжки з суперфосфату 
(2%) і аміачної селітри (2%), які 
підвищують стійкість рослин до 
ооспорозу та інших захворювань. 
Норма витрати робочої рідини – 
35 л/т.

 Внесення збалансованих доз 
добрив, на підставі даних агрохі-
мічного аналізу ґрунту. Особливу 
увагу слід звернути на наявність 
у ґрунті калію і магнію. Магній 
сприяє зниженню життєдіяль-
ності гриба у ґрунті. Калій підви-
щує стійкість рослин до ооспо-

розу та інших захворювань.
Бульби нового врожаю зна-

чною мірою захищає від зара-
ження передзбиральне скошу-
вання або десикація бадилля на 
насіннєвих ділянках за 10 днів до 
збирання врожаю препаратом Ре-
глон Супер 150 SL, в.р.к. (1,5–2,0 
л/га). Своєчасне знищення ба-
дилля запобігає передачі інфек-
ції багатьох збудників хвороб від 
бадилля до свіжозібраним бульб 
картоплі.

Збирають врожай у теплу суху 
погоду при середньодобовій тем-
пературі не нижче 5–70С. Бульби, 
зібрані навіть у суху погоду при 
температурі нижче 40С і вище 
250С, інтенсивно уражуються 
ооспорозом та іншими грибни-
ми і бактеріальними хворобами. 
Просушування свіжозібраних 
насіннєвих бульб і їх озеленен-
ня істотно підвищує стійкість до 
ооспорозу.

Перед закладанням на збері-
гання партію насіннєвої картоплі 
з метою обмеження поширення 
ооспорозу та інших хвороб у кар-
топлесховищах обробляють од-
ним із рекомендованих протруй-
ників на основі діючих речовин: 
бензойної кислоти, рк (Кагатнік, 
0,2–0,4 л/т); іпродіона, к.с. (Ров-
раль Аквафло, 0,38–0,4 л/т); флу-
діоксоніла, т.к.с. (Максим 025 FS, 
0,75 л/т та аналогами, імазаліла, 
р.к (Фумазаліл, 0,15 л/т). 
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Картопля – одна з найважливіших 
і найбільш поширених продовольчих 
культур як у світі, так і в Україні. Висока 
споживча та технологічна цінність цієї 
культури зумовлює зростання попиту 
на неї. Так, у нашій країні картопляр-
ство забезпечує виробництво майже 
22 млн тонн картоплі в середньому за 
рік, а в розрахунку на душу населення 
це становить близько 350–400 кг. Це 
четвертий показник у світі після таких 
країн, як Китай, Індія та Росія. Проте 
попри популярність картоплі у вітчиз-
няних аграріїв, в останні роки багато 
хто відмовляється від її вирощування 
на користь інших, більш прогнозова-
них культур. Однією із причин такого 
вибору може бути низька врожайність 
та якість отриманих бульб через по-
шкодження їх шкідниками та уражен-
ня хворобами як у період вегетації, так 
і під час зберігання.

 Зокрема, на сьогодні відомо, що 
значної шкоди посівам цієї культури 
завдають понад 60 видів шкідників і 70 
збудників хвороб, щорічні втрати вро-
жаю від яких становлять від 10 до 60%. 
З більшістю з цих «непроханих гостей» 
на своєму полі фермери добре зна-
йомі і можуть досить швидко, а голо-
вне ефективно знищити за допомогою 
фунгіцидів або інсектицидів. Та от біда, 
існують такі шкідливі організми, яких 
і побачити «в обличчя» дуже важко, і 
впоратися з якими хімічним шляхом 
поки не вдається. А мова йде про фіто-
паразитичних нематод, які мешкають у 
ґрунті, а як джерела харчування та се-
редовище для розмноження і розвитку 
використовують тільки живі тканини 
рослин.

У посівах картоплі трапляється ба-
гато видів цих паразитів, проте най-
більш поширеними і небезпечними є 
тільки два – золотиста картопляна цис-
тоутворювальна нематода Globodera 
rostochiensis, яка викликає хворобу 
глободероз, та стеблова Ditylenchus 
destructor, яка є збудником дитиленхо-
зу. З картопляною глободерою деякі 
виробники вже стикалися. Адже вог-
нища G. Rostochiensis трапляються на 
4655,32 га сільгоспугідь у 111 районах 
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18 областей України, і ураження нею 
рослин можна легко визначити за ха-
рактерною тільки для цього патогена 
ознакою – утворенням на кореневій 
системі білих або золотистих цист не-
матоди. Що стосується D. destructor, то 
підступність цього підземного шкідни-
ка полягає у тому, що у період вегетації 
картоплі його виявити практично не-
можливо. Саме тому дитиленхи дуже 
небезпечні, оскільки ми їх не бачимо 
і не можемо визначити причину за-
хворювання рослин, яке в окремі роки 
набуває характеру епіфітотії. Це при-
зводить до зниження насіннєвих і то-
варних якостей бульб картоплі та зна-
чних економічних збитків. Відомо, що 
втрати врожаю картоплі внаслідок ура-
ження цим паразитом сягають 30–50%. 
Але найбільшої шкоди стеблова нема-
тода завдає у період зберігання бульб у 
сховищі, коли можна недорахуватися 
80% урожаю й більше. Тому щоб за-
вчасно запровадити заходи захисту і 
не допустити поширення цього дуже 
шкідливого патогена на картопляних 
ланах, необхідно познайомитися з ним 
ближче.

ПОШИРЕНІСТЬ 
СТЕБЛОВОЇ НЕМАТОДИ

Стеблова нематода картоплі D. 
destructor вперше була описана у США. 
Наразі вона поширена в Європі, Канаді, 
Азії та Африці. Трапляється і в багатьох 
країнах колишнього СРСР, зокрема на 
території України, Молдови, Білору-

сі, Казахстану, Узбекистану, Вірменії, 
Азербайджану, Литви, Латвії, Естонії, а 
також Росії.

У деяких країнах дитиленхоз карто-
плі є настільки шкідливим захворю-
ванням, що стеблова нематода визнана 
карантинним об'єктом. Для таких країн 
ринок експорту врожаю картоплі із за-
ражених полів істотно обмежений, а на 
дуже заражених угіддях вирощування 
цієї культури взагалі заборонено на за-
конодавчому рівні. 

В Україні стеблова нематода не є ка-
рантинним об'єктом, проте широке її 
розповсюдження та значна шкідливість 
в усій зоні картоплярства були врахова-
ні при складанні «Положення про еліту 
картоплі» та розробленні державного 
стандарту України ДСТУ 4013:2001, 
який поширюється на оригінальний, 
елітний та репродукційний матеріали 
і включає вимоги до сортових та по-
сівних якостей картоплі. Згідно з цими 
нормативними документами, заборо-
нено використовувати насіннєві буль-
би, які уражені цим паразитом. Такі за-
ходи дозволили попередити подальше 
поширення шкідника, проте ліквідува-
ти його осередки повністю не вдалося. 
Тому для деяких аграріїв, які займають-
ся «картопляним бізнесом», стеблова 
нематода залишається справжнім ли-
хом, з яким дуже важко, але вкрай необ-
хідно боротися. 

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
СТЕБЛОВОЇ НЕМАТОДИ

Дорослі особини стеблової немато-
ди (самці і самиці) – це типові пред-
ставники круглих черв'яків, які мають 
вигляд дрібних тонких білих ниточок 
довжиною 0,8 – 1,4 мм і шириною 23 – 
47 мкм. Її личинки багато в чому схожі 
на дорослих особин, але менших роз-
мірів. 

Незважаючи на такі маленькі роз-
міри, стеблові нематоди добре присто-
сувалися до мінливих умов навколиш-
нього середовища. Так, ураження ними 
картоплі, їхній розвиток і розмноження 
може відбуватися у досить широкому 

температурному діапазоні – від +5до 
+37°C. Не страшні їм і морози, адже їхні 
яйця дуже стійкі до дії низьких темпе-
ратур, і промерзання ґрунту не завдає 
їм шкоди. Крім того, вони залишають-
ся живими і не втрачають здатності 
уражувати рослини за різної кислот-
ності ґрунту, яка може коливатися від 
рН 3,5 до рН 8,6, у той час як більшість 
сільськогосподарських культур не пе-
реносять таких «стрибків» ґрунтової 
реакції. Єдине, що ці паразити «полю-
бляють» і без чого не можуть жити – це 
висока вологість ґрунту. Тому в роки із 
надмірною кількістю опадів спостері-
гається значне підвищення їхньої шкід-
ливості на посівах картоплі. Зокрема, 
було встановлено, що при вологості 
40% уражається до 11%, а при вологості 
80% – до 93% бульб картоплі. Але попри 
таку вологолюбність, стеблові немато-
ди здатні до короткочасного анабіозу, 
що дозволяє їм до 1–2 місяців зберігати 
життєздатність у сухому ґрунті і в рос-
линних рештках та повертатися до ак-
тивного життя за настання достатньої 
вологості ґрунту. Навіть за відсутності 
на полі картоплі як основної рослини-
господаря вони здатні вижити у ґрунті, 
адже можуть паразитувати приблизно 
на 70 культурних рослинах та на дея-
ких видах бур’янів. Так, в агроценозах 
рослинами-господарями стеблової 
нематоди можуть бути однорічні та 
багаторічні культури, зокрема горох, 
кормові боби, квасоля, томат, перець, 
гарбуз, огірок, цибуля, часник, бакла-
жан, кукурудза, гречка, соняшник, 
морква, буряк, конюшина, люцерна, 
хміль та ін., а також бур’яни – кропива 
дводомна, м'ята, кульбаба лікарська, 
осот, подорожник великий. Ці зараже-
ні дитиленхозом рослини вважаються 
інфекційними вогнищами, у яких сте-
блова нематода може зберігатися про-
тягом багатьох років, а потім швидко 
поширитися на нові території. До речі, 
сприяють розповсюдженню стеблових 
нематод деякі види комах. Зокрема, у 
польових умовах це колорадський жук 
та дротяники, а у сховищах – мухи, які 
належать до родини Drosophilidae. Крім 
того, дитиленхи можуть переноситися 
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на значні відстані з талою, дощовою та 
поливною водою. 

