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Липень нинішнього року озна-
менувався визначною подією для 
колективу ТОВ «Бейо Україна» 
– переїздом у власне приміщен-
ня новозбудованого офісу, який 
розташований у селі Чубинське 
Бориспільського району, що на 
Київщині. У компанії дотриму-
ються заходів безпеки через пан-
демію, тому урочисті входини не 
влаштовували. Хоча відстань від 
головного офісу до столиці неве-
лика – 35 кілометрів, тож гостей, 
вочевидь, було б чимало. 

Як повідомив директор ТОВ 
«Бейо Україна» Ігор Сольський, 
зручне місце розташування і су-
часний дизайн споруди були важ-
ливими умовами при плануванні 
будівництва. Рішення про зведен-
ня в Україні власної резиденції 
було прийняте в Bejo Zaden ще 

п’ять років тому згідно затвер-
дженого стратегічного плану роз-
витку цієї всесвітньовідомої се-
лекційної компанії. 

– Два роки знадобилося для 
того, щоб знайти підходящу ло-
кацію для будівництва. Виріши-
ли шукати земельну ділянку не у 
столиці, де постійні проблеми з 
трафіком, а неподалік Києва, щоб 
було зручніше діставатися офісу 
як працівникам, так і клієнтам, 
які мешкають у різних регіонах 
України. Також пріоритетним 
чинником була близькість до ае-
ропорту, – розповідає Ігор Соль-
ський. – Три роки тому розпочали 
будівництво. До речі, паралельно 
з українським офісом компанія 
Bejo Zaden почала будівництво 
іще двох офісів в інших країнах 
– одного у Хорватії, а іншого у 

НОВИЙ ОФ²С ² ПЛАНИ НА МАЙБУТНª:
У «БЕЙО УКРА¯НА» РОЗПОВ²ЛИ  
ПРО СТРАТЕГ²Ю РОЗВИТКУ КОМПАН²¯

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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Російській Федерації. При цьому 
департамент промоушену мате-
ринської компанії зауважив, що 
дизайн всіх трьох офісів має бути 
виконаний з урахуванням наці-
ональних особливостей. Плюс 
приміщення офісів повинні відпо-
відати сучасним умовам ведення 
бізнесу та сімейних традицій, які 

пропагує компанія, а та-
кож найвищим стандар-
там будівництва. Таким 
чином колективу ТОВ 
«Бейо Україна» надали 
можливість взяти участь 
у проектуванні майбут-
нього офісу, який перш 
за все має бути зручним 
для українців. Чим ми 
і скористалися. Перш 
за все замовили три 
дизайн-проекти і за-
гальним рішенням ко-
лективу під час дискусій обрали 
один із них, щоб нам з вами було 
тут зручно зустрічатися. 

Двоповерхову будівлю офісу 
ТОВ «Бейо Україна» видно здале-
ку, зразу, як в’їжджаєш у Чубин-
ське з автомагістралі М 03, що 
з’єднує Київ із Борисполем. Адже 
її фасад виконаний із вкраплення-
ми одного з головних фірмових 
кольорів Bejo Zaden – яскраво-зе-
леного. Це не тільки підкреслює 
аграрну приналежність об’єкту, 
а і виділяє споруду на фоні при-
родного ландшафту, який її ото-
чує. До речі, центральний вхід до 

головного офісу при-
крашає розкішне панно такого ж 
кольору, зроблене із натурально-
го рослинного матеріалу, що під-
креслює основні цінності компа-
нії – врожайність і екологічність. 
Інтер’єри просторих коридорів і 
кабінетів оформлені картинами з 
овочевими та історичними сюже-
тами, тематичні куточки та квіти 
додають офісу затишності і гос-
тинності, створюють доброзич-
ливу атмосферу. 

– Наш колектив не тільки впли-
вав на розробку проекту офісу, а 
і брав участь у його облаштуван-

ПОДІЇ
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ні та тематичному оформлені, – 
каже помічниця керівника ком-
панії ТОВ «Бейо Україна» Ірина 
Купчак. – Як результат, наші умо-
ви праці суттєво поліпшилися. 
Бо покращився не тільки інтер’єр 
«обійстя», а і його метраж, він 
збільшився вдвічі у порівнянні з 
попереднім офісом, який компа-
нія орендувала. 

За словами Ірини Купчак, нині 
площа головного офісу становить 
триста квадратних метрів. Стіль-
ки ж займає сучасний склад для 
зберігання насіння, обладнаний 
устаткуванням, яке забезпечує 
температурний режим. Склад 
межує з офісом, загальна пло-
ща всієї новозбудованої споруди 
становить 600 м2. Цікаво, що весь 
цей об’єм компанія ТОВ «Бейо 
Україна» опалюватиме абсолютно 
автономно, щоправда, для цього 
довелося витратитися на геотер-
мальні насоси, які постачатимуть 
тепло до будівлі з-під землі. 

– У сучасній компанії мають 
бути присутніми і сучасні тех-
нології. Тому офіс збудовано у 
модерновому стилі із енергоз-
берігаючих матеріалів. Його по-
ява свідчить про довгострокові 
плани і далекосяжні перспекти-
ви Bejo Zaden стосовно Украї-
ни. У компанії мають намір по-
глиблювати вплив на розвиток 
овочівництва країни, а відтак, 
всієї аграрної галузі, – каже Ігор 
Сольський. – Адже Україна є од-
нією з провідних сільськогоспо-
дарських держав світу з високим 
потенціалом збільшення частки 
овочевих культур у структурі аг-
ровиробництва. До того ж, наші 
колеги-овочівники подорожують 
багатьма країнами світу, запро-
ваджуючи найкращий досвід у 
своїх господарствах, і їм потрібні 
якісне насіння і сервіс, які забез-
печуються товариством «Бейо 
Україна». До привабливих в ін-
вестиційному плані сторін мож-
на додати не тільки старанність і 

вправність українських овочівни-
ків, а і родючість наших грунтів, 
про що свідчать статистичні дані. 
Так, скажімо, у південних регіо-
нах України середня врожайність 
з гектара овочів борщового набо-
ру є досить високим показником 
для багатьох західноєвропей-
ських фермерських господарств, 
а у деяких випадках взагалі за-
лишається недосяжною цифрою, 
особливо якщо застосовувати на 
українських грунтах голландські 
технології вирощування овочів і 
насіння Bejo Zaden. 

Про серйозність намірів ком-
панії свідчать й інші факти з іс-
торії. Якщо, скажімо у 1994 році 
продукція Bejo Zaden почала ро-
бити перші кроки на українсько-
му ринку, маючи в арсеналі двох 
дилерів, то на сьогоднішній день 
в інтересах компанії діє ціла ме-
режа дилерських компаній та 
фермерських господарств, що за-
куповують оптом насіння Bejo, у 
їх розпорядженні більше двох со-
тень гібридів овочевих культур, 
які перебувають в Державному 
реєстрі сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні. Як за-
значають у ТОВ «Бейо Україна», 
уся представлена на українсько-
му ринку продукція відповідає 
найсуворішим вимогам якості, 

вона є адаптованою до погод-
но-кліматичних умов України. 
Асортимент гібридів овочевих 
культур компанії у наших най-
ближчих сусідів відрізняється 
від українського. Бо селекціоне-
ри Bejo Zaden намагаються ство-
рити такі зразки, які якнайкраще 
підходитимуть саме українським 
виробникам. 

За словами Ігоря Сольського, 
завдяки тому, що політика ком-
панії орієнтована на врахування 
регіональних особливостей кра-
їн-партнерів, на аграрних ринках 
країн Євросоюзу і Північної Аме-
рики Bejo Zaden займає перші або 
другі місця за обсягами реалізації 
насіння, у тому числі й органіч-

ПОДІЇ
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них гібридів та овочевих культур 
борщового набору. Керівник та-
кож розповів, що Bejo Zaden чо-
тири роки тому придбала одну з 
голландських компаній, яка ліди-
рувала на ринку овочевих бобів, 
брюссельської капусти і салатів у 
Сербії, Хорватії і Чорногорії. Як 
результат, нині 80% цієї продук-
ції продається у цих балканських 
країнах під брендом Bejo. 

– Які зміни відбулися у стра-
тегії Bejo Zaden за останні кілька 
років? Якщо раніше ми виступали 
лідером у сегменті борщового на-
бору, то нині в асортименті ком-
панії з`явилися кавуни і салати, а 
також спаржа – фіолетова, біла і 
зелена, що не втрачає кольору в 

процесі термічної обробки. По-
садковий матеріал цієї культури 
вже другий рік поспіль реалізу-
ється в Україні. Адже фермерам 
потрібні варіанти ранніх овочів, 
продаж яких дозволить заробити 
обігові кошти на початку сезону і 
не користуватися ні банківськими 
кредитами, ні іншими позиками 
для подальшої операційної діяль-
ності. Тому попри те, що спаржа є 
досить новим продуктом для нас, 
вже маємо оптових споживачів 
у Вінницькій, Черкаській, Івано-
Франківській і Херсонській об-
ластях, які вирощують спаржу для 
мережевого ритейлу. Також відчу-
ваємо попит на гібриди редису, не 
тільки ультраранні, а і універсаль-

ні, призначені для всесезонного 
вирощування у закритому і від-
критому грунті, – підсумовує Ігор 
Сольський. 

Він також розповів, що серед 
селекційної лінійки редису най-
більшим попитом користується 
Розетта F1, бо цей гібрид чудово 
почувається у плівкових теплицях 
і тунелях. До речі, цей напрямок 
овочівництва, за спостереження-
ми Ігоря Сольського, у результаті 
потепління клімату зазнає кар-
динальних змін у питаннях вибо-
ру посадкового матеріалу. Якщо 
раніше під плівкою домінували 
огірки і томати, то нині близько 
600 гектарів в Україні засаджено 
солодким перцем. Окрім цього 
українські фермери активніше 
почали висаджувати тепличні са-
лати, петрушку, кріп, ранню бі-
логолову капусту. Враховуючи ці 
зміни, у новому офісі ТОВ «Бейо 
Україна» планують відкрити поса-
ду food crop спеціаліста – фахівця 
з закритого грунту, який реалі-
зовуватиме політику компанії у 
цьому перспективному напрямку. 
Адже не за горами ті часи, коли 
в Україні під плівкою масово по-
чнуть вирощувати ранні буряки, 
моркву, цибулю та інші овочеві 
культури, які раніше вважалися 
сезонними. 

ПОДІЇ
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Користь від використання сиде-
ральних добрив. Використання посівів 
сидеральних культур збагачує грунти 
на органічні речовини, підвищує бу-
ферність грунтового розчину, знижує 
його кислотність, підвищує біоло-
гічну активність грунту та покращує 
його фізичні властивості – структуру, 
водопроникність, щільність; знижує 
забур’яненість посівів, збагачує орний 
шар на елементи живлення. Слід від-
значити різницю у дії сидератів та ор-
ганічних добрив. Якщо внесення гною 
– це повернення у грунт елементів 
живлення, що використали рослини 
для формування біомаси, то сидерація 
– це мобілізація елементів живлення 
із нижніх шарів грунту і переміщення 
їх у орний шар. Сидеральні добрива 
мають ряд переваг над традиційними 
органічними (гній, перегній, компост): 

витрати на зелені добрива, як правило, 
більш ніж у 2 рази нижчі; відсутність 
насіння бур’янів; можливість викорис-
тання без обмежень у екологічному 
землеробстві. 

Значний позитивний ефект має 
сидерація на зрошуваних полях, осо-
бливо там, де проводять крапельний 
полив. За його використання зволо-
жується лише верхній шар грунту, 
максимум до 50 см, що призводить до 
збільшення його щільності, накопи-
чення невикористаних залишків міне-
ральних добрив та певної кількості со-
лей, що потрапили разом із поливною 
водою, що веде до негативних явищ 
вторинного засолення. Сівба на таких 
ділянках буркуну білого забезпечує 
«розсолювання» грунту та формуван-
ня сприятливих умов вирощування 
овочевих рослин за рахунок поліпшен-

ня його агрофізичних властивостей. 
Окрім того, ряд культур, що вико-

ристовуються як зелене добриво, спри-
яють очищенню грунтів від патогенів. 
Зокрема, редька олійна, озимий та 
ярий ріпак, гірчиця, овес пригнічують 
розвиток збудників кореневих гнилей, 
парші картоплі і значно зменшують 
кількість нематод та дротяників. Ана-
логічний ефект має і жито озиме. 

Правила використання сидератів. 
Для сидерації можна використовувати 
досить широкий спектр культур. Го-
ловною вимогою до них є швидке фор-
мування значної кількості органічної 
маси. При виборі сидеральних культур 
необхідно зважати на природно-клі-
матичну зону розташування госпо-
дарства, період вирощування рослин 
та наступну культуру, що буде виро-
щуватися на полі. Для районів із до-
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статнім зволоженням рекомендовано 
висівати люпин, конюшину, вико-ві-
всяну суміш, райграс, рослини родини 
капустяних, у більш посушливих умо-
вах – суміші вівса з викою, горохом або 
пелюшкою, жита з викою, еспарцет, 
буркун. Для кислих грунтів гарним 
сидератом є гречка – вона добре роз-
пушує грунт, знижує кислотність та пе-
реводить у легкодоступні для рослин 
форми сполуки фосфору. Використан-
ня як сидерати культур родини капус-
тяних має свої особливості, пов’язані 
з їх вимогливістю до родючості грун-
ту. Їх не слід висівати на бідних грун-
тах та за низького вмісту азоту. А для 
отримання високої врожайності рос-
линної маси доцільно вносити міне-
ральні добрива у нормі 60 – 90 кг/га 
діючої речовини. За використання на 
зелене добриво злакових культур до-
цільно вносити третину або половину 
дози азоту і всю дозу фосфору і калію, 
призначену для основної культури, під 
сидерат. Біомаса сидерату в такому ви-
падку збільшується вдвічі.

Вводячи у сівозміну посіви зелених 
добрив, слід мати на увазі, що не мож-
на висівати овочі тієї ж родини, до якої 
належать сидерати, наступною за ними 
культурою. Наприклад, не припустимо 
у якості сидератів під капусту викорис-

товувати редьку олійну, ріпаки, гірчи-
ці та ін. Недотримання цього правила 
провокує розповсюдження спільних 
шкідників і хвороб, додаткові витрати 
на засоби захисту рослин та втрати 
урожаю. Сівбу злакових сидератів слід 
проводити не частіше одного разу на 2 
роки, бобових – раз на 3 роки. 

Вибір культури для сидерації зале-
жить від часу, що залишився до кінця 
вегетаційного періоду з температура-
ми вище 5 °С . Зазвичай його трива-

лість складає від 30 до 80 діб. За 60 – 80 
діб можна отримати гарний урожай 
зеленої маси люпину жовтого кормо-
вого, люпину вузьколистого, середели. 
За коротший період 50 – 60 діб можуть 
сформувати значну масу пелюшка, гір-
чиця, фацелія. Спринтерами серед рос-
лин, що використовують для сидерації, 
у формуванні вегетативної маси мож-
на вважати капустяні культури: ріпак 
озимий та ярий, суріпку озиму, редьку 
олійну (40-55 діб). Найбільш швидким 
ростом і розвитком характеризуються 
суріпка яра, для формування вегета-
тивної маси їй достатньо 35–40 діб та 
найменшу суму ефективних темпера-
тур 290-350 °С.

На зелене добриво під посіви овоче-
вих рослин родини пасльонових (помі-
дор, перець, баклажан) та гарбузових 
(огірок, кабачок, патисон, гарбуз) ра-
ціонально використовувати культури 
родини бобових (вика озима та яра, 
пелюшка, горох, люцерна буркун, лю-
пин, конюшина), злакових (овес, жито 
озиме), капустяних (гірчиця, суріпка, 
редька олійна, ріпак ярий та озимий), 
фацелію, календулу, гречку. Ефективні 
ці культури і за вирощування корене-
плідних, зеленних та цибулевих овочів. 
Для овочів родини капустяних гарни-
ми сидератами є злаки, бобові, фаце-
лія, календула, гречка. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Способи вирощування сидераль-
них добрив. У виробництві існує 5 
способів застосування сидеральних 
добрив:
•  підпокривний – висівають бобові 

трави (люпин, люцерну, еспарцет, 
буркун) під покрив ярих чи озимих 
зернових, 

•   самостійний – культура займає поле 
протягом всього сезону вегетації, чи 
навіть кількох (сидеральний пар), 

•   проміжний – культура займає поле 
у період між збиранням однієї та сів-
бою наступної культури,

•   укісний – сидерат вирощують на 
одному полі, а вносять на іншому, як 
правило, для цих цілей використову-
ють люпин багаторічний, 

•   отавний, укісно-отавний – перший 
укіс використовують на фуражні 
цілі, а рослинну масу, що відросла, 
заорюють. Для цих цілей часто ви-
користовують бобові трави: еспар-
цет, люцерну, конюшину та ін.

СІВБА СИДЕРАЛЬНИХ 
КУЛЬТУР

Це питання особливого значення 
набуває при використанні зеленого 
добрива у проміжних посівах. Піс-
ля збирання основної культури, як 
правило, не проводять спеціальної 
підготовки грунту, а обмежуються 
поверхневою для запобігання не-
продуктивних втрат вологи. У ви-
падку, коли попередником є зернові 
колосові культури, використовують 
стерньові сівалки або посівні агре-
гати, призначені для проведення 
сівби за технологією No-Till чи 
Mini-Till. Обов’язковим прийомом 
є коткування посівів сидератів, що 
покращує контакт насінини з грун-
том і прискорює появу сходів. У 
період сівби сидератів, що припа-
дає на середину липня – серпень, 
як правило, спостерігається по-

сушлива спекотна погода, а запаси 
доступної вологи у орному шарі 
можуть бути нижче 20 мм. За таких 
умов без застосування зрошення 
отримати сходи рослин нереально. 
У зв’язку з цим постає питання: у 
який час краще здійснити полив – 
до чи після сівби сидератів? У тако-
му випадку кращим часом поливу 
можна вважати післяпосівний по-
лив, його застосування прискорює 
появу сходів рослини на 10 – 12 діб 
порівняно з допосівним.

ЗАГОРТАННЯ 
СИДЕРАТІВ 

При використанні сидеральних 
культур важливе значення має фаза 
їх розвитку при заорюванні у грунт. 
Досить часто фермери для форму-
вання більшої вегетативної маси зе-
леного добрива перетримують його, 
що веде до огрубіння стебел рослин 
та ускладнення їх загортання у грунт 
й уповільнення розкладання. Злако-
ві культури найкраще заорювати до 

ОВОЧІВНИЦТВО
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фази колосіння, а бобові – до цвітін-
ня, саме у цих фазах розвитку біома-
са, що швидко розкладається, може 
забезпечити найбільший приріст 
урожаю. На більш пізніх фазах роз-
витку культур у рослин накопичу-

ється значна кількість лігніну, про-
цес мінералізації уповільнюється і 
в грунті зростає кількість органіч-
ної речовини. Глибиною загортання 
біомаси також можна регулювати 
їх використання. Мілке заорюван-
ня сприяє швидкій мінералізації і 
збільшенню урожайності культу-
ри, глибоке – накопиченню гумусу. 
При загортанні сидератів у осінній 
період найкращими умовами є охо-
лодження орного шару до 5 °С. За 
цієї температури уповільнюється 
діяльність грунтових мікроорганіз-
мів, рослинна маса, що потрапила 
до грунту, повільно мінералізується. 
З настанням тепла, навесні, проце-
си мінералізації активізуються, до 
грунтового розчину потрапляють 

елементи живлення у легкодоступ-
ній для рослин формі, при цьому з 
грунту активно виділяється вугле-
кислий газ, що слугує додатковим 
джерелом живлення вуглецю для 
рослин. Особливо гарно відгуку-
ються на таке удобрення культури 
родини гарбузових – кабачок, пати-
сон, огірок, гарбуз, що розвивають 
потужну вегетативну масу. Викорис-
тання біодеструкторів під час загор-
тання зеленої маси у два рази підви-
щує ефективність сидератів. 

Існують також і інші способи за-
гортання зелених добрив. Досить 
часто в осінній період обмежують-
ся лише їх підкошуванням, і вегета-
тивну масу залишають на поверхні 
грунту, створюючи шар мульчі, що 
захищає грунт від ерозії.

Часто формування значного 
урожаю зелених добрив створює 
проблеми їх загортання у грунт. 
Зазвичай це відбувається, коли ве-
гетативна маса сидерату складає 20 
т/га і більше. Для спрощення загор-
тання застосовують мульчери-по-
дрібнювачі рослинних залишків або 
котки-подрібнювачі, що ефективно 
подрібнюють зелену масу рослин. 
За їх відсутності рослинну масу при-
кочують та у подальшому заорюють 
або дискують за напрямом проходу 
котків. Також застосовують диску-
вання у один–два сліди, дають рос-
линним решткам прив’янути про-
тягом 3–4 діб, потім повторюють 
дискування, після якого поле пере-
орюють.