Цікавим є те, що не тільки рослин-
ними тканинами живиться нематода 
– до її «раціону» входить і міцелій 60 
видів грибів, які також наявні у ґрунті і 
є збудниками багатьох хвороб. 

То як же ці маленькі істоти уражу-
ють цілі плантації картоплі?

СИМПТОМИ 
УРАЖЕННЯ КАРТОПЛІ 
ДИТИЛЕНХОЗОМ

На сьогодні доведено, що основне 
джерело зараження картоплі дитилен-
хозом – це, насамперед, хворі бульби, 
а також ґрунт, у який нематоди потра-
пляють після розкладання рослинних 
решток та материнських бульб. Якщо 
джерелом інфекції є маточна (насіннє-
ва) бульба картоплі, то проникнення 
нематод у бульби нового врожаю від-
бувається під час утворення паростків: 
дитиленхи із зараженої бульби спочат-
ку мігрують у стебло, переважно в його 
підземну частину, потім вони проника-
ють у столони, а звідти – у пуповинну 
частину молодих бульб. Проникнувши 
всередину бульби, личинки, а також 
численні самиці, самці зосереджуються 
переважно під її шкіркою і починають 
посилено живитися – за допомогою 
стилета вони проколюють стінки клі-
тин і висмоктують їх вміст. Під впли-
вом продуктів їхньої життєдіяльності 
у рослинних тканинах починаються 
незворотні зміни, відбувається розпад 
речовин, порушується вуглеводний і 
азотний обмін. 

Активно харчуючись багатими на 
поживні речовини тканинами кар-
топляної бульби, стеблові нематоди 
починають інтенсивно розмножува-
тися. Так, після запліднення самиця 
нематоди відкладає до 200–250 яєць. 
Через 15–45 діб з них відроджуються 
личинки другого віку, які через ґрунт 
проникають у нові бульби, використо-
вуючи ранки на їхній поверхні, а також 
природні отвори у шкірці – сочевички 
та вічки. За сприятливих умов розмно-
ження дитиленхів відбувається в гео-

метричній прогресії, і за вегетаційний 
період розвивається 6–7 поколінь, що 
призводить до збільшення їхньої по-
пуляції у хворій бульбі. Так, чисельність 
цього патогена може сягати 300–700 
особин на 10 г тканини. Оскільки сте-
блові нематоди живуть і розмножують-
ся тільки у здорових тканинах, вони по-
ступово залишають зруйновані ділянки 
бульби і переселяються у сусідні, здо-
рові. Тому в ураженій бульбі картоплі 
можна одночасно спостерігати всі ста-
дії розвитку паразита, хоча і в різних її 
частинах.

Проте виявити уражені дитилен-
хозом посіви картоплі буває складно, 
адже мікроскопічні розміри стебло-
вих нематод ускладнюють первинну 
діагностику цього захворювання, тим 
паче, що на початкових етапах воно 
протікає практично безсимптомно. Це 
пояснюється тим, що у період вегета-
ції картоплі симптоми дитиленхозу 
на надземній її частині, на відміну від 
підземної (бульб), менш виразні і про-
являються лише у пригніченні росту 
і розвитку рослин. Деякі фермери не 
звертають на це уваги або приписують 
такий «хворобливий» стан посівів не-
гативному впливу інших чинників. Ось 
чому дитиленхоз можна достовірно 
діагностувати лише під час збирання 
врожаю, коли всі бульби «вибирають-
ся» на поверхню ґрунту. Саме у цей 
період можна побачити першу стадію 
розвитку дитиленхозу (її ще називають 
прихованою) – це білі точкові плями, 
які знаходяться в зоні судинного пуч-
ка і помітні лише при знятті тонкого 
шару шкірки картоплі. Тому не дивно, 
що бульби з прихованою стадією захво-
рювання здаються на перший погляд 
здоровими і таким чином потрапляють 
на зберігання у сховище. Однак жит-
тєдіяльність стеблових нематод все-
редині рослинної тканини на цьому не 
припиняється. Адже хвороба починає 
інтенсивно розвиватися саме в умовах 
сховища і з часом її ознаки стають деда-
лі чіткішими. Так, зовні здорові бульби 
вкриваються злегка втиснутими свин-
цево-сірими плямами, які поступово 
збільшуються в розмірах, темніють і 

набувають темно-коричневого забарв-
лення – так настає II стадія хвороби. 
Потім уражена тканина стає сухою і 
зморшкуватою, при натисканні вона 
провалюється, відстає. Згодом шкірка 
над свинцевими плямами розриваєть-
ся, утворюються тріщини, у яких поміт-
на уражена тканина світло-коричнево-
го кольору – це III стадія хвороби. 

Під час зберігання картоплі кількість 
і розміри тріснутих плям збільшують-
ся, часто вони зливаються, утворюючи 
суцільну розтріскану суху скоринку, 
так звану «суху гниль», або «суху трух-
лявість». На цьому етапі захворювання 
охоплює не лише верхній, а й внутріш-
ній шар бульби – це IV стадія хвороби. 
Лише в останній, V стадії розвитку ди-
тиленхозу під впливом бактерій, гри-
бів та сапробіотичних видів нематод 
уражена тканина загниває і руйнується. 
Внаслідок цього бульба гине, а стебло-
ва нематода шукає нове джерело хар-
чування. За підвищеної температури і 
вологості повітря нематоди з зараже-
них бульб легко переходять на сусідні 
здорові бульби і тим самим збільшують 
втрати врожаю при зберіганні.

КАРТОПЛЯРСТВО
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Уражені стебловою нематодою буль-
би іноді помилково плутають з буль-
бами, які уражені «сухою гниллю» або 
фітофторозом, адже зовні вони дуже 
схожі. Треба пам’ятати, що за ураження 
фітофторою плями на поверхні бульб 
злегка вдавлені, буро-коричневого ко-
льору, тверді на дотик і не розтріску-
ються. Крім того, на розрізі такої буль-
би під плямами добре видно тверду 
іржаво-буру гниль, яка у вигляді зубців 
проникає глибоко у м’якуш. За уражен-
ня картоплі сухою гниллю на поверхні 
бульб з’являються сірувато-бурі або ма-
тові, трохи вдавлені у м'якуш плями, які 
згодом зморщуються і вкриваються по-
душечками спороношення грибів. Все-
редині ураженої тканини утворюється 
порожнина, яка заповнюється білим, 
жовтим або рожевим міцелієм грибів. 
При ураженні ж стебловою нематодою 
плями розташовуються тільки по по-
верхні бульби, найчастіше біля пупови-
ни і не проникають глибоко в її м’якуш. 
Ретельний огляд бульб картоплі під час 
перебирання дозволяє легко розрізни-
ти ці захворювання.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

На жаль, на сьогодні немає ефек-
тивних хімічних засобів боротьби зі 
стебловими нематодами, тому дуже 
важливо чітко виконувати комплекс 
профілактичних та агротехнічних 
заходів, які охоплюють всі етапи ви-
рощування культури, починаючи з 
підготовки посадкового матеріалу і 
до зберігання бульб після збирання 
врожаю.

Перш за все, дотримуватися сівозмі-
ни. Для профілактики поширення ди-
тиленхозу рекомендовано вирощувати 
картоплю в 3–4-річній сівозміні. А як 
попередник краще висівати віко-вівся-
ну суміш, ярі та озимі зернові культури. 
Включення до сівозміни несприйнят-
ливих до шкідника культур (капустяні 
культури, тютюн) також сприяє очи-
щенню ґрунту від дитиленхів. Істотно 
знизити чисельність нематод у ґрунті 
можна і за допомогою чорного пару. За 
даними деяких вчених, цей протинема-

тодний захід протягом одного сезону 
повністю звільняє ґрунт від стеблових 
нематод.

Якщо все-таки не вдається уникнути 
повторної посадки картоплі на одно-
му й тому ж полі, необхідно викорис-
товувати тільки здоровий насіннєвий 
матеріал. Не слід використовувати по-
садковий матеріал із партій, у яких була 
виявлена стеблова нематода. При цьо-
му потрібно враховувати сортові осо-
бливості картоплі, оскільки відомо, що 
ранньостиглі та середньоранні сорти 
більш чутливі до ураження цим пара-
зитом, ніж пізньостиглі.

Навесні перед посадкою насіннє-
вий матеріал протягом 2–3 тижнів 
прогрівають у світлому приміщенні за 
температури 18°С. За цей час невидимі 
раніше на поверхні бульби (особливо 
в пуповинній її частині) дитиленхоз-
ні плями стають більш помітними, що 
полегшує сортування посадкового ма-
теріалу. Подібне вибраковування ба-
жано проводити протягом 2–3 років. 
Одноразове проведення такої операції 
хоч і знижує зараженість посадкового 
матеріалу нематодами, але все ж таки 
повністю не звільняє його від них.