Слід наголосити, що ефект від си-
дерації триває до 5 років, найбільш 
продуктивними є другий та третій 
рік. Для отримання позитивного 
результату та нормального розкла-
дання органічних решток у грунті 
співвідношення вуглецю до азоту у 
рослинній масі повинно бути на рів-
ні 1:18, досить часто воно порушу-
ється у бік зменшення вмісту азоту, 
тоді його дефіцит компенсують вне-
сенням азотних добрив у кількості 
до 10 кг/т рослинних решток. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Розвиток тепличного бізнесу 
безпосередньо залежить від ста-
ну сільського господарства країни. 
Сьогодні Україна має перспективи і 
достатній потенціал для зростання 
та розвитку цього сегменту агробіз-
несу. Потреба в тепличній продук-
ції зумовлена змінами у структурі 
споживання свіжих овочів. Люди 
воліють поповнювати свій раціон 
вітаміновмісними продуктами не 
тільки у теплий, а й у холодний пе-
ріод року. Редис якнайкраще відпо-
відає цій тенденції, адже одним із 
перших з'являється на нашому столі 
після зими. Саме в цей період, коли 
організм найбільше потребує віта-
мінів, редис щедро обдаровує всім 
необхідним для здоров'я: покращує 
апетит, має великий вміст вітамінів, 
мінеральних солей та пектинових 
кислот.

МОРФОЛОГІЧНІ 
ТА БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
КУЛЬТУРИ

Редис є рослиною скорости-
глою. Від сівби до збирання товар-
ного врожаю залежно від строків 
висіву та освітлення проходить 
3-4 тижні. Для отримання ранньої 
продукції у весняний період редис 
вирощують у плівкових теплицях, 
парниках та тимчасових укриттях 
тунельного типу.

Насіння редису дрібне – 1000 
штук важить від 7 до 13 г. Воно збе-
рігає здатність до проростання про-
тягом 4–5 років. Редис проростає 
двома сім'ядольними листочками 
серцевидної форми. Справжнє лис-
тя розвивається, створюючи при-
кореневу розетку. Підземна частина 
рослини у фазі сім'ядольних листів 
складається з головного та боко-
вих коренів. Одночасно з початком 
створення розетки, тобто з появою 
першого справжнього листя, основа 
головного кореня та підсім'ядольне 
коліно починають потовщуватися. 

При цьому первинна кора стрижне-
вого корінця паростка лускає і від-
стає від коренеплоду, який під нею 
з'являється. Цей процес називають 
линянням.

ВИБІР НАСІННЯ 

Нині переваги насіння гібридів 
овочевих культур очевидні. Осо-
бливо, якщо враховувати їх високу 
врожайність, стійкість до хвороб і 
шкідників та інші важливі для ви-
робників біологічні особливості. 
Тому при виборі насіння для про-
мислового вирощування овочевої 
продукції варто обирати посівний 
матеріал з позначкою F1. 

Серед розмаїття сучасних черво-
ноплідних округлих гібридів редису 
чільне місце займають селекційні 
досягнення компанії Enza Zaden, 
яка пропонує для вирощування в 
Україні високоврожайні гібриди 
Селеста F1 та Віенна F1, що є при-
датними як для умов закритого, так 
і відкритого ґрунту. Якнайкраще за-
рекомендував себе і гібрид Хелена 
F1, його використовують для виро-

щування продукції редису у надран-
ні строки.

СЕЛЕСТА F1 

Рослина компактна з прямос-
тоячим листям

• Розмір коренеплоду: 3-4 см
• Вага плоду: 30-35 г
• Форма плоду: округла
•  Колір плоду: яскраво-червоний з 

білою внутрішньою структу-
рою

Переваги: Надійний гібрид для 
всесезонного вирощування, ран-
ньостиглий і високоврожайний. 
Має унікальну пластичність і стре-
состійкість. Придатний для реалі-
зації у пучках і на вагу. Стійкий до 
стрілкування та розтріскування. 
Наділений польовою стійкістю до 
пероноспорозу. Бадилля не витягу-
ється в умовах низької освітленості. 
Коренеплоди відмінно зберігають 
колір і блиск після миття та трива-
лого транспортування.

ОВОЧІВНИЦТВО
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ВІЕННА F1
Рослина сильна, компактна

• Розмір коренеплоду: 4-5 см
• Вага плоду: 35-40 г
• Форма плоду: округла
•  Колір плоду: яскраво-червоний з 

білою внутрішньою структурою

Переваги: Середньоранній 
гібрид для всесезонного виро-
щування. Формує великі корене-
плоди без пустот. Їх інтенсивне 
забарвлення і блиск відмінно збе-
рігаються після миття. Завдяки 
гарному прикріпленню листово-
го апарату до коренеплоду від-
мінно реалізується у пучках і на 
вагу. При зберіганні у полі на ко-
рені плоди лишаються якісними, 
не розтріскуються, рослини не 
стрілкуються. ХЕЛЕНА F1

•  Розмір коренеплоду: 2,5-3 см
•  Вага плоду: 20-25 г 
• Форма плоду: округла 
•  Колір плоду: яскраво-червоний з 

білою внутрішньою структурою

Переваги: Ультраранній гібрид 
для весняного, літнього та осінньо-
го вирощування у відкритому ґрун-
ті. Має інтенсивне забарвлення ко-
ренеплоду та компактний листовий 
апарат. Влітку у відкритому ґрунті, 
за стресових умов вирощування, 
коренеплід не деформується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З ВИРОЩУВАННЯ 
РЕДИСУ

Температурний режим
Редис є холодостійкою рослиною. 

Його листя витримує короткочасні 
заморозки до -2 ..-30С, дорослі рос-
лини – до -5 ..-60С. Протягом тижня 
після появи сходів температуру в 
теплиці слід підтримувати на рівні 
50С, щоб не відбулося витягування 
коренеплоду. Після появи першого 
справжнього листа теплицю прогрі-
вають до 10-150С, а у період форму-
вання коренеплодів – до 15-200С.

Елементи 
живлення

кг / га

Захищений ґрунт Незахищений ґрунт

Рання 
весна або 

осінь
Весна-літо Рання 

весна Весна-літо

Азот (N) 80-90 100-110 100 110

Фосфор (P) 35 30 35 30

Калій (K) 100 100 110 100

Магній (Mg) 25 30 25 30

Бор (B) 0,2 0,3 0,2 0,3

ОВОЧІВНИЦТВО

ВІЕННА F1
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Потреба в поливі
Редис належить до дуже вибагли-

вих культур щодо вмісту вологи у 
ґрунті. Довготривале пересихання 
ґрунту стимулює стрілкування ре-
дису, уповільнює ріст рослин, ко-
ренеплоди набувають гіркуватого 
присмаку, рослини передчасно пе-
реходять до генеративного розви-
тку. Оптимальна вологість ґрунту 
має становити 75-80%. Від сівби до 
початку формування коренеплоду 
необхідно поливати рослини через 
день у середньому на рівні 5-10 мм, 
у період формування коренеплоду – 
кожні 3-4 дні на рівні 10-15 мм. Слід 
пам'ятати, що у разі перезволожен-
ня ґрунту рослини можуть захворі-
ти «чорною ніжкою».

Вимоги до освітлення
При недостатньому освітленні 

у зимовий період коліно сім'ядолі 
витягується і рослини вилягають. 
Оптимальна довжина світлового дня 
для формування коренеплодів ста-
новить 11-14 годин на добу. Чим до-
вше день, тим швидше рослини пе-
реходять до генеративного розвитку. 

Елементи живлення
Редис надає перевагу легким за 

механічним складом піщаним та 
супіщаним родючим ґрунтам з ней-
тральною або слабокислою реак-
цією (рН 6,5-6,8), які добре пропус-
кають воду та повітря. Якщо редис 
росте на важких ґрунтах, корене-
плоди можуть приймати потворну 
форму. Не рекомендується вносити 
під редис свіжий гній (буде занадто 
швидко розвиватися листова маса). 
З ґрунту на кожну тонну урожаю ре-
дис забирає 5,0 кг N, 1,4 кг Р, 5,5 кг К.

Схеми посіву
Насіння загортають на глиби-

ну 0,7–1,2 см. У період мінімальної 
освітленості з грудня по січень вико-
ристовують таку схему посіву – 7x7 
см, 7,5x7,5 см. При вирощуванні у 
відкритому грунті – 10x5 см, 11x3,6 
см, 7x7 см.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЯКІСТЬ РЕДИСУ

«МИШАЧИЙ ХВОСТИК»
Так називають конусоподібний 

перехід коренеплодів у стрижне-
вий корінь.

Основною причиною є низь-
ка вологість поверхневого шару 
ґрунту (близько 5 см) у період 
сходів.

СЛАБКИЙ РОЗВИТОК  
КОРЕНЕПЛОДУ РЕДИСУ 

Основні причини:
• посіви загущені;
•  рослини не отримують достат-

ньої кількості сонячного світла;
•  перевищення норм добрив ви-

кликає активний ріст надзем-
ної частини рослини, призводить до уповільненого розвитку кореня;

•  за калійного голодування лист редису виглядає нормальним, а корене-
плід не формується.

ВИПРІВАННЯ РЕДИСУ
Основні причини:

•  рослини знаходяться в умовах 
підвищеної вологості;

•  ґрунти з підвищеним вмістом 
азоту;

•  хмарна і волога погода, при цьо-
му сіянці густо посаджені.

РОЗТРІСКУВАННЯ  
КОРЕНЕПЛОДУ РЕДИСУ 

Основною причиною є надли-
шок води у ґрунті перед збором 
врожаю (особливо за низьких тем-
ператур). М'якоть коренеплоду, у 
такому випадку, буде водянистою, 
а перепади вологості в цей період 
викличуть розтріскування.

Смакові проблеми редису
Смак і запах редиски обумовлені наявністю глюкозидів і гірчич-

них масел – з'єднання, що містять сірку. У зв'язку з постійним збід-
ненням ґрунтів щодо вмісту сірки, рекомендується підгодівля реди-
су добривами, що містять цей елемент. Наприклад, сірчанокислим 
амонієм (N 21%, S 13%), сірчанокислим калієм (K 42%, S 18%). Для 
визначення дози добрива необхідно забезпечити співвідношення 
N:S, як 5-4:1. 
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На сучасному етапі розвитку 
сільського господарства в умовах 
зростання цін на паливно-мас-
тильні матеріали, добрива, засоби 
захисту рослин та насіння, а також 
скорочення площ зрошуваних зе-
мель основним напрямом збіль-
шення виробництва продукції є 
вдосконалення технології вирощу-
вання овочевих культур на основі 
раціонального використання по-
сівних площ, води для зрошення 
та сонячної енергії (ФАР).

За вирощування овочевих куль-
тур у широкорядних посівах (1,4 м 
і більше) молоді рослини на ран-
ніх стадіях росту і розвитку не 
повністю використовують площу 
міжрядь, що зменшує ефектив-
ність її використання. Зважаючи 
на це, вагомого значення набуває 
виробництво овочевої продукції в 
ущільнених посівах з урахуванням 
алелопатичних зв’язків між ущіль-
неними і ущільнюючими рослина-
ми. Перевагами ущільнених посі-
вів є збільшення виходу сумарної 
продукції, а також сукупного при-
бутку з одиниці посівної площі 
основних і ущільнюючих рослин; 
економія місця на земельній ді-
лянці; збільшення тривалості ви-
користання землі впродовж веге-
таційного періоду.

Томат та кабачок є провідними 
овочевими рослинами на зрошува-
них землях Степу України (у струк-
турі посівних площ займають 25–30 
%). Експериментальні дослідження 
вирощування томату та кабачка в 
умовах ущільнення посіву вико-
нували за краплинного зрошення 
шляхом постановки польових до-
слідів з шириною міжрядь 1,4 м. 
Грунт – звичайний середньосуглин-
ковий чорнозем. Вивчали ущільнен-
ня посіву томату (сорт Лагідний) 
цибулею шалот на зелене перо (сорт 
Джигіт) та кукурудзою цукровою 
молочно-воскової стиглості (сорт 
Делікатесна). Контроль – варіант 
без ущільнення. Ущільнюючі рос-
лини висівали і висаджували у між-

ряддя томату. Густота сівби томату 
– 30–31 тис. шт./га, кукурудзи цу-
крової – 14–15 тис. шт./га, цибулі 
шалот – 80–85 тис. шт./га. 

Ущільнення міжрядь кабачка 
проводили буряком столовим на 
пучкову продукцію та кукурудзою 
цукровою молочно-воскової сти-
глості з густотою рослин відповід-
но 75–80 тис. шт./га, 105–110 тис. 
шт./га та 14–21 тис. шт./га. При 
розробці технології вирощування 
кабачка в умовах ущільнення ви-
користані сорти: кабачок Чаклун, 
буряк столовий Гопак, кукурудза 
цукрова Делікатесна.

Технологічні прийоми вирощу-
вання томату, кабачка та ущільню-
вачів – загальноприйняті для зони 
північного Степу України. Попе-
редник – озима пшениця. Сівбу 
томату здійснюють в оптимальні 
агростроки, висадку розсади – у 
другій декаді травня. Ущільнюючу 
культуру – цибулю шалот виса-
джують на глибину 4–5 см з гус-
тотою 80–85 тис. шт./га за першої 
можливості роботи у полі ще до 
сівби та висадження розсади осно-
вної культури. Другий ущільнювач 
– кукурудзу цукрову висівають 
у третій декаді квітня. Збирання 

цибулі на зелене перо (разом із ци-
булиною) починають за довжини 
листків 25–30 см, не допускаючи 
їх огрубіння, а качанів кукурудзи 
цукрової – за настання молочно-
воскової стиглості.

В умовах вирощування кабачка 
за ущільнення посіву буряк столо-
вий висівають у ранні строки з від-
станню між рядками 140 см (серед-
ина міжрядь кабачка). На початку 
утворення другої пари справжніх 
листків формується густота рослин 
буряка на відстані 4–6 см, що забез-
печує густоту 105–110 тис. шт./га. 
Збирають буряк з гичкою, коли ко-
ренеплоди досягають 2–5 см у діа-
метрі. Сівба кабачка проводиться 
у другій–третій декадах квітня за 
схемою 140 х 70 см. Норма висіву 
– 3–4 кг/га. Густота рослин кабачка 
9–10 тис. шт/га. Молоді зав’язі ка-
бачка при довжині плодів 15–20 см 
збирають регулярно з інтервалом 
3–4 доби, не допускаючи їх пере-
ростання.

Сумарний врожай основної 
культури та рослин–ущільнювачів 
з визначенням економічної ефек-
тивності вирощування в умовах 
ущільнення посіву розраховували 
після завершення збирання вро-

ОВОЧІВНИЦТВО
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жаю обох культур.
Урожайність томату в контр-

ольному варіанті за розсадного 
способу вирощування в середньо-
му за три роки становила 42,2 т/га, 
за безрозсадного – 37,7 т / га, а за 
ущільнення посіву вона зменшува-
лась на 1,6–1,7 т/га і була в межах 
похибки досліду. Більш помітне 
зниження врожаю плодів (2,7–3,1 
т/га, або 6,4–8,2 %) відносно контр-
олю встановлено в умовах ущіль-
нення кукурудзою цукровою. До-
датково одержано цибулі шалот на 
зелене перо 9,3–8,9 т/га, кукурудзи 
цукрової – 2,5–2,6 т/га.

Вищу сумарну врожайність з 
одиниці посівної площі (49,8 т/га) 
встановлено за ущільнення цибу-
лею шалот за розсадного способу 
вирощування, що вище за контроль 
на 7,6 т/га (18,0 %). Сумарний уро-
жай томату та кукурудзи цукрової 
був у межах контрольного варіанту 
(відповідно 42,0–42,1 т/га та 37,7–
37,2 т/га). 

За ущільнення посіву кабачка бу-
ряком столовим та кукурудзою цу-
кровою одержано відповідно 32,2 
та 31,3 т/га плодів. Урожайність 
додаткової продукції буряка сто-
лового та кукурудзи цукрової скла-
ла 9,4 та 2,4 т/га. Вищий сумарний 
врожай з одиниці посівної площі – 
41,6 т/га встановлено за ущільнен-
ня кабачка буряком столовим при 
густоті рослин 105–110 тис. шт./га. 
Згідно одержаних даних незначний 
недобір урожаю основних культур 
компенсується урожаєм рослин-
ущільнювачів.

Розрахунок економічної ефек-
тивності вирощування томату в 
умовах ущільнення показує, що 
сукупний прибуток становив 87,0–
146,6 тис. грн/га, що перевищує 
контроль на 4,6–48,6 тис. грн/га, 
за збільшення рівня рентабельнос-
ті на 6,5–21,0 %. Вищий сукупний 
прибуток (146,6–124,5 тис. грн/
га) одержано в умовах ущільнен-
ня томату цибулею шалот на зеле-
не перо з рівнем рентабельності 

БУРЯК + КАРТОПЛЯ

ОВОЧІВНИЦТВО



186,3–199,8 %, що вище порівняно 
з посівом без ущільнення відпо-
відно на 48,6–42,1 тис. грн/га та 
21,0 %, а за ущільнення кукурудзою 
цукровою сумарний врожай на рів-
ні контролю 42,1 т/га при зростанні 
чистого прибутку на 9,7 тис. грн/га 
рентабельності на 12,7 %.

Вирощування кабачка за ущіль-
нення буряком столовим з гус-
тотою 105–110 тис. шт./га у по-
рівнянні з відомою технологією 
збільшувало сумарний врожай пло-
дів кабачка та пучкового товару бу-
ряка столового на 7,7 т/га, чистий 
прибуток на 22,2 тис. грн/га, рента-
бельність на 20,5 %.

ВИСНОВКИ 

За результатами досліджень 
розроблено елементи технології 
вирощування томату та кабачка 
за ущільнення посівів в умовах 
північного Степу України, що 
забезпечують збільшення вихо-
ду овочевої продукції з одиниці 
площі за рахунок рослин-ущіль-
нювачів.

1 В умовах ущільнення посіву 
томату цибулею шалот на зе-

лене перо вищий сумарний уро-
жай (49,8 т/га) досягається за 
розсадного способу вирощуван-
ня, за безрозсадного – дещо ниж-
че (45,0 т/га), приріст урожаю 
– 7,6–7,3 т/га. А за ущільнення 
кукурудзою цукровою він зна-
ходився у межах контролю (42,1; 
37,1 т/га).

2 Ущільнення міжрядь томату 
цибулею шалот та кукурудзою 

цукровою забезпечило додатко-
вий врожай ущільнювачів відпо-
відно 9,3–8,9 т/га та 2,5–2,6 т/га.

3 Вищий сукупний прибуток 
(146,6 тис. грн/га) та рівень 

рентабельності (186,3 %) одер-
жано за ущільнення розсадного 
томату, дещо нижче – безрозсад-
ного (відповідно 124,5 тис. грн/га 
і 199,8 %), що вище за вирощуван-
ня без ущільнення (відповідно на 
46,4 тис. грн/га і 21,0 % та 42,0 
тис. грн/га і 11,7 %).

4 В умовах ущільнення посіву 
кабачка буряком столовим 

вищий сумарний врожай з оди-
ниці посівної площі – 41,6 т/га 
встановлено при густоті ущіль-
нювача 105–110 тис. шт./га.

5 Вищий сукупний прибуток 
(65,3 тис. грн/га) та рівень 

рентабельності (191,5 %) одержа-
но за ущільнення кабачка буря-
ком столовим, що вище за виро-
щування без ущільнення на 22,2 
тис. грн/га і 20,5 %.

6 Наукові розробки захищена 
патентами на корисну модель 

№ 136078 «Спосіб вирощування 
томату в ущільнених посівах» та 
№ 136079 «Спосіб вирощування 
кабачка в умовах ущільнення по-
сіву». 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Кукурудза (Zea mays L.) є од-
нією з найзагадковіших культур-
них рослин на планеті. Донині 
немає єдиної думки щодо вито-
ків цієї рослини, оскільки дикі 
предки її не були знайдені. Вва-

жається, що вони не зберегли-
ся до наших часів, але хто знає, 
може ця культурна рослина з 
унікальними господарськими та 
споживчими властивостями є 
справжнім подарунком людству 

від Бога?
Батьківщиною культурної ку-

курудзи є Центральна та Пів-
денна Америка, перші згадки 
про культивування рослини (які, 
до речі, датовані 5200 роком до 
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ЦУКРОВА КУКУРУДЗА:  
ПОХОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК СЕЛЕКЦI¯ 
ТА СУЧАСНI ПЕРСПЕКТИВИ

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



н.е.) відсилають нас до тери-
торії сьогоднішньої Мексики. 
Щодо європейців, то першим, 
хто на власні очі побачив це 
«диво світу» був Христофор Ко-
лумб і його супутники, які були 
шоковані дивовижним злаком 
(так-так, кукурудза належить до 
родини Злакові (Poacea), і пере-
важна більшість її різновидів 
використовуються на зерно-
кормові цілі). Саме Колумб при-
віз насіння кукурудзи з Америки 
до Європи, і вже на початку XVI 
століття культура активно ви-
рощувалася в Іспанії. До XVII ст. 

кукурудза була поширена прак-
тично в усіх країнах Європи, і 
навіть у Туреччині. Згодом євро-
пейські колонізатори розповсю-
дили культуру в країнах Африки 
та Азії, і на кінець XVII ст. вона 
стала відомою практично в усьо-
му цивілізованому світі. Крім 
Російської імперії, де вона поча-
ла набувати поширення лише у 
XІХ ст., завдяки царському указу 
від 1847 року, який заохочував 
населення до вирощування ку-
курудзи (згідно з указом, насін-
ня кукурудзи населенню надава-
лося безкоштовно).