Значну роль у запобіганні уражен-
ня бульб картоплі дитиленхозом віді-
грають добрива. Адже забезпечення 
рослин оптимальними нормами мі-
нерального живлення підвищує їхню 
стійкістьдо фітонематод, а внесення 
органічних добрив сприяє появі при-
родних ворогів та хижих грибів, які 
ними харчуються.

У період вегетації обов’язково про-
водити боротьбу зі шкідниками та 
бур’янами, які сприяють розповсю-
дженню та накопиченню дитиленхів у 
ґрунті. 

Якщо необхідно зберегти як посад-
ковий матеріал найбільш цінні сорти, 
доцільно провести покущовий збір 
врожаю. Звичайно, це трудомісткий 
процес, проте він забезпечує найбіль-
шу протинематодну ефективність. При 
цьому необхідно дотримуватися про-
стого правила – якщо у кущі виявля-
ється хоча б одна уражена дитиленхами 
бульба, то все гніздо, незалежно від ста-

ну інших бульб, має бути забраковане. 
Щоб запобігти поширенню дитилен-

хозу на полі, після збирання врожаю 
видаляють усе бадилля та рослинні 
рештки. Їх спалюють або закопують в 
яму, попередньо обробивши її негаше-
ним вапном. Не можна залишати на 
ділянці хворі, дрібні, а також порізані 
бульби, які можуть стати резерваціями 
стеблових нематод.

Тару та весь сільськогосподарський 
інвентар, який використовували під 
час садіння і збиранні врожаю, реко-
мендується дезінфікувати 4% розчином 
формаліну. У сховищах перед закла-
данням картоплі спочатку роблять суху 
дезінфекцію, а через тиждень білять 
гашеним чи хлорним вапном та добре 
просушують. Під час зберігання карто-
плі сховище необхідно забезпечити ак-
тивною вентиляцією.

У сховище потрібно закладати тіль-
ки здорову картоплю, причому суху й 
очищену від ґрунту. Для цього зібраний 
урожай бажано залишити під навісом 
на 8–10 діб: цей так званий «лікуваль-
ний період» сприятиме швидкому і 
яскравому прояву зовнішніх ознак за-
хворювання. Потім картоплю переби-
рають. Уражені дитиленхозом бульби 
слід використати для господарських 
потреб або для переробки на спирт чи 
крохмаль. Насіннєву картоплю треба 
зберігати окремо від продовольчої та 
кормової. 

Перебрану картоплю бажано скла-
дати насипом не вище 1–1,5 м, при цьо-
му найбільш сприятлива температура 
для її зберігання становить 2–3°С, а від-
носна вологість – 85–90%. Якщо у пері-
од зберігання виявлено бульби з озна-
ками III–V стадій захворювання, то їх, 
а також бульби, які знаходилися з ними 
у безпосередньому контакті, необхідно 
видалити. Це попередить подальше ма-
сове загнивання і перезараження кар-
топлі у сховищі.   

Тільки ретельне виконання комплек-
су протинематодних заходів дозволить 
зменшити ураження картоплі дитилен-
хозом у період вегетації, а також запо-
бігти розвитку цього захворювання під 
час зберігання врожаю у сховищі. 

КАРТОПЛЯРСТВО



Всеукраїнський День картоплі 
«Картопляний блокчейн-2020» 
відбувся на базі ТОВ «Гранекс-
Черкаси», що у селі  Деньги Золото-
ніського району Черкаської облас-
ті. Його організаторами виступили 
Українська асоціація виробників 
картоплі (УАВК), українське пред-
ставництво європейського орга-
нізатора виставок «ДЛГ Україна», 
комунікаційна платформа «Ска-
жений агроном» за підтримки по-
сольства Королівства Нідерландів 
в Україні, посольства Королівства 
Бельгії в Україні та посольства Фе-
деративної Республіки Німеччина 
в Україні. Захід відвідала делегація 
керівників аграрних департамен-
тів облдержадміністрацій Украї-
ни на чолі з заступником міністра 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства Тарасом Висоцьким. 
На урочистому відкриті він за-
значив, що урядом напрацьовано 
Програму з розвитку промислово-

го картоплярства на 2021–2025 рр. 
«Сьогодні в Україні частка про-
мислового виробництва картоплі 
складає менше 2%, а ще 5 років 
тому вона сягала 30%. Для виве-
дення галузі на сучасний конку-
рентоспроможний рівень Мінеко-
номіки планує запровадити новий 
напрям підтримки галузі карто-
плярства, який передбачає збіль-
шення посівних площ та залучення 
капітальних інвестицій у зберіган-
ня та переробку. Це сприятиме 
виробництву продукції з доданою 
вартістю, збільшенню експорту 
якісної продукції та розвитку під-
приємництва на селі», – наголосив 
заступник міністра.

Виконавчий директор УАВК 
Оксана Руженкова подякувала Мі-

ністерству з розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господар-
ства за створену при відомстві ро-
бочу групу, яка наразі займається 
системним вирішенням проблем 
галузі.  «Цьогоріч жодна держава в 
Європі через коронавірус не про-
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водила загальнонаціональні захо-
ди. УАВК вирішила піти ва-банк, 
аби привернути увагу урядовців до 
галузі. Одна з проблем, яку Украї-
ні необхідно якнайшвидше вирі-
шити, – запровадити дзеркальні 
заходи для країн-імпортерів кар-
топлі. Зокрема, для головних по-
стачальників картоплі на наш ри-
нок – Росії та Білорусі. Усі країни 
Євроазійського Економічного Со-
юзу (Митного Союзу) дозволяють 
Україні поставки картоплі винят-
ково з полів, на яких встановлено 
ділянки, вільні від карантинних 
організмів. Україна ні до кого нія-
ких вимог не висуває. Наш ринок 
абсолютно незахищений, а карто-
плярі за роки незалежності дер-
жави не мали держдопомоги. На-
копичені десятиліттями проблеми 
потребують консолідації зусиль 
усіх гілок влади і, звичайно, сум-
лінної роботи виробників», – за-
значила Оксана Руженкова .  

Програмою Всеукраїнського 
Дня картоплі «Картопляний блок-
чейн-2020» були передбачені огляд 
картопляних демонстраційних по-
лів, знайомство с виробничими ло-
каціями ТОВ «Гранекс-Черкаси», 
де на крапельному зрошенні виро-

щують товарну і насіннєву карто-
плю, єдиним в Україні картоплес-
ховищем з підпільною вентиляцією 
для зберігання врожаю, зразками 
техніки для картоплярів, дегуста-
ція картопляних страв  тощо. 

Захід відвідало близько 500 гос-
тей і 150 учасників.  Експонентами 
виступили 40 В2В-компаній, що 
працюють у сегменті картопляр-
ства, зокрема, 9 селекційних ком-
паній, 4 постачальники обладнан-
ня для сховищ, 7 представників 
виробників техніки, 2 компанії, 
що розробляють обладнання для 
зрошення, дистриб'ютори ЗЗР і 
добрив, виробники контейнерів і 
пакувальних матеріалів. 
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У цьому році у «АГРО–2020» 
взяли участь 729 компаній. На ви-
ставку завітало 38000 відвідувачів.

Виставку відкрив Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль 
разом з Міністром розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України Ігорем Петрашком. 
Голова уряду подякував представ-
никам аграрної галузі за те, що у пе-
ріод коронакризи вони залишають-
ся «островом стабільності, на який 
спирається економіка, наші сім’ї, 
колективи і держава загалом». Він 
додав, що Україна посідає лідерські 
позиції у світі в агропромисловому 
секторі, а тому уряд приділяє вели-
ку увагу розвитку галузі.

За участі Міністра Ігоря Петраш-
ка відбувся форум «Держпідтримка 
АПК: фокус у 2020 році та стратегія 
на 2021–2023 роки», де були озву-
чені основні напрямки підтримки 

аграрного сектора. Також у рамках 
ділової програми виставки прой-
шов II Всеукраїнський фермер-
ський форум, конференція з питань 
органічного виробництва, панельна 
дискусія щодо безпечності молока. 

На виставці відбулися численні 
презентації новинок сільськогос-
подарської техніки. Так, на «АГРО–
2020» можна було вперше побачити 
надпотужний трактор українського 
виробництва — BorisBond BX 958. 
Машина отримала абсолютно но-
вий дизайн, потужний двигун та 

підвищений рівень комфорту. Та-
кож презентували перший в Україні 
алюмінієвий напівпричіп-зерновоз 
«Заводу Кобзаренка». Компанія «Аг-
ротехсоюз» представила нове поко-
ління зернозбиральних комбайнів 
ClaasLexion 8700. Група компаній 
«AGCO» вперше презентувала рево-
люційний зернозбиральний комбайн 
MasseyFerguson IDEAL 7. На «АГРО–
2020»  також дебютувала сівалка точ-
ного висіву FendtMomentum у двох 
конфігураціях. Сенсаційною новин-
кою виставки став колісний трактор 

З ГУЧНИМИ ПРЕМ’ªРАМИ НОВО¯ ТЕХНIКИ

З 11 по 14 серпня 2020 року  на території Національно-
го комплексу «Експоцентр України» відбулася найголо-
вніша аграрна подія – «АГРО–2020». Попри непростий 
карантинний період, виставка вкотре продемонструвала 
потужний аграрний потенціал України та об’єднала усіх, 
хто прагне його розвивати й надалі.