Втім, усе це стосується лише 
звичних зернових різновидів 
кукурудзи. Перші відомості про 
цукрову кукурудзу (Zea mays L. 
ssp. Saccharata Sturt.), яка наразі 
є єдиною представницею роди-
ни Злакові в господарській гру-
пі овочевих культур, з`явилися 
лише у XVIII ст. Яким чином 
утворилися перші форми цу-
крової кукурудзи, знову ж таки, 
є загадкою. Фактом залишаєть-
ся лише те, що певним чином у 
природних умовах відбулися му-
тації генетичного апарату рос-
лин, культивованих корінними 

ЦЕ ЦІКАВО
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американцями. Перша докумен-
тальна згадка про цукрову куку-
рудзу датована 1779 роком, коли 
індіанці племені Ірокезів надали 
європейським колонізаторам, 
що жили в Америці, насіння но-
вої культури. Згодом, цукрова 
кукурудза була розповсюджена 
на території Південних і Цен-
тральних регіонів США. А сорти 
білої цукрової кукурудзи вперше 
з`явилися в Штатах лише у XIX 
ст. Цікаво, що два сорти куль-
тури тих часів ще й досі можна 
знайти у США на присадибних 
ділянках.

Чудові смпакові якості, ді-
єтичні та лікувальні властивос-
ті цукрової кукурудзи зумовили 
поступове зростання її популяр-
ності в США. Почалися перші 
спроби одержання гетерозисних 
гібридів культури, які увінчали-
ся успіхом аж у 1933 році ство-
ренням моно-кросного гібриду 
Годен Крос Бентам, який до того 
ж мав стійкість до нищівного 
бактеріального захворювання 
вілт Стюарта.

Трохи пізніше було проведено 
ряд досліджень з генотипових 
особливостей культури, та вста-
новлено роль конкретних генів 
у формуванні цукристості куку-
рудзи. Було виділено гени, що 
кодують депресію синтезу крох-
малю та трансформації цукрів у 
крохмаль. З цього часу почина-
ється ера більш свідомого селек-
ційного процесу та виведення 
сортів і гібридів культури трьох 
типів: su (звичайна солодка), se 
(поліпшена солодка), sh2 (супер-
солодка).

Не дивлячись на те, що зви-
чайна солодка кукурудза має 
мінімальний вміст цукрів у зер-
нівці (зазвичай до 8-10%), які 
до того ж швидко трансформу-
ються у крохмаль, вона все ще 
не втрачає своєї популярності 
завдяки гарним аромату, ніж-
ності, та меншої вибагливості до 

24
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технологій вирощування, про-
стішому селекційному процесу. 
Першим науковцем, що закли-
кав до створення та культиву-
вання суперсолодкої кукурудзи 
з відкриттям мутантного гену 
sh2 був Лафнан, який у 1953 році 
опублікував відповідну наукову 
працю. Втім, його здобутки були 
оцінено значно пізніше. Лише 
на початку 80-х років минулого 
століття почалася ера виробни-
цтва насіння та промислового 
вирощування суперсолодкої ку-
курудзи в США.

Наразі, селекція цукрової ку-
курудзи ведеться дуже активно 
не тільки в США, але й у ряді 
країнЄвропи (наприклад, Фран-
ції, Нідерландах), Азії (Туреччи-
ні, Японії), країнах колишнього 
СРСР (Україні, Росії). Основни-
ми модельними ознаками, на які 
спираються сучасні селекціоне-
ри, є:

1)  Агрономічно цінні ознаки 
та властивості (урожай-
ність, імунітет, придат-
ність до сучасних техноло-
гій вирощування, тощо)

2) Насіннєві цінні ознаки

3)  Біохімічні та органолеп-
тичні ознаки продукції 
(вміст цукрів, крохмалю, 
білків, жиру, аромат, ко-
лір, товщина перикарпію, 
тощо)

4)  Технологічні ознаки та 
властивості (придатність 
до переробки)

5)  Медико-дієтичні власти-
вості.

Якщо раніше селекційний 
процес базувався на отриманні 
сортових ліній та гібридів рос-
лин кукурудзи із залученням 
мутантного гена su, то зараз 
практично вся світова практика 
селекції фокусує свою увагу на 
якомога повному використан-
ні можливостей гена sh2. Крім 
того, розширено й арсенал мето-
дів селекціонерів: проста міжлі-
нійна гібридизація поступається 
складнішим процесам рекурент-
ного реципрокного добору, си-
нергічним методам гібридиза-
ції для отримання так званої sy 
кукурудзи, яка поєднує в собі 

властивості se та sh2 кукурудзи, 
а також «доповненої» кукурудзи 
шляхом міксування в одній рос-
лині генотипів su, se та sh2, що 
дозволяє одержувати гібриди 
з видатними агрономічними та 
біохімічними якостями.

Українська селекції цукро-
вої кукурудзи, наразі, з кожним 
роком стає дедалі більш інтен-
сивною. Зростає зацікавленість 
агровиробників у виробництві 
цієї культури, а попит народжує 
пропозицію. І якщо раніше укра-
їнська селекція могла похизу-
ватися лише кількома сортами 
звичайної солодкої кукурудзи, то 
вже зараз існує велика кількість 
суперсолодких гібридів, здат-
них конкурувати з продуктами 
закордонної селекції. Селекці-
єю цукрової кукурудзи в Укра-
їні, в першу чергу, займаються 
такі науково-дослідні установи 
як Інститут рослинництва ім. 
В.Я. Юр`єва, Інститут зерново-
го господарства Степової зони, 
Інститут овочівництва і баштан-
ництва, тощо. Відомим виробни-
ком і реалізатором українського 
насіння цукрової кукурудзи є 
компанія МНАГОР. 

ЦЕ ЦІКАВО
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Захист рослин – один із осно-
вних відповідальних етапів для 
кожного виробника сільськогос-
подарської продукції, адже після 
ретельного підбору насіння, підго-
товки ґрунту та правильної посад-
ки для кожної рослини необхідно 
створити сприятливі умови для її 
розвитку впродовж усього вегета-
ційного періоду.

Загалом засоби захисту рос-
лин поділяють на чотири основні 
види: механічні, хімічні, біологічні 
та агротехнічні. Але найраціональ-
нішим варіантом для майбутнього 
врожаю є все-таки їх одночасне та 
правильне поєднання. Проте най-
поширенішим методом є хімічний 

захист, який передбачає викорис-
тання різних хімічних препаратів. 
Існує багато різних альтернатив-
них методів, які дозволяють уник-
нути використання пестицидів, 
які ви можете спробувати перш 
ніж застосовувати хімічні засоби. 

Сьогодні все більше людей праг-
нуть вирощувати «органічні» ово-
чі та фрукти, тобто застосовувати 
мінімальну кількість хімічних за-
собів захисту рослин, замінивши 
максимально біологічними препа-
ратами.

Однак біологічний метод захис-
ту рослин можна посилити, вико-
ристовуючи природні властивості 
деяких рослин.

Особливої уваги при плануван-
ні агроценозів заслуговують рос-
лини-репеленти, що виділяють 
речовини, які відлякують комах. 
Основою екологічного методу бо-
ротьби з комахами-шкідниками є 
змішані посадки рослин-репелен-
тів з досить вираженим запахом 
і сільськогосподарських культур. 
Декоративні та овочеві рослини 
здатні захистити своїх сусідів по 
саду і городу від шкідників. Репе-
ленти-рослини, які своєю присут-
ністю відлякують комах, виділяю-
чи ароматичні олії або алкалоїди, є 
природними репелентами. Однак 
застосування рослин-репелентів 
вимагає розуміння того, як саме 

ПРИРОДНI МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
ТА БОРОТЬБИ ЗI ШКIДНИКАМИ

ЗАХИСТ РОСЛИН

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук
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вони поєднуються між собою. 
Тому необхідно так висівати рос-
лини, щоб сусідство приносило 
користь і підвищувало їх урожай-
ність.

Квіти і пряно-ароматичні рос-
лини можуть не тільки радувати 
нас своєю красою на городах та 
смаком у стравах, але і приносити 
суттєву користь у боротьбі зі шкід-
никами. Інсектицидні рослини, які 
не тільки відлякують шкідників 
(пижмо, полин, черемшина), але й 
заміняють частково хімічні препа-
рати, повністю зберігають корисну 
ентомофауну у садах і на огоро-
дах. Фітонциди (летючі ароматич-
ні речовини), які виділяє кріп, не 
тільки відлякують шкідників, але 

й приваблюють ентомофагів: мух-
дзюрчалок і наїзників, личинки 
яких паразитують на шкідниках. 
Личинки мух-дзюрчалок знищу-
ють галиць, цикадок (перенос-
ників вірусних хвороб), молодих 
гусениць. Цибуля-батун і цибу-
ля-порей, посаджені у рядках між 
кущів суниці, смородини, троянд, 
відлякують довгоносиків, кліщів, 
дротяників, знижують частково 
ураженість рослин борошнистою 
росою, сірою гниллю. Посіяний на 
ділянці (особливо у пристовбуро-

вих колах плодових дерев) корі-
андр відлякує шкідників.

Базилік завдяки потужному 
аромату здатний відлякувати 
шкідників томатів, а розмарин – 
шкідників капустяних культур: бі-
ланів, совок, хрестоцвітих блішок. 

Чорнобривці, українські тради-
ційні квіти, своїм терпким арома-
том збивають з пантелику шкідни-
ків. Квіти чорнобривців виділяють 
фітонциди, тому їх посіви у між-
ряддях капусти, помідорів, салату, 
цибулі, баклажанів, полуниці, біля 
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троянд відлякують різні види по-
пелиць. Розсаджені по периметру 
грядки із суницею чорнобривці 
значно знижують чисельність дов-
гоносиків, які пошкоджують суц-
віття. Закопування сухих рослин 
чорнобривців у грунт відлякує 
шкідників, які живуть у грунті, дея-
кі види нематод, дротяників, личи-
нок хрущів. Чорнобривці очищають 
ґрунт від нематод і тому є одним із 
кращих попередників суниці.

Посіви настурції між капустою 
відлякують лускокрилих шкідників 
– капустяну міль, капустяного і рі-
пакового біланів. 

Терпкий запах і опушене листя 
календули у посадках із капустою 
і кропом істотно знижує заселен-
ня їх попелицями. Закопування у 
ґрунт після цвітіння календули є 
доброю профілактикою розвитку 
грибкових захворювань.

Городні рослини та пряні трави 
– базилік, коріандр, огіркова трава, 
петрушка, розмарин, чебрець здат-
ні «розполохати» шкідників. Бази-
лік захистить перець і помідори від 
совки городньої, боби – від бобової 
зернівки.