У КИªВI ПРОЙШЛА ВИСТАВКА

ПОДІЇ
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Belarus 742.7.Компанія «СТК-Агро» у 
рамках виставки «АГРО–2020» пред-
ставила трактори італійського брен-
да Landini. На стенді LovolТехноторг 
презентували новинку – трактор ки-
тайсько-італійського виробництва 
ARBOS P 504, який має японський 
4-циліндровий двигун YANMAR по-
тужністю 50 к. с. Також компанією 
«Агсолко Україна» було представ-
лено новий китайський самохідний 
обприскувач Lixing. Окремою яскра-
вою подією стала презентація агро-
дрона Flyingtractor, який дозволяє 
легко і ефективно здійснювати роз-
пилення ЗЗР та внесення добрив.

Традиційно багатолюдною була 
експозиція «ОРГАНІК», де понад 30 
виробників експонували як органічну 
продукцію, так і засоби для органічно-
го сільського господарства.

Нагадуємо, що Генеральним 
спонсором виставки виступила 
компанія «ТОТАЛ Україна».

Усім учасникам і відвідувачам 
виставка «АГРО-2020» подару-

вала насичену і цікаву програму, 
а головне – абсолютно безпечне 
перебування! Тож до наступної зу-
стрічі на «АГРО» у 2021 році  з 8 по 
11 червня! 

З ГУЧНИМИ ПРЕМ’ªРАМИ НОВО¯ ТЕХНIКИ
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Як для присадибних ділянок, так 
і для великих промислових наса-
джень важливо створити конвеєр 
надходження плодів груші залежно 
від строків достигання різних сор-
тів, починаючи від літніх сортів з 
раннім строком достигання, осін-
ніх, осінньо-зимових та зимових 
сортів з довгим терміном зберіган-
ня. При вирощуванні груші необ-
хідно підібрати асортимент сор-
тів, придатних для вирощування у 
конкретних ґрунтово-кліматичних 
умовах.

 У колекційних насадженнях При-
дністровської дослідної станції са-
дівництва ІС НААН, що знаходиться 
у Чернівецькій області, вирощують-
ся та досліджуються 164 сорти груші 
різних строків достигання та різно-
го походження. Така велика кіль-
кість сортів необхідна для вивчення 
адаптованості сорту до конкретних 
грунтово-кліматичних умов та для 
роботи при створенні нових високо-
продуктивних і високоадаптованих 
до несприятливих біотичних і абіо-
тичних чинників довкілля.

 На станції створено та внесено до 
Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
14 сортів груші: Буковинка, Крупно-
плідна, Осінь Буковини, Чернівчан-
ка, Сторожинецька, Кучерянка та 
Яблунівська (1997р.), Бурштинова, 
Хотинчанка, Яніс (2007 р.) 

Саме завдяки включенню у се-
лекційну роботу кращих вітчизня-
них та зарубіжних сортів (Франсуа 
Коньє, Деканка дю Комісс, Микола 
Крюгер, Грата) створено нові адап-
тивні сорти: Легенда Карпат та Сай-

НАЙКРАЩI СОРТИ ГРУШI  
БУКОВИНСЬКО¯ СЕЛЕКЦI¯

САДІВНИЦТВО
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ва,(2015 р.), які за своїми смаковими 
і технологічними властивостями не 
тільки не поступаються західноєв-
ропейським сортам, а й з низки гос-
подарсько-біологічних показників 
навіть перевершують їх. 

 На даний час в Українському 
інституті експертизи сортів про-
ходить кваліфікаційну експертизу 
новий перспективний сорт груші 
Ластівка (Заявка №18258001 від 26 
квітня 2018 року), який добре себе 
зарекомендував при проведенні 
виробничої перевірки у базовому 
дослідному господарстві ДП «ДГ 
«Яблунівське» ПДСС. 

Ґрунтуючись на багаторічних 
спостереженнях за колекційними 
насадженнями, ми рекомендуємо 
виробництву 2 нові перспективні 
сорти груші осіннього строку до-
стигання: Сайва (авторське свідо-
цтво №151011 та патент №150645) 
і Легенда Карпат (авторське свідо-
цтво № 151069 та патент № 150949), 
а також сорти Бурштинова, Крупно-
плідна, Хотинчанка, Осінь Букови-
ни, зимові: Яблунівська, Кучерянка 
та інтродуковані літні сорти: Мадам 
Балле, Вільямс Руж Дельбара, Док-
тор Жюль Гюйо. 

ЛІТНІ СОРТИ

Сорт Мадам Балле виокремив-
ся завдяки таким показникам як: 
швидкоплідність, висока врожай-
ність, компактність крони, хороша 
товарність плодів високих смакових 
якостей (8,8 бала) та привабливий 
зовнішній вигляд – 8,9 бала. Його 
дерева середньо рослі, з компак-
тною кроною. Плоди дуже великі, з 
середньою масою 283 г, максималь-
ною 446 г, усічено конусоподібної 
форми. Шкірочка щільна, золотис-
то-жовта, з легкою оржавленістю 
та бурувато-червоним рум’янцем 
на сонячному боці. М'якуш білий, 
соковитий, маслянистий, з кислин-
кою. Середня врожайність за 5 ро-
ків плодоношення склала 109,5 ц/га. 

Знімальна стиглість настає у 2 дека-
ді вересня. Сорт стійкий до уражен-
ня паршею.

Для сорту Вільямс Руж Дельбара 
характерна особливість – бордо-
во-червоне або жовтувато-оранже-
ве забарвлення верхівок молодих 
пагонів і листя. Дерево невели-
ке, з пірамідальною розрідженою 
кроною. Плоди великі, середня 
маса 170–240 г, шкірочка жовта, 
суцільно вкрита темно-бордовим 
рум’янцем, при достиганні стає 
яскраво-червоною. М’якоть жов-
то-біла, ніжна, соковита, солодка, 
з мускатним присмаком, високих 
смакових якостей, дегустаційна 
оцінка 8,0 балів. Середня врожай-
ність 205,6 ц/га. Знімальна сти-
глість настає у кінці серпня, добре 
переносить транспортування. Сорт 
стійкий до ураження паршею. 

Сорт Доктор Жюль Гюйо харак-
теризується скороплідністю і висо-
кою врожайністю, посухо - та зи-
мостійкістю, зокрема, квіти стійкі 
до весняних заморозків, стійкий до 
парші. Шкірочка тонка, золотисто-
жовта, з численними дрібними ір-
жавими крапками та плямами. На 
сонячному боці утворюється легкий 
рум’янець. М’якоть ароматна, жов-
тувато-біла, соковита, масляниста, 
дегустаційна оцінка 8,0–9,0 балів. 
Знімальна стиглість настає у серпні.

ОСІННІ СОРТИ
З-поміж осінніх сортів на увагу 

заслуговує новий сорт груші Леген-
да Карпат. Дерева цього сорту за си-
лою росту – середньорослі (3,9 м), з 
компактним габітусом крони (об’єм 
крони 7,4 м3 та 5,6 м2 площа проекції 
крони). Однорічний пагін прямий 
за формою, з середніми міжвузлями 
помірно коричневого кольору з-під 
сонячного боку та має багато соче-
вичок. Серед плодових утворень пе-
реважають кільчатки. Плодоносить 
щедро та регулярно. Скороплідний: 

вступає у плодоношення на четвер-
тий рік після висадження у сад (під-
щепа груша лісова). 

Плоди дозрівають у другій поло-
вині вересня і є дуже великими, се-
редня маса 323 г, максимальна – 408 
г. Основне забарвлення плоду жовте 
зі слабкою оржавленістю. Шкірочка 
суха, середньої товщини. М’якоть 
жовтувата, дуже соковита, кисло-
солодка, зі слабким ароматом, від-
мінних смакових якостей (8,9–9,0 
балів). 

Хімічний склад плодів: сухі роз-
чинні речовини – 15,3%, загальний 
цукор – 7,8%, загальна кислотність 
– 0,18%, а також вітаміну С – 3,5 
мг/100г сирої маси.

Цікавим пізньоосіннім сортом 
є сорт інтенсивного типу Буршти-
нова, який відзначається скоро-
плідністю (у період плодоношення 
вступає на 4–5 рік після садіння), 

САДІВНИЦТВО

ЛЕГЕНДА КАРПАТ

БУРШТИНОВА
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схильністю закладати бруньки на 
однорічному прирості, високою 
урожайністю. Середній урожай 
плодів – 182, максимальний – 306 
ц/га. Плоди великі, з середньою 
масою 220, максимальною – 310 г, 
золотисто-жовтого іржавого за-
барвлення. М'якуш кремовий, від-
мінних смакових якостей (8,8–8,9 
бала). Період споживання плодів – 
друга декада жовтня – третя дека-
да листопада. У плодах міститься: 
сухих речовин 15,5%, цукрів 11,2%, 
органічних кислот 0,15%, пектино-
вих речовин 0,29%, вітаміну С 4,35 

мл на 100 г сирої маси. Плоди при-
значені для споживання у свіжому 
вигляді та для технологічної пере-
робки. Сорт стійкий до ураження 
паршею.