Багато видів шкідників заселя-
ють для харчування рослини за за-
пахом. Посіви біля капусти рослин 
із сильним запахом – чебрецю або 
шавлії (можна використовувати 

для обприскування їхні екстракти) 
знижують запах капусти, що у мен-
шій мірі приваблює хрестоцвітих 
блішок і совку капустяну.

Полин гіркий відлякує капустя-
ну і морквяну мух, яблуневу пло-
дожерку, блішок; м'ята перцева і 
пижмо – попелиць, хрестоцвітих 
блішок, гусениць біланів. Попели-
ця не любить запаху шніт-цибулі, 
часнику, чорнобривців, гірчиці, ко-
ріандру, фенхеля. Мульча з листя та 
кори дуба відлякує слимаків, гусе-
ниць підгризаючих совок, личинок 
травневого хруща. Рекомендується 
розкидати таку мульчу на садових 
доріжках і вузькими смужками – 
на грядках. Зменшують заселеність 

і пошкодженість капусти капус-
тяною попелицею підсіви кропу. 
Огіркова трава своїм грубим во-
лосистим нижнім листям відганяє 
слимаків і равликів. 

Посіви петунії суттєво знижу-
ють заселеність гороху і квасолі 
шкідниками, а також захищають 
редиску та пекінську капусту від 
хрестоцвітих блішок.

Якщо календулу посіяти між 
грядками з капустою, перцем, то-
матами, то вона захистить урожай 
від кліщів. Фітонциди календу-
ли пригнічують багато видів по-
пелиць, ця рослина оздоровлює 
землю і є прекрасним сидератом. 

Ефірні олії пижма містять ту-
йон, камфору й алкалоїди, ток-
сичні для капустяного білана та 
цибулевої мухи. Порошок із су-
хих суцвіть пижма ефективний у 
боротьбі з вогнівкою на аґрусі та 
смородині. 

Висаджування піретрум-ро-
машки поруч із капустою захис-
тить посадки від гусениць і по-
пелиці. Піретрини й цинерини, 
що містяться у квітках піретруму, 
проникають через шкірні покри-
ви комах і паралізують їх.

Ефективний порошок із сухих 
квіток піретруму проти блішок, 
личинок, медяниць і гусениць, 
які заселяють навесні молоді 
рослини.
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БОРОТЬБИ ЗІ 
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І ВІДВАРИ РОСЛИН-
РЕПЕЛЕНТІВ

Проти листогризучих гусениць 
пильщиків, совок, аґрусової вог-
нівки молодших віків: 4 кг пасин-
ків бадилля томатів кип’ятити в 
10 л води 30 хв. на слабому вог-
ні, процідити; для обприскуван-
ня 2–3 л відвару розвести в 10 л 
води и додати 40 г мила; 0,5 відра 
подрібнених квітучих рослин по-
лину гіркого або 700–800 г сухих 
рослин залити 10 л води, насто-
яти 1 добу, кип’ятити 30 хв., на-
стій процідити, розвести водою 
1:1 та додати 40 г мила; 1/3 відра 
деревного попелу настояти в 20 
л води 2 доби, настій процідити і 
обприскувати рослини; 100 г сухої 
гірчиці залити 10 л гарячої води, 
настояти 2 доби, розвести холод-
ною водою 1:1, обприскувати у 
сутінках або у похмуру погоду; 

400 г тютюну залити 10 л гарячої 
води, настояти 1 добу, додати 40 
г мила господарського; 200–300 г 
голівок часнику пропустити через 
м’ясорубку, додати воду до 10 л, 
процідити та обприскувати рос-
лини свіжим розчином.

Проти попелиць, листоблішок: 
150–200 г цибулевого лушпиння 
настояти у 10 л води протягом 4–5 
діб, процідити та обприскувати 
рослини; 400 г листя або 200 г рос-
лин кульбаби лікарської разом із 
кореневищами залити 10 л теплої 
води, настояти 2 години, проціди-
ти та обприскувати рослини; 800 
г висушених рослин деревію по-
дрібнити, залити 10 л кип’ятку, на-
стояти 1,5–2 доби або кип’ятити 
на слабкому вогні протягом 30 хв., 
процідити, додати у рідину 40 г 
мила і обприскувати рослини.

Настій чорнобривців застосо-
вують проти попелиць на бобових 
рослинах і плодово-ягідних дере-
вах і кущах. Для приготування на-
стою стебла й квіти подрібнюють 
і заповнюють половину відра. По-

тім добавляють доверху теплу воду 
(40–60°С) і настоюють дві доби. 
Після чого в проціджений настій 
додають 40 грамів рідкого мила 
й обприскують уражені рослини. 
Крім того, настоєм чорнобривців 
можна знезаражувати цибулини 
гладіолусів перед садінням.

Шкідників відлякує різкий за-
пах, який після обробки рослин-
ними препаратами зберігається 
протягом 4–5 днів.

Не слід забувати: при роботі з 
рослинами з інсектицидною дією 
потрібно дотримуватися такої 
ж обережності, як і при роботі з 
отрутохімікатами: обов’язково 
використовувати гумові рукавич-
ки, респіратори, окуляри. 

Варто зазначити, що тривалість 
дії рослин-репелентів залежить 
від багатьох факторів: кількос-
ті висіяних рослин, чисельності 
шкідників, а тому і проявляється 
не завжди однаковою мірою. Рос-
лини-репеленти є однією із скла-
дових захисних заходів для контр-
олю шкідливих організмів. 
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Віруси, віроїди і фікоплазми – 
це найдрібніші облігатні внутріш-
ньоклітинні паразити розміром 
від 20 до 3000 м Км, які не мають 
клітинної будови. Це найпростіші 
форми живої інфекційної матерії.

Одними з найбільш шкодочин-
них захворювань картоплі є вірус-
ні хвороби. На сьогодні виявлено 
близько чотирьох десятків вірусів, 
які ушкоджують картоплю. Май-
же десять із них завдають значних 
збитків картоплярству через зна-
чне поширення і суттєве зниження 
врожайності бульб.

До групи широковідомих вірус-
них хвороб належать крапчаста, 
або звичайна мозаїка, зморшкува-
та, смугаста мозаїка, скручування 
листків, строкатостебельність та 
кучерява карликовість картоплі.

Віруси за своєю будовою і біо-
логічними властивостями суттєво 
відрізняються від інших збудни-
ків захворювань, зокрема грибів 
і бактерій. Вони не мають клітин-
ної будови, не ростуть на штуч-
них живильних середовищах, не 
здатні активно проникати у клі-
тини рослин через оболонку. Роз-
множуються віруси лише у живій 
клітині рослин. Хімічна приро-
да вірусів рослин відносно про-
ста. Вони є нуклеопротеїдами, які 
складаються з двох компонентів 
– білка і рибонуклеїнової кислоти 
(РНК). Білок вірусу утворює обо-
лонку (футляр), яка виконує захис-
ну роль, коли вірус знаходиться 

за межами рослинної клітини або 
бере участь у процесі зараження. У 
стані спокою зріла вірусна частка, 
яка складається з білка і нуклеїно-
вої кислоти, називається віріоном. 
Форма віріону визначається бу-
довою білкової оболон¬ки. Вона 
може бути паличкоподібною, нит-
коподібною або бацило-подібною, 
із заокругленими кінцями, поліе-
дричною (багатогранною). Віріон 
не здатний активно проникати у 
клітини рослини через оболонку, 
особливо через кутикулу і покрив-
ні тканини. Зараження рослини 
відбувається через пошкодження 
зовнішнього покриву – механіч-
не або організмом-переносником 
(комахами, кліщами, нематодами, 
ґрунтовими грибами). 

На початку інфекційного проце-
су віріон звільняється від білкової 
оболонки. Згодом у клітині відбу-
вається розмноження – реплікація 
специфічної нуклеїнової кислоти 
вірусу. Ця фаза розвитку вірусу на-
зивається екліпс-періодом. У різ-
них вірусів вона може тривати від 
кількох годин до кількох діб. Біл-
ковий компонент вірусу при цьо-
му не синтезується, а тому вияви-
ти його у цій фазі розвитку вірусу 
серологічним методом неможли-
во. Після закінчення екліпс-періо-
ду настає фаза активного синтезу 
вірусного білка і складання вірі-
онних часток. Для свого репроду-
кування віруси використовують 
компоненти рослини-господаря, 
її енергетичний матеріал, що при-
зводить до швидкого виснаження 
рослини. У клітинах, де проходить 
активний синтез вірусу, можна ви-
явити вільну вірусну нуклеїнову 
кислоту, вільний вірусний білок 
і цілі вірусні частки, які містять 
обидва компоненти. Концентрація 
вірусу в цей період різко зростає. З 
цього моменту починають прояв-
лятися відповідні реакції рослин 
на репродукцію вірусу.

Більшість вірусів уражують па-
ренхімні тканини листків і стебел, 
а вірус скручування листків і всі 
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мікоплазми – судини флоеми. У 
заражених клітинах утворюється 
велика кількість вірусних часток, 
життєдіяльність їх порушується, 
що призводить до виснаження 
рослин і порушення нормальних 
фізіологічних процесів, а при тяж-
ких ураженнях – до відмирання 
клітин і тканин. Ці хворобливі 
зміни проявляються зовні різно-
манітними ознаками, основними з 
яких є наступні: 

МОЗАЇКА – нерівномірне по-
світління листкової пластинки, 
світло-зелені, жовті плями на 
листках;

ХЛОРОЗ – пожовтіння листків 
(різною мірою), рівномірно – всієї 
пластинки або лише тканини між 
жилками;

ДЕФОРМАЦІЯ ЛИСТКІВ 
– зморшкуватість, кучерявість, 
скручування, згортання упродовж 
жилки, закручування, хвилястість 
країв, складчастість;

НЕКРОЗ – відмирання тканин 
листків, стебел і бульб у вигляді 
плям, смуг, кілець, повне відми-
рання листків і кінців стебел;

В'ЯНЕННЯ – настає внаслідок 
ураження коренів і судин рослини;

ПОРУШЕННЯ РОСТУ – кар-
ликовість, букетоподібність, по-
силений ріст бокових пагонів, 

веретеноподібність і потворність 
бульб.

Переміщення вірусів у рослині 
картоплі відбувається двома шля-
хами: через паренхімні тканини і 
флоему. Поширюється вірус у па-
ренхімі бульб повільно, зі швид-
кістю до 8 мКм на годину. Віріони 
переходять з однієї клітини в іншу 
по плазмодесмах. Вірус переміщу-
ється рівномірно в усіх напрямках 
від місця проникнення інфекції.