Серед осінніх сортів Придні-
стровської дослідної станції садів-
ництва заслуговує також уваги, у 
першу чергу за високими смакови-
ми показниками плодів, сорт інтен-
сивного типу Осінь Буковини. Його 
дерева середньорослі, швидкорос-
тучі, молоді дерева з пірамідальною 
кроною, з віком набувають широ-
копірамідальної середньозагущеної 
крони. Сорт відзначається скоро-
плідністю (вступ у період плодо-
ношення на 4–5 рік після садіння), 
високою та регулярною урожайніс-
тю, схильністю закладати плодові 
бруньки на однорічному прирос-
ті. Середній урожай плодів 181, а 
максимальний – 300 ц/га. Плоди 

видовжено-грушоподібної форми, 
великі, середня маса 200–210, мак-
симальна – 460 г, у період знімаль-
ної стиглості інтенсивно-жовтого 
забарвлення. М'якуш кремовий, 
смакові якості плодів відмінні (8,8 
бала). Знімальна стиглість плодів 
настає у середині вересня – на по-
чатку жовтня, практично співпадає 
зі споживчою. Період споживання 
– третя декада вересня – третя де-
када жовтня. У холодильнику пло-
ди можуть зберігатися до грудня. 
У плодах міститься сухих речовин 
14,8%. цукрів 11,05%, органічних 
кислот 0,15%, пектинових речовин 
0,36%, вітаміну С 5,05 мг на 100 г си-
рої маси. 

Рано вступає у плодоношення 
дуже врожайний сорт Хотинчанка. 
Середня врожайність 267, макси-
мальна – 580 ц/га. Середня маса 
плодів 230 г, максимальна – 310 
г. Плоди грушоподібні, жовтого 
забарвлення, високих смакових 
якостей (8,8–8,9 бала), м'якуш бі-
лий. Період споживання – третя 
декада вересня – третя декада лис-
топада. У плодах міститься сухих 
речовин 16,50%, цукрів 12,47%, ор-
ганічних кислот 0,12%, пектинових 
речовин 0,47%, вітаміну С 4,62 мг 
на 100 г сирої маси. Плоди придат-
ні для споживання у свіжому ви-
гляді і для технологічної перероб-
ки. Сорт відзначається високою 
стійкістю до ураження паршею та 
бактеріозами. Основне призна-
чення плодів – споживання у сві-

жому вигляді та для технологічної 
переробки.

Сайва – осінньо-зимовий сорт. 
Зимостійкий, високоврожайний 
(121,0 ц/га, 11-річне дерево при схе-
мі садіння 4,5х3 м, підщепа – груша 
лісова). Дерево середньо росле, з 
компактною середньої густоти кро-
ною. Переважаючий тип плодоно-
шення – прості і складні кільчатки, 
списики. Плодоношення – регуляр-
не. Високоврожайний, скороплід-
ний: вступає у плодоношення на 3 
– 4 рік після висадження у сад.

Плоди дуже великі (середня маса 
269 г), грушоподібної форми, з при-
вабливим зовнішнім виглядом (8,7 
бала). Основне забарвлення зеле-
нувато-жовте, покривне – у ви-
гляді легкого розмитого рожевого 
рум’янця. Шкірочка суха та тонка. 
М’якуш жовто-білий, маслянистий, 
дрібнозернистий, середньої щіль-
ності, ніжний, дуже соковитий, кис-
ло-солодкий, відмінних смакових 
якостей (8,7–8,9 бала). У плодах міс-
титься сухих речовин 18,2%, цукрів 
10,2%, органічних кислот 0,44%, ві-
таміну С – 4,9 мг на 100 г сирої маси.

ЗИМОВІ СОРТИ 
Кучерянка – один із цікавих зи-

мових сортів, створений на При-
дністровській дослідній станції 
садівництва. Дерева цього сорту 
швидкоростучі, формують широ-
копірамідальну, середньозагущену 
крону. Сорт відзначається стабіль-
ною урожайністю, скороплідністю, 

ОСІНЬ БУКОВИНИ

ХОТИНЧАНКА

САЙВА
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плодоносити починає на 4–5 рік 
після садіння. Середня урожайність 
105, максимальна – 248 ц/га. Плоди 
майже округлі, середня маса 235, 
максимальна – 430 г, у період зні-
мальної стиглості світло-зеленого 
забарвлення, споживчої – жовтого, 
з рожевим рум'янцем. Знімальна 
стиглість плодів настає у кінці ве-
ресня – на початку жовтня, період 
споживання – із кінця грудня – до 
третьої декади лютого, в умовах хо-
лодильника – до березня. М'якуш 
білий, відмінних смакових якостей 
(8,8–8,9 бала). У плодах міститься 
сухих речовин 16,1%, цукрів 13,03%, 
органічних кислот 0,25%, пектино-
вих речовин 0,39%, вітаміну С – 5,34 
мг на 100 г сирої маси. Основне 
призначення плодів – споживання 
у свіжому вигляді та для технологіч-
ної переробки. Сорт добре сумісний 
з айвовою підщепою, стійкість до 
ураження паршею добра.

Високостійкий до бактеріозів 
сорт інтенсивного типу, створе-
ний на Придністровській дослідній 
станції садівництва Яблунівська. 
Його дерева середньорослі, із ком-
пактною кроною. Сорт відзна-
чається скороплідністю (починає 
плодоносити на 4–5 рік після садін-
ня), схильністю закладати квіткові 
бруньки на однорічному прирості, 
регулярним плодоношенням. Пло-
ди грушоподібної форми, крупні, 
середня маса 292 г, окремих – 336 
г, жовтого забарвлення, з оранже-
во-червоним рум'янцем. Знімальна 
стиглість плодів настає у кінці ве-
ресня – на початку жовтня, спожив-
ча – у кінці листопада – на початку 
грудня. Період зберігання плодів до 
березня. М'якуш білий або кремо-
вий, смакові якості плодів високі 
(8,9 бала). У плодах міститься сухих 
речовин 16,85%, цукрів 9,13%, орга-
нічних кислот 0,16%, пектинових ре-
човин 0,47%, вітаміну С – 4,44 мг на 
100 г сирої маси.

Основне призначення плодів – 
споживання у свіжому вигляді та 
для технологічної переробки. 

У даний час колектив науковців 
працює над подальшим удоско-
наленням селекційного процесу, 
створенням високопродуктивних 
червоноплідних високоімунних до 
хвороб сортів груші. Придністров-
ська дослідна станція садівництва 
відкрита для широкої співпраці з 
науковими установами, підприєм-

ствами, сільськогосподарськими 
колективами всіх форм власності і 
господарювання, садівниками-лю-
бителями. 

З.М. КОЖОКАР,  
директор Придністровської дослідної 
станції садівництва Інституту 
садівництва НААН 
 
Н.І. ГАВРИЛЕЦЬ,  
заступник директора з наукової роботи 
Придністровської дослідної станції 
садівництва Інституту садівництва 
НААН, канд. с-г. наук

О.І.МИКИЧУК,  
мол. науковий співробітник 
Придністровської дослідної станції 
садівництва Інституту садівництва 
НААН

КУЧЕРЯНКА

ЯБЛУНІВСЬКА

САДІВНИЦТВО
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Впродовж багатьох років асор-
тимент заморожених плодів у 
світі зріс. На прилавках мага-
зинів споживачі можуть знайти 
не лише всім відомі заморожені 
плоди вишні, сливи, малини, су-
ниці, а і нетрадиційні – ананас, 
кизил, папайю тощо. Водночас 
удосконалюються технології за-
морожування та холодильне 
обладнання. Зниження темпе-
ратури у холодильниках, засто-
сування нових пакувальних ма-
теріалів, вдосконалення способів 
обробки у поєднанні зі швидким 
заморожуванням є важливим ре-
зервом поліпшення якості хар-
чових продуктів. В останні роки 
поступово збільшуються в світі 
також і обсяги замороженої пло-
дово-ягідної продукції. Виробни-
цтво заморожених плодів із кож-

ним роком зростає і в Україні. 
Спостерігається зростання екс-
порту вітчизняної замороженої 
плодово-ягідної продукції. 

При заморожуванні рослинної 
сировини в клітинах плодів і ягід 
проходять зміни, пов'язані з по-
шкодженням їх структури. Так, 
швидке заморожування дає мож-
ливість зменшити травматич-
ність структури клітин сировини, 
що підвищує якість замороженої 
продукції. Попри те, що при три-
валому зберіганні заморожених 
продуктів спостерігаються пев-
ні втрати, застосування холоду 
є одним із кращих способів їх 
консервування. Універсальність 
заморожування плодів полягає 
в тому, що його можна викорис-
товувати і у промислових масш-
табах (швидке заморожування з 

впровадженням новітніх техно-
логій у великих холдингах), а та-
кож на невеликих підприємствах 
(потрібно тільки мати холодиль-
ну техніку з температурою замо-
рожування не менше мінус 18 °C).

Швидке заморожування пло-
дів проводять у спеціальних мо-
розильних апаратах із викорис-
танням холодоагентів: фреону, 
діоксиду вуглецю, аміаку.

У виробництві заморожених 
продуктів використовується два 
типи холодильних машин: 

• морозильні апарати тунель-
ного типу (підготовлені до за-
морожування плоди проходять 
по транспортеру крізь тунель і 
заморожуються у потоці холод-
ного повітря, заморожування 
відбувається за температури 

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

ЗАМОРОÆУВАННß ПЛОÄIВ
У ЦУКРОВОМУ СИРОПI

ПЕРЕРОБКА



57вересень 2020

мінус 18–30 °С впродовж 1,5–3 
годин);

• багатоплиткові швидкоза-
морожувальні апарати контак-
тної дії (плоди, розфасовані у 
коробки, ставлять на спеціаль-
ні морозильні плити, всередину 
яких подають стислий холо-
доагент, недолік контактного 
методу використання холоду 
полягає у тому, що після заморо-
жування плоди потрібно обмити 
проточною водою, що призво-
дить до часткового відтавання 
верхніх шарів продукції).