Залежно від способу перенесен-
ня вірусів останні можна розподі-
лити на облігатно-ентомофільні, 
які переносяться комахами, зо-
крема попелицями та цикадами 
(вірус скручування листя, вірус 
жовтої карликовості); контактно-
векторні, які переносяться як 
переносником (комахи, немато-
ди, грунтові гриби), так і меха-
нічно-контактним шляхом (Y, А, 
М, (ратл), вірус щіткоподібності 
верхівки, вірус мозаїки люцерни); 
контактні віруси, які переносяться 
переважно механічно (X, S).

Однією з особливостей вірусів 
є їхня здатність заражувати орга-
нізм господаря без прояву симп-
томів захворювання. Відрізняють 
латентну і приховану форми зара-
ження.

У латентній формі вірус можна 
виявити, користуючись певними 
способами діагностики: він збе-
рігає інфекційність і, заражаючи 
інші рослини, здатний викликати 
у них симптоми захворювання. У 
прихованому стані вірусні частки 
в організмі господаря виявити не 
вдається. Вони неінфекційні і пе-
ребувають в особливому фізично-
му стані. Їхня інфекційність може 
проявитися лише після дії певного 
провокуючого фактора.

Нерідко на одній рослині мо-
жуть бути наявні ознаки двох і 
більше вірусних захворювань. Таке 
явище називають змішаними ін-
фекціями. Віруси, які викликають 
лише незначне зниження врожай-
ності (легкі вірусні захворювання), 
такі, як S, X, при змішаній інфекції 
з іншими вірусами (скручування 
листя, У, А) у результаті ефекту си-
нергізму можуть значно підвищу-
вати свою шкодочинність і різко 
знижувати врожайність бульб.

Шкодочинність вірусних, віро-
їдних і мікоплазмових захворю-
вань може значно змінюватися за-
лежно від виду збудника, сортових 
особливостей, умов вирощування 
– від незначного недобору до май-
же повної втрати врожаю. Крім 

КАРТОПЛЯРСТВО
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того, значно погіршується якість 
бульб, знижується вміст крохмалю 
у них і білка.

Усі віруси і фікоплазми, які ура-
жують картоплю, за винятком 
стовбурного в'янення передають-
ся через бульби наступним репро-
дукціям, тому в садивному мате-
ріалі відбувається нагромадження 
інфекції як за кількістю уражених 
бульб, так і за видовим складом 
збудників, що призводить до зни-
ження продуктивності садивного 
матеріалу. Це явище широко відо-
ме під назвою "виродження кар-
топлі", яке прогресує у кожній на-
ступній репродукції .

Віруси, віроїди і фікоплазми іс-
тотно відрізняються між собою за 
будовою, біологією і характером 
дії на рослину, проте вони мають 
чимало спільного (передача інфек-
ції наступним вегетативним ре-
продукціям, перенесення більшос-
ті збудників комахами). Тому при 
розгляді багатьох практичних пи-
тань доцільно об'єднувати вірусні, 
віроїдні і мікоплазмові хвороби в 
одну групу, для якої розробляєть-
ся єдина система захисних заходів.

Вірусні хвороби візуально оці-
нюють за ознаками зараження 
картоплиння. Допуски уражень 
картоплі хворобами та шкідника-
ми наведено у таблицях 1 та 2. 

Характер прояву зовнішніх 
ознак вірусних хвороб у значній 
мірі визначається умовами виро-
щування і залежать від фази розви-
тку рослин. За сприятливих умов 
мінерального живлення, опти-
мальної температури і вологоза-
безпечення виявлення симптомів 
вірусних хвороб може гальмува-
тися маскуванням симптомів аж 
до повного їх зникнення. Ознаки 
деяких хвороб, наприклад, скру-
чування листя, зморшкуватої та 
смугастої мозаїки посилюється зі 
збільшенням віку рослини, а озна-
ки закручування листя, навпаки, 
послаблюються. У практичній ро-
боті з насінництва картоплі осно-

вою вірусологічного контролю є 
проведення ретельних візуальних 
оцінок за зовнішніми симптома-
ми прояву вірусних хвороб і сво-
єчасне видалення хворих рослин. 
Основою цього методу, який ши-
роко використовується у прак-
тиці насінницької та селекційної 
роботи, при сортовипробуванні, а 
також проведенні моніторингу фі-
тосанітарного стану сільськогос-
подарських угідь, є аналіз зовніш-
ніх ознак (симптомів) ураження, 
які є проявом складних паразитар-
них взаємовідносин між певним 
патогеном або комплексом пато-
генів та рослиною.

У зв’язку з цим при оцінці по-
сівів картоплі за зовнішніми озна-
ками необхідно дотримуватись на-
ступних вимог:

• оцінка здорового куща пови-
нна відповідати реакції даного 
сорту на зараження вірусами, при 
цьому вимоги до сортів зі слабким 
проявом вірусних хвороб повинні 
бути вищими порівняно із сорта-
ми з сильним проявом вірусних 
хвороб;

• агротехніка вирощування на-
сіннєвого матеріалу, який оціню-
ється, має бути оптимальною для 
даної зони, оскільки занадто висо-
кий чи низький фон мінерального 
живлення, відхилення у строках 

садіння і інші фактори можуть 
призвести до помилок в оцінюван-
ні;

• оцінку посівів слід проводити 
під час найбільшого прояву хво-
роб.

Деякі симптоми бактеріальних 
і грибних хвороб, а також ознаки 
недостатнього удобрення або над-
лишок деяких елементів живлення 
можуть бути схожі на прояв ві-
русних хвороб. Наприклад, сильне 
ураження рослин ризоктоніозом 
призводить до хлорозу, деформа-
ції і закручування листя. При ві-
зуальній оцінці вірусних хвороб 
необхідно звертати увагу на ха-
рактерні ознаки грибних та бакте-
ріальних хвороб.

Ступінь інфекційного наван-
таження у різних природно-клі-
матичних зонах неоднакова і, за-
звичай, завжди зростає з півночі 
на південь, збільшуючи при цьо-
му різноманітність і чисельність 
комах-переносників. Так, напри-
клад, у північних районах ступінь 
інфекційного навантаження мен-
ша, що дозволяє вирощувати там 
найбільш здорову насіннєву кар-
топлю, вільну від фітопатогенних 
вірусів, і створювати насіннєві 
фонди високоякісного добазо-
вого матеріалу для подальшого 
використання у базовому вироб-

КАРТОПЛЯРСТВО
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ництві в інших регіонах країни. 
У багатьох європейських країнах 
вирощування найбільш здорової 
насіннєвої картоплі, вільної від 
фітопатогенних вірусів, зосеред-
жено головним чином у північних 
районах (Фінляндія, Великобрита-
нія, Німеччина, Франція, Польща 
та ін.). 

ЛАБОРАТОРНЕ 
ТЕСТУВАННЯ

Прояв симптомів вірусного за-
хворювання може бути мінливим 
залежно від штамового складу віру-
сів та впливу генотипу рослини-ха-
зяїна. Разом із тим слід відзначити, 
що за допомогою візуальних мето-
дів неможливо виявити і оцінити 
рівень ураженості насіння прихо-
ваними формами інфекцій, якщо 
прояв вірусних і бактеріальних па-
тогенів ще не спостерігається за зо-
внішніми ознаками. У зв’язку з тим 
є об’єктивна необхідність введен-
ня в схему сертифікації насіннєвої 
картоплі високоспецифічних і чут-
тєвих лабораторних методів, що 
дозволяють виявити та ідентифіку-
вати вірусні і бактеріальні патогени 
у насіннєвому матеріалі картоплі у 
прихованій формі. Особливо важ-
ливо це у процесі ведення добазо-
вого і базового насінництва.

Концентруються вірусні частин-
ки у рослинах картоплі найбільше 
у листках, безпосередньо перед 
початком цвітіння. Тому для ана-
лізування відбирають молоді фізі-
ологічно розвинені листки з серед-
нього ярусу у суху погоду вранці 
або ввечері, коли листки ще про-
холодні. Листки кладуть у паперові 
пакети, що вбирають вологу. 

Для аналізування беруть по од-
ному листку з десяти рослин під-
ряд, повторюючи не менше, ніж у 
десяти місцях по діагоналі поля.

Для післязбирального лабора-
торного аналізування відбір буль-
бових зразків можна здійснювати 
до, під час збирання або після зби-

рання насіннєвої картоплі.
Відбір зразків у полі прово-

диться методом відбирання одні-
єї бульби з десяти рослин підряд. 
Таку операцію потрібно повтори-
ти 10–20 разів, перетинаючи поле 
по діагоналі. При відборі проб у 
сховищі відбирається довільно сто 
бульб із насипу або контейнерів. 
Перед відправкою в лабораторію 
зразки повинні бути опломбовані 
та промарковані із зазначенням 
виробника, сорту, класу та іденти-
фікаційного номера насіння. Де-
тальна інформація повинна бути 
записана на бланку, що надсила-
ється із зразком у лабораторію.

 Імуноферментний метод був 
розроблений у середині 80-х ро-
ків та успішно застосовується для 
високоефективної діагностики 
вірусів і збудників деяких бакте-
ріозів картоплі. Завдяки поєднан-
ню високої чутливості (5–50 нг/

мл для вірусів і 103–106 кл./мл 
для бактерій) і специфічності з 
високою продуктивністю цей ме-
тод отримав широке поширення 
у вітчизняній практиці. Найбіль-
шу перевагу у практиці отримав 
«сендвіч»-варіант твердофазного 
ІФА. Основні його переваги – ви-
сока чутливість і специфічність, 
які переважають можливості ін-
ших тест-систем ІФА.

Принцип «сендвіч»-варіанту 
твердофазного ІФА базується на 
послідовній взаємодії вірусу або 
бактерії, що аналізуються з іммо-
білізованими на твердій фазі і мі-
ченими ферментом антитілами з 
подальшим виявленням фермента-
маркера субстратом.

Оптична густина продукту 
ферментної реакції пропорційна 
концентрації вірусу (бактерії), що 
визначається. Оскільки продукт 
ферментної реакції має кольоро-

ELISA – імуноферментний аналіз;
NASH – молекулярна гібридизація.

Рис. 1. Методи і норми тестування насіннєвої картоплі у процесі 
репродукування бульбових поколінь (по Salazar, 1996) 
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ве забарвлення, результати мож-
на оцінювати як інструментально, 
так і візуально. Як тверду фазу на 
практиці найбільш часто застосо-
вують 96-луночні мікропланшети 
з оптично прозорого полістиролу, 
що дозволяє проводити повний 
цикл аналізу від стадії іммобілізації 
до вимірювань ферментативної ак-
тивності у кожній з лунок (рис. 2).