Найбільш перспективним для 
заморожування плодів є швидко-
морозильні установки флюїди-
ційного типу. Плоди знаходяться 
в підвішеному стані у потоці хо-
лодного повітря з температурою 
мінус 30–35 °С. Тривалість про-
цесу залежить від виду продук-
ту, розмірів, консистенції і ста-

новить 4–12 хв. Продуктивність 
– від 3 до 10 т/год. Найбільш 
придатні до цього способу замо-
рожування плоди і ягоди неве-
ликих розмірів, зокрема: кизил, 
вишня, лохина, малина, ожина, 
смородина. 

Істотним у роботі флюїдиза-
ційних апаратів є те, що вони 
роблять неможливим злипан-
ня окремих частинок, а отже і 
ускладнення процесу заморо-
жування і зниження якості про-
дукції. При цьому способі за-
морожування відбувається на 
двох стрічках зі швидкістю 2–3 
м/с. На першій стрічці продукт 
підморожується поверхнево, на 
другий відбувається повне замо-
рожування. До того ж, товщина 
шару продукції на першій стріч-
ці вдвічі менша, ніж на другій. За 
флюїдизаційного методу замо-
рожування продукція не втрачає 

своєї сипучості, що дозволяє ме-
ханізувати процеси фасування 
і упаковки, завдяки чому забез-
печується краще збереження ас-
корбінової кислоти, Р-активних 
речовин та інших вітамінів.

Швидкозаморожену продук-
цію викладають у мішки паперові 
або поліпропіленові з вкладишем 
до 25 кг; для роздрібної торгівлі 
– у поліпропіленові пакети (0,5 
кг), упаковані в ящики з гофро-
ваного картону масою нетто 6 кг. 
Температура заморожених пло-
дів і ягід у процесі фасування по-
винна бути не вище мінус 18°C. 
Упаковану продукцію піддають 
маркуванню і направляють на 
зберігання.

Зберігають швидкозамороже-
ні плоди і ягоди у холодильних 
камерах при температурі – 18 
... -22°C, вологості повітря не 
менше 95% впродовж 6–12 міся-

ПЕРЕРОБКА
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ців залежно від виду продукції. 
Транспортування швидкозамо-
рожених продуктів здійснюють 
авторефрижераторами або в ізо-
термічних вагонах із температу-
рою всередині -15 ... -18°C.

При заморожуванні рослинної 
сировини у клітинах плодів і ягід 
проходять зміни, пов'язані з по-
шкодженням їх структури. Попри 
те, що при тривалому зберіганні 
заморожених продуктів спосте-
рігаються певні втрати, застосу-
вання холоду є одним із кращих 
способів їх консервування.

Для покращення смакових та 
якісних показників заморожених 
плодів у виробництві викорис-
товують антиокислювачі, серед 
яких – розчини лимонної та ас-
корбінових кислот. Перспектив-
ним способом обробки плодів 
холодом є заморожування їх у 
цукрових сиропах. Цей спосіб за-
морожування має низку переваг 
у порівнянні з традиційними спо-
собами заморожування: плоди, 
заморожені у цукрових сиропах, 
не темніють під час дефростра-
ції, краще зберігають консистен-
цію, а цукровий сироп поліпшує 
їх смак. До того ж, саме при за-

мороженні плодів у цукрових си-
ропах продукція менш вимогли-
ва до температурного режиму в 
процесі виробництва, зберігання 
й реалізації. Чорну смородину й 
ожину рекомендовано заморо-
жувати в 40% цукровому сиропі; 
черешню, сливу – в 30–35% цу-
кровому сиропі з додаванням ли-
монної кислоти; вишні – в 25–45% 
цукровому сиропі з додаванням 
4% аскорутину (О.В. Василиши-
на, Є.П. Постоленко, 2019); для 
абрикосів, персиків оптимальною 

концентрацією є 35–50% із дода-
ванням аскорбінової кислоти. Ви-
сокі смакову та дієтичну цінність 
мають плоди кизилу, заморожені 
в цукрових сиропах 20–40% кон-
центрації. 

Порівняльна оцінка збереже-
ності кількості основних компо-
нентів хімічного складу заморо-
жених плодів кизилу після шести 
місяців зберігання залежно від 
способу заморожування пред-
ставлена на рис. 1.

За даними досліджень До-
слідної станції помології ім. Л.П. 
Симиренка ІС НААН (Є.П. По-
столенко, 2015), збереженість ас-
корбінової кислоти та антоціанів 
у плодах, заморожених у сиропах, 
після шестимісячного зберіган-
ня в 1,3–1,5 та 1,5–1,9 разів вища 
порівняно з плодами, замороже-
ними у повітряному середовищі. 
Втрати аскорбінової кислоти в 
разі заморожування у цукрових 
сиропах менші, ніж при заморо-
жуванні розсипом; підвищуються 
якісні показники продукції: плоди 
не темніють при розморожуван-
ні, краще зберігають консистен-
цію, а цукровий сироп поліпшує 
їх смак; менш суворі вимоги до 
температурного режиму в про-
цесі виробництва, зберігання і 
реалізації продукції. 

ПЕРЕРОБКА

Рис. 1. Збереженість компонентів хімічного складу заморожених 
плодів кизилу (після шести місяців зберігання), 2011–2013 рр. 

Примітка. 1 – сухі розчинні речовини; 2 – цукри; 3 – титровані кислоти  
(у перерахунку на яблучну); 4 – аскорбінова кислота; 5 – антоціани; 6 – катехіни



Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор 
«Овочі та Фрукти»
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Нынешняя холодная вес-
на и аномальные перепады 
температуры не способствовали 
урожайности многих плодово-
ягодных культур. И не только 
в Украине, но и во всей Европе. 
Поэтому ягодной продукции едва 
ли хватает для свежего рынка, 
а что делать переработчикам, 
которые замораживают плоды 
впрок и имеют законтрактованные 
партии? Очевидно, им придется 
не сладко. О том, кто и как решает 
проблемы с сырьем, в интервью с 
представителями отечественных 
предприятий.

Виктор ЗАЙЦЕВ, генеральный 
директор ООО «Завод Смелян-
ская Холодня»:

– В этом году дефицит сырья. 
Ведь погодные условия не оставили 
шанса на высокий урожай. Особен-
но это коснулось ягод. Практически 
всю продукцию поглотил фреш-
рынок. По овощам ситуация лучше, 
цены в закупке более доступные. 
Главным образом мы сейчас моро-
зим лук, морковь, зеленый горошек, 
баклажаны.

– А что можете сказать о 
плодовых культурах, какая с ними 
ситуация?
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– Был неплохой урожай вишен, 
абрикосов и персиков. Сейчас ожи-
даем урожай яблок.

– А как на вашем предприятии 
выглядит сезон заморозки? 

– Обычно сезон начинается в 
мае–июне с заморозки клубники. 
После небольшого перерыва мо-
розим ежевику и летнюю малину. 
Позже уже начинаются овощи бор-
щевого набора – картофель, лук, 
морковь, свекла, помидоры, томаты 
черри, сладкий перец.

– А как насчет крыжовника? 
– Крыжовник довольно специфи-

ческий продукт. Замораживаем его 
только под заказ.

– Ваше предприятие закупает 
сырье у других производителей 
или содержите свое хозяйство?

– Пока закупаем сырье и за-
мораживаем под заказ, но в пла-
нах арендовать до двух тысяч гек-
таров земли. На сегодня это уже 
потребность, чтобы обеспечить 
производственные мощности 
собственным сырьем. Планируем 
на своей земле, в первую очередь, 
посадить клубнику и малину, ово-
щи.

– Как в процентном соотноше-
нии выглядят виды деятельности 
предприятия? Имею в виду замо-
розку под заказ и заморозку соб-
ственного сырья.

– В прошлом году это было 60% 
заморозки под заказ и 40 % всей 
произведенной продукции – наш 
собственный товар. В этом же году 
рассчитываем 50 на 50%.

– Что можете рассказать о реа-
лизации готовой продукции? 

– С этого года мы плани-
руем продажи мелкой фасов-
ки в национальных крупных 
торговых сетях. Также продолжаем 
экспортную деятельность. Сейчас 
осуществляем отправки заморо-
женного лука и смородины в Бела-
русь и Литву.

– На какой товар сейчас 
больший спрос за границей, на 
замороженные ягоды или овощи? 

– В этом году ощущается спрос 
и на ягоды, и на овощи. Все евро-
пейские замораживающие пред-
приятия в этом году столкнулись 
с беспрецедентным дефицитом 
сырья.

– Каков уровень потребления 
замороженных плодов в странах 
ЕС и в Украине?

– В Украине уровень потребления 
замороженных плодов за послед-
нее время возрос, так как ежегодно 
растет тренд потребления свежих 
продуктов и здорового питания. Но 
все зависит от покупательской спо-
собности населения. Так, в нашей 
стране замороженные на предприя-
тиях овощи и фрукты присутствуют 
в 15–16% домохозяйств, в России 
– в 25 %, в странах Евросоюза – в 
50–60%, в то время как в Северной 
Америке более чем в 70%.

– В наших магазинах цена 
замороженных плодов ниже, чем 
в странах ЕС?

– На данный момент выше. Так 
как в Евросоюзе плодовоовощное 
производство более развито, чем 
в Украине, соответственно, у них 
объемы заморозки большие и цена 
готового продукта ниже. Если бы 
в наших магазинах были такие же 
цены на замороженные плоды, как в 
ЕС, то уровень их потребления до-

ПЕРЕРОБКА

Очистка клубники на 
предприятии «Завод 
Смелянская Холодня»

Вход в морозильную камеру на 
«Заводе Смелянская Холодня»

Продукция ООО «Завод Смелянская Холодня»
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мохозяйствами рос бы быстрее.
Семен БРИК, директор 

ООО «С.Б. ФРОУЗЕН ФУДС», 
экспорто ориентированного 
предприятия, которое находит-
ся в Снятынском районе Ивано-
Франковской области:

– Наше предприятие успешно 
работает на рынке стран Евро-
союза уже более 3-х лет. Мы по-
ставляем высоковостребованную 
сегодня замороженную продук-
цию – ягоды, фрукты и грибы. 
Производственные мощности 
компании расположены в Украи-
не, а в Польше наше предприятие 
располагает складами готовой 
продукции, откуда её поставляют 
клиентам. Наши основные рынки 
сбыта в основном находятся в 
Польше, Франции и Германии. В 
Украине мы постепенно наращи-
ваем продажи, в ближайших пла-
нах – развитие реализации на вну-
треннем рынке. 

– Насколько я понимаю, на 
украинском рынке на некоторые 
позиции даже выше цена, чем в 
странах ЕС.

– Рынок растет. На производи-
мую нашей компанией продукцию 
всегда есть спрос вне зависимос-
ти от сезона. Цена на внутрен-
нем рынке не всегда выше евро-
пейской. Имеют место довольно 
высокие наценки в розничной про-
даже. Поэтому на отечественных 

прилавках замороженная ягода 
оказывается дороже, нежели во 
Франции или Польше. Но в этом 
году в Украине будет выгодно про-
давать отечественную смороди-
ну, она вся будет поставляться на 
внутренний рынок. Таковы законы 
торговли: продажи, нацеленные на 
рынок, где есть и спрос, и цена. 
Сейчас в Европе цена на заморо-
женную смородину неконкурент-
ная, поскольку ягода польского 
производства стоит намного де-
шевле. Ведь там полей со сморо-
диной гораздо больше, и к тому 

же сбор ягодного урожая в осно-
вном ведется комбайнами, что 
удешевляет себестоимость сырья. 
Поэтому украинская смородина из 
года в год растет в цене по срав-
нению с польской. Для примера, 
в 2019 году средняя закупочная 
цена на смородину в Украине со-
ставляла от 11 до 15 гривен за ки-
лограмм, тогда как в Польше в это 
же время цена была около 7 гри-
вен. Текущий год картину не изме-
нил. А из-за неурожая в этом году 
цена смородины будет разниться 
еще больше. 
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– Наверное, не только цена 
смородины, а и других ягодных 
культур? 

– Возможно, ведь в Польше 
намного мощнее сырьевая база, 
чем в Украине. И для польских 
предприятий плодоовощного 
сектора существует государ-
ственное субсидирование, дей-
ствуют программы компенсации 
Евросоюза и Республики Поль-
ша, поэтому для активного раз-
вития агробизнеса созданы мак-
симально комфортные условия. 
Сейчас польские производители 
лидируют среди крупных постав-
щиков овощей и фруктов во всей 
Европе. Можно сказать, государ-
ство разумно финансирует и воз-
лагает большие надежды на свое 
аграрное производство, важ-
ную составляющую экономики 
страны, и поддерживает его со-
ответствующим образом. 

– А сколько будет стоить 
украинская замороженная смо-
родина этого года в рознице? 

– Смородина – всегда 
востребованный продукт. В 
крупнооптовой закупке ее цена 
составляет приблизительно 
45–50 гривен. В рознице цены 
на смородину урожая-2020 в 

среднем составят около ста 
гривен. Ведь на самом деле не 
только смородины, но и других 
замороженных плодов в рознич-
ную торговлю попадает доволь-
но мало. Покупательская спосо-
бность среднестатистического 
отечественного потребителя за-
мороженной ягоды сегодня до-
вольно низкая по сравнению с 
потребителями ЕС. В основном 
вся выращенная и собранная в 
Украине ягода идет на экспорт и 
переработку, например, для про-
изводства концентратов, дже-
мов, в молочную и кондитерскую 
продукцию.

– А как изменилась цена 
на сырье для заморозки в 
нынешнем сезоне?

– Цены на сырье в этом году 
колоссально выросли. Напри-
мер, на малину в прошлом году 
средняя цена в закупке составля-
ла 35 гривен за килограмм, в по-
запрошлом году –15 гривен, а в 
этом году закупочная стоимость 
от 50 гривен. Очевидно, общий 
неурожай ягодных культур из-за 
весенних заморозков сказался на 
их цене. Помимо этого снизилось 
и качество ягод. Особенно это 
было заметно по клубнике.

– Морозили клубнику в этом 
году?

– Решили не рисковать, потому 
как закупочная цена на клубнику 
была слишком высокой, а качество 
довольно низким. Надеюсь, следую-
щий год порадует и урожаем, и каче-
ством сырья.

– Какие еще товарные позиции 
предлагаете?

– Наше предприятие предлагает 
довольно разнообразный спектр 
продукции для европейского и оте-
чественного потребителя. Мы за-
мораживаем ежевику, малину, чер-
нику, бруснику, клюкву. Но в этом 
году в связи с неурожаем по причи-
не весенних заморозков закупочные 
цены на все ягодные культуры 
очень высоки, и полагаю, что цена 
не снизится. Единственное, что в 
этом году может выручить пред-
принимателей, так это урожай гри-
бов. Прогнозируется, что лесные 
грибы (белые, лисички и др.) в 2–3 
раза будут дешевле по сравнению с 
предыдущими сезонами. Спрос на 
эту продукцию всегда хорош. 

– Как организован маркетинг 
вашего предприятия? Заключа-
ете ли долгосрочные контракты 
с фиксированной ценой партии с 
партнерами из ЕС?

Упаковочый цех на предприятии ООО «С.Б. ФРОУЗЕН ФУДС»

ПЕРЕРОБКА
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– Маркетинговая политика на-
шей компании всецело зависит 
от ситуации на рынке и строится 
не только на прогнозах. На се-
годняшний день заключение дол-
госрочного контракта с фикси-
рованной ценой партии сырья с 
партнерами из ЕС никто себе по-
зволить не может, это рискованно 
и неразумно. Рынок постоянно 
меняется, факторов, влияющих 
на формирование цен, с каждым 
годом больше, поэтому предпри-
ятию очень тяжело выдержать 
законтрактованную стоимость 
товара. Либо заказчик утвержда-
ет поставщику цену с условием 
процентного роста нестабиль-
ного рынка и непредвиденных 
обстоятельств. Как, например, в 
этом году кроме погодных ката-
клизмов вмешалась в их работу 
еще и пандемия коронавируса, 
как результат, продажи сильно 
упали. Поэтому некоторые пред-
приятия по производству за-
мороженной продукции в ЕС на 
20–30% сокращают свою произ-
водительность, чтобы продукт 
не залеживался на складах. Ведь 
никто не знает, какова будет си-
туация осенью нынешнего года, 
будут ли вводить карантинные 
ограничения или нет. Ведь в усло-
виях карантина этой весной, мало 
того что закрыли весь сегмент 
HoReCa, снизилась потребитель-
ская активность, люди начали 
покупать только самое необхо-
димое. Поэтому уже наученные 
горьким опытом производители 
замороженных плодов не плани-
руют производить больше, неже-
ли смогут реализовать. Этот год 
выдался особенным. Тем не ме-
нее, наше предприятие активно 
разрабатывает новые направле-
ния и развивает альтернативные 
пути реализации продукции. Ведь 
любая непредвиденная ситуация 
в бизнесе – это хороший импульс 
для поиска новых рынков сбыта 
и стимул к развитию. 

Сергей ШИШЛЯННИКОВ, 
директор компании «Грон-
09», которая занимается 
производством и продажей 
замороженных фруктов, ово-
щей и ягод:

– Компания уже 11 лет на рынке. 
Офис и низкотемпературный 
склад находятся в Днепре. Осно-
вное направление деятельности 
– торговля в сегменте HoReCa 
и обеспечение заморозкой про-
изводителей продуктов питания. 
Своими производственными 
мощностями не располагаем. 
Сырье закупаем у фермеров, 
переработку производим на 
специализированных предпри-
ятиях по заморозке. Работаем 
по всем регионам Украины, но 
основные наши клиенты находят-
ся в Днепропетровской, Харьков-
ской, Полтавской и Запорожской 
областях.

– Сколько товарных позиций 
предлагает ваша компания и о 
каких культурах речь?

– Около 20 позиций. Замора-
живаем вишню, сладкий перец, 
баклажаны, томаты, малину, клуб-
нику, смородину...

– А голубику?
– Голубику в основном замо-

раживают предприятия, которые 
находятся в Западной Украи-
не, где больший урожай этой 
культуры. В нашем же регионе, 
возле города-миллионника, де-
шевой голубика не бывает. Ведь 
задача заморозки – взять недо-
рогое сырье, с которым свежий 
рынок уже не справляется. То 
есть, мы берем в работу сырье, 
когда на него самая низкая цена 
в сезоне или продукт, которого 
мало на рынке, и он имеет свою 
степень уникальности. Но в этом 
году мало того, что все сроки за-
купки сырья сдвинулись, так к 
некоторым позициям из-за их 
дороговизны мы и не приступа-
ли, речь о клубнике и абрикосах. 
Этих плодов едва ли хватило для 

свежего рынка, поэтому для замо-
розки их цена была неприемлема.

– Для заморозки подходят 
все сорта клубники и абрикоса? 

– В принципе, да. И продать 
можно замороженные плоды 
любых сортов. Просто параметры 
товара будут разными, а соответ-
ственно разные покупатели. Имеет 
значение вкус, запах, цвет, размер. 

– А хватает ли замораживаю-
щих предприятий в Украине? 

– На сегодня их больше, чем 
необходимо для внутреннего по-
требления. Но большая часть их 
продукции идет на экспорт.

– Получается, теперь всем 
сырья не хватает? 

– Вообще, ситуативно. Но в 
этом году вопрос нехватки деше-
вого сырья для заморозки стоит 
остро, как никогда. За одиннадца-
тилетний период нашей деятель-
ности это впервые настолько тя-
желая ситуация. 

– Можете представить, ка-
кой будет ситуация на рынке 
замороженных плодов осенью 
этого года? 

– Глобально высокие цены 
на сырье, и эта тенденция бу-
дет продолжаться. А если введут 
карантинные ограничения, такие 
же, как весной этого года, замо-
раживающие и торгующие пред-
приятия понесут еще большие 
убытки. Ведь наш товар не отно-
сится к категории первой необ-
ходимости, и покупатели с легко-
стью от него откажутся в пользу 
более традиционных продуктов. 
Плюс сегмент HoReCa потеряет 
еще больше участников рынка. 

– А сколько, по вашим оцен-
кам, на сегодняшний день обан-
кротившихся в этом году заве-
дений общественного питания?

– Не менее 30%.
– Каким будет рост цен на за-

мороженную плодоовощную 
продукцию в Украине? 

– В среднем ягоды подорожают 
на 20–30%, овощи – на 15%. 
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КАБАЧКОВИЙ С²К ßК ОСНОВА 
ÔРУКТОВИХ КУПАÆОВАНИХ СОК²В

Кабачки – поширена культура на-
ших присадибних ділянок. Вони рос-
туть на різних грунтах, рідко хворі-
ють, та й догляд за ними не потребує 
якихось особливих операцій. Період 
плодоношення у кабачків досить три-
валий, і це забезпечує дуже великий 
валовий урожай. Годяться ж кабачки 
для багатьох видів переробки. Найго-
ловніше, що варто розуміти – це вчас-
но зібрати плоди, щоб м’якоть цього 
різновиду гарбуза не стала надто твер-
дою і фактично непридатною для ви-
користання у переробці. 

Виробники останнім часом окрім 
традиційних напрямів переробки 
(ікра, соте, маринування тощо) з ка-
бачків дедалі частіше стали вичавлю-
вати ще й сік, який використовують 
для підвищення харчової цінності ово-
чевих та фруктових купажованих со-
ків. Вже «стали на конвеєр» наступні 

вітамінні суміші на основі кабачкового 
соку: кабачково-абрикосовий, кабач-
ково-вишневий, кабачково-порічко-
вий, кабачково-аґрусовий та інші. До 
речі, отримані вичавки з кабачків ви-
користовують для виготовлення ікри, 
чим забезпечується майже безвідход-
на переробка. Ті ж самі виробники 
стверджують, що шляхом пресування 
вихід соку з плодів кабачків стано-
вить 66–71%. Тільки переробляти до-
цільніше кабачки діаметром 4,5–6,0 
см, оскільки у таких плодів шкірочка 
тонесенька й не загрубіла, насіння 
невеличке за розміром (до 0,7 см), а 
м’якоть – соковита й «солодша», тому 
зменшуються витрати цукру під час 
виробництва. 

Ще відомо, що вміст пектинових 
речовин у соках істотно залежить від 
плодів, з яких вони були виготовле-
ні. У ході досліджень виявилося, що 

найбагатшим за цим цінним інгреді-
єнтом харчування є сік кабачково-по-
річковий, що містить у 1,2 раза біль-
ше пектинових речовин порівняно з 
кабачково-абрикосовим і в 1,4 рази 
більше порівняно з кабачково-ви-
шневим, адже саме ягоди порічки 
славляться високим умістом пекти-
нових речовин.

Щодо користі сокового продукту, 
то за вмістом аскорбінової кислоти 
переважав сік кабачково-порічковий 
(з м’якоттю та цукром), уміст якої 
був на 4,5 мг/100 г більший, ніж у 
кабачково-аґрусовому сокові, на 8,1 
мг/100 г більший, ніж у кабачково-
вишневому і в 2,5 рази більший, ніж у 
кабачково-абрикосовому. Цікаво, що 
досліджувані зразки соків на основі 
кабачка за вмістом аскорбінової кис-
лоти переважали всі інші фруктові 
соки.

ПЕРЕРОБКА

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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Сік кабачка – це водний розчин ор-
ганічних речовин: вуглеводів, білків, 
кислот і їх солей, поліфенолів та водо-
розчинних вітамінів. А що стосується 
переробки (і виробництва соків зокре-
ма), то частіше за все підприємці вико-
ристовують універсальну лінію з ви-
робництва соків, пюре та фруктових 
порошків. Опишемо і процес, за яким 
здійснюється переробка. 

Плоди з гідробункера конвеєром  
подаються на мийну машину, а потім 
– до суперкавітуючого диспергатора. 
Отримана в диспергаторі пульпа під 
тиском подається у відстійну центри-
фугу безперервної дії з періодичним 
вивантаженням осаду. Вже у центри-
фузі відбувається поділ продукту на 
сік з м'якоттю та частково звільнену 
від соку мезгу. Мезга подається до 
шнекового ошпарювача, де швид-
ко нагрівається до 95°С, після чого 
надходить на протиральну машину, 
де розділяється на пюре і вичавки. 
Пюре з протиральної машини насо-
сом подається в кавітаційно-ударний 
сульфітатор безперервної дії, де кон-
сервується сірчистим ангідридом. 
Потім пюре надходить в ємність для 
зберігання або розфасування. Сік з 
м'якоттю після центрифугування по-
дається відцентровим насосом через 
деаератор  і швидкісний підігрівач-
охолоджувач у сепаратор, де розді-
ляється на очищений сік і м'якоть. 
Очищений сік після сепарування 
фільтрується на фільтр-пресах та на-
правляється у збірник соку, а звідти 
– на лінію розливу (за допомогою від-

центрового насоса). Отриманий сік 
має бути світлим на колір. 

Останнім часом збільшується об-
сяг виробництва консервів дитячого 
і дієтичного харчування, асортимент 
яких включає плодові та овочеві соки 
й пюре, а також пюревидні овочеві та 
плодоовочеві консерви. Як сировину 
тут також масово застосовують пло-
ди кабачків.

Технологія отримання пюре для 
всіх видів пюревидних консервів 
приблизно однакова. Для їх вироб-
ництва використовують збірні лінії, 
що складаються з машин різних ти-
пів або комплексів обладнання для 
підготовки окремих видів сировини. 
А з метою вдосконалення технології 
успішно розвивається метод асептич-
ної консервації. Розширюються мож-
ливості використання різної тари для 
зберігання концентрованих продук-
тів у великих ємностях і в невеликих 
банках та пакетах. Технологічний 
процес асептичного консервування 
складається з наступних операцій: 
підготовка обладнання, що включає 
ревізію установки, її санітарну об-
робку, визначення герметичності, 
складання та розбирання бактеріо-
логічних фільтрів, стерилізацію об-
ладнання, продуктопроводів та ре-
зервуарів, стерилізацію з подальшим 
охолодженням продукту і заповнення 
ним резервуарів, зберігання продукту 
і його вивантаження в асептичних 
умовах. Кілька слів і про обробку 
устаткування. Перед консервуванням 
перевіряють стан резервуарів, про-

дуктопроводів, паро- та повітропро-
водів, арматури. Внутрішні поверхні 
технологічного обладнання та кому-
нікацій промивають холодною водою 
протягом 3–5хв, а потім – гарячою 
протягом 10–15хв при температу-
рі 70–80°С. Після мийки стериліза-
тор, охолоджувач і продуктопроводи 
знову заповнюються гарячою водою 
(80°С), і при цій температурі здій-
снюється витримка протягом 30 хв. 
Резервуари миють не менше 5хв га-
рячою (70–80°С) водою за допомо-
гою мийних машинок. Після мийки 
резервуари перевіряються на герме-
тичність.

І наостанок – про фреш з кабачків 
(кілька кабачків, пропущених через 
соковижималку), який допоможе під-
тримати нервову систему в стресових 
ситуаціях, адже містить калій, магній, 
залізо, вітаміни С, В1, В3, надзвичай-
но корисний для серцевої діяльності 
та для стрункості одночасно. Він – 
низькокалорійний, при цьому бага-
тий вітамінами і мікроелементами, бо 
у соку кабачка міститься всього лише 
25 Ккал на 100 г продукту. Крім того, 
ефект від вживання кабачкового фре-
шу вражаючий – кишечник звільня-
ється від токсинів і шлаків, після чого 
поліпшується колір шкіри, загальний 
стан організму, з'являється відчуття 
легкості у шлунку. Щоб домогтися 
ефекту схуднення, сік треба попити 
хоча б тиждень 3–4 рази на день. Та-
кож кабачковий сік заспокоює, допо-
магає зняти стрес і нервове збуджен-
ня. Будьте здорові! 