МЕТОД БІОТЕСТУ, 
АБО МЕТОД  
РОСЛИН-ІНДИКАТОРІВ 

Широко використовується у ві-
русологічній практиці з метою 
доведення інфекційної природи 
захворювання, визначення кола 
рослин-хазяїв, а також для виді-
лення вірусу за наявності комп-
лексної інфекції. Біотест базується 
на спроможностi рiзних видiв рос-
лин реагувати на зараження тим 
чи iншим вiрусом специфiчними 
симптомами.

Метод індикаторних рослин має 
ряд переваг у порівнянні з іншими. 
Він чутливіший від серологічного, 
що дозволяє діагностувати пато-
ген за низької концентрації вірусу, 
наприклад, Y-вірус картоплі у по-
жовклому листі та сухому матері-
алі. За комплексної інфекції, коли 
діагностика ускладнюється, вико-

ристання диференціюючих тест-
рослин може бути способом ви-
явлення і розділення компонентів. 

За типом реакції рослини-інди-
катори реагують на інокуляцію ві-
русами локальними симптомами і/
або системними, у вигляді мозаїк, 
некротичних пошкоджень, дефор-
мацій листків та ін. Ознаки зара-
ження індикаторних рослин різні 
при інокуляції їх певними віруса-
ми і їх штамами. Інтенсивність і 
швидкість їх прояву обумовлені 
патогенністю штамів вірусів, умо-
вами вирощування і інокуляції 
рослин, їхнім фізіологічним ста-
ном. За результатами досліджень 
Інституту с.-г. мікробіології та 
АПВ НААН та аналізу літератур-
них джерел кращими для діагнос-
тики вірусів картоплі є:

• Х-вірус картоплі – Datura 
stramonium L. – на 19–23-й день 
мозаїка на листках над інокульо-
ваними ділянками; Gomphrena 
globosa L. – на 5–6-й день локаль-
но жовтуваті некротичні плями, 
оточені темно-червоними кільця-
ми; Nicotiana tabacum L. – слабка 
мозаїка; 

• М-вірус картоплі – 
Chenopodium murale L. – локальна 
реакція; Solanum demissum Lindl. 
– системна мозаїка; Lycopersicon 
chilense Dun. – слабка мозаїка; 
Lycopersicon esculentum Mill. – 

слабке закручування листків на 
19–24 добу після інокуляції;

• S-вірус картоплі – Lycopersicon 
esculentum Mill. – безсимптомно 
системна інфекція; Chenopodium 
murale L. – системний некроз 
листків; Lycopersicon chilense 
Dun. – характерне закручування 
листків донизу вздовж головної 
жилки;

• Y-вiрус картоплі – Nicotiana 
tabacum L.– мозаїка; Nicotiana 
rustica L. – Nicandra hysaloides 
L. – посвітлення жилок, слабка 
мозаїка; Nicotiana osciedentalis 
L. – локальна реакція у вигля-
ді світло-сірих некрозів на іно-
кульованих листках, слабке 
посвітління жилок, мозаїка; 
Physalis floridana Rydb. – посвіт-
лення жилок молодих листків, 
мозаїчне забарвлення листків; 
накопичувачі вірусу: рослини 
Nicotiana tabacum L .

МЕТОДИ ЕЛЕКТРОННОЇ 
МІКРОСКОПІЇ 

Віруси, виявлені на картоплі, зна-
чно відрізняються за морфологією 
віріонів (паличкоподібні й ниткопо-
дібні, ізометричні, бацилоподібні), 
що дозволяє певною мірою засто-
совувати для виявлення вірусної 
інфекції методи електронної мікро-
скопії. Електронно-мікроскопічні 

Зморшкувата мозаїка, загальний вигляд рослини
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методи необхідні при визначенні 
малопоширених і невідомих віру-
сів у рослинах, коли інші методи не 
дають однозначної відповіді, при 
перевірці матеріалу після оздоров-
лення, відборі здорових ліній. 

Методика електронної мікро-
скопії негативно контрастова-
них фосфорно-вольфрамовою 
кислотою нативних препаратів 
є найбільш простою та доступною 
при обстеженні насаджень карто-
плі на ураженість вірусами.

Дослідження нативних негатив-
но контрастованих препаратів соку 
інфікованих вірусами картоплі рос-
лин, базуючись на характерній мор-
фології віріонів, є ефективним при 
первинному аналізі відібраних у 
природних умовах ізолятів вірусу, 
контролі результатів передачі і па-
сажування та ін.

МOЛЕКУЛЯРНO-
БІOЛOГІЧНА 
ДІАГНOCТИКА 
ФІТОВІРУСІВ 

Методи молекулярної діагнос-
тики стали доступні з 1970-х років, 
коли дослідники вперше почали за-
стосовувати клоновані ДНК-зонди 
для визначення нуклеїнової кисло-
ти вірусу. Прихильники таких ме-
тодів завбачали, що нові технології 
визначення нуклеїнової кислоти 
досить швидко та ефективно за-
мінять існуючі традиційні методи 
детекції вірусів. У практичній діа-
гностиці вірусів рослин встанов-
лення факту ураженості зразка або 
відсутність у ньому вірусної інфек-
ції за допомогою імунологічних 
методів у модифікації з електро-
нною мікроскопією, а в більшості 
випадків і індикаторним методом 
неможливо, якщо мова йде про 
встановлення інфекцій дефектного 
вірусу, які не проявляються симп-
томологічно. Тому, останнім часом 
все більше розповсюджуються най-
новіші молекулярно-генетичні ме-

тоди діагностики, які базуються на 
виявленні у досліджуваних зразках 
специфічних послідовностей вірус-
ного геному . 

Найбільшу увагу серед методів 
молекулярної діагностики при-
вертає полімеразна ланцюгова 
реакція, в основі якої лежить ба-
гатократне реплікування (амп-
ліфікація) специфічної ділянки 
нуклеотидної послідовності, яку 
необхідно ідентифікувати у до-
слідному матеріалі. Коли кількість 
копій нуклеїнової кислоти досягне 
достатньої величини, вірус можна 
ідентифікувати будь-яким відомим 
методом (наприклад: електрофо-
резом в агарозному гелі). На сьо-
годнішній день метод ПЛР має ряд 
модифікацій, які вирішують важ-
ливі завдання при розмноженні на-
сіннєвої картоплі, включаючи роз-
виток вірусостійких батьківських 
ліній, вибраковування матеріалу на 
різних стадіях відбору та відбиран-
ня вірусостійких клонів.

На сьгодні розроблено швид-
кі і високочутливі методи ЗТ-ПЛР 
(RT-PCR – Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction) для де-
текції РНК-вмісних вірусів і віроїду .

 Одним із найсучасніших молеку-
лярно-генетичних методів діагнос-
тики патогенів, зокрема і віроїда 
веретеноподібності бульб картоплі, 
є метод полімеразної ланцюгової 
реакції в реальному часі (ПЛР-РЧ).

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНЕ 
АНАЛІЗУВАННЯ

Післязбиральне лабораторне ви-
значення ураження бульб вірус-
ними і бактеріальними патогена-
ми здійснюється для отримання 
об’єктивної картини якості насін-
нєвого матеріалу або для заключ-
ної оцінки фітосанітарного стану 
партій насіння під час сертифіка-
ції, оскільки симптоми на ураже-
них вірусами рослинах не завжди 
проявляються під час вегетації, 
особливо у випадку пізнього ура-
ження у кінці періоду вегетації.

Двісті або сто бульб залежно 
від категорії та класу (покоління) 
насіння повинні зберігатися що-
найменше один тиждень, а ті, що 
довго проростають, щонайменше 
2 тижні (при t=18–22ºС). Кращі 
результати отримують, коли аналі-
зують бульби після двомісячного 
природного зберігання, коли, як 
правило, закінчується природнє 
припинення стану спокою. 

За необхідності стан спокою пе-
реривають обробкою бульб гібере-
ліновою кислотою. 

Найбільш достовірні результати 
аналізування отримують при тесту-
ванні рослин, що виросли із індексів 
(вирізаних вічок із м’якушем). За до-
помогою меланскопу (спеціального 
ножа) вирізають вічко бульби діаме-
тром 2,5 см. 

 Візуально здорова 
рослина картоплі
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КАРТОПЛЯРСТВО

За необхідності потрібно од-
ночасно із замочуванням у роз-
чині гібереліну обробити індекси 
протигрибковими препаратами, 
щоб запобігти загибелі паростків 
від Rizоktonia solani. Індекси ви-
саджують у зволожений субстрат 
(торф, тирсу, пісок або їх суміші) 
так, щоб вічко знаходилось збоку 
(зліва або праворуч). Зверху на-
сипають 1–2 см субстрату таким 
чином, щоб вічко мало з ним до-
брий контакт. Відразу після ви-
садки субстрат потрібно ретельно 
зволожити та підтримувати ви-
соку вологість ґрунту протягом 
двох тижнів (сухий ґрунт затри-
мує проростання вічок). Для до-
брого росту рослин із індексів 
потрібна достатня кількість освіт-
лення. Місяці року – листопад та 
грудень – є несприятливими для 
вирощування рослин із індексів 
через низьке природнє освітлен-

ня. «Витягування» рослин можна 
зменшити за допомогою обробки 
аларом (або іншим ретардантом). 
Оптимальна температура для ви-
рощування індексів вночі – 18ºС, 
вдень – 20–25ºС. При дотриманні 
технології рослини розвиваються 
протягом 4-х тижнів. Рослини для 
аналізування повинні бути з по-
вністю розвиненими та розгорну-
тими листками.

Для лабораторного аналізуван-
ня методом ІФА рослинних проб 
на приховане зараження збудни-
ками бактеріозів картоплі (чорна 
ніжка, кільцева гниль) використо-
вують листки, рослини із індексів, 
а також свіжозібраних або тих, що 
зберігаються у сухому місці не біль-
ше трьох місяців. Використовують 
обрізки стебел на рівні кореневої 
шийки довжиною 5–10 см, які від-
бирають під час збирання картоплі. 
Стебла або листки добре промива-

ють водогінною водою, після цього 
споліскують дистильованою во-
дою, підсушують і використовують 
для аналізування. 

Досвід роботи лабораторного 
контролю прихованого зараження 
фітопатогенами всіх класів насіннє-
вої картоплі свідчить про ефектив-
ність застосування лабораторних 
методів контролю перш за все у ви-
робників, які дотримуються техно-
логії вирощування насіннєвої кар-
топлі. У таких випадках контроль 
допомагає виробнику вчасно вно-
сити відповідні корективи у свою 
роботу і у результаті виробляти 
більш якісний насіннєвий матеріал. 
За недотримання технології виро-
щування насіннєвої картоплі ураже-
ність насіннєвих партій прихованою 
інфекцією швидко досягає високого 
рівня, що перевищує гранично до-
пустимі норми, установлені стан-
дартом якості. 

Рослина картоплі із 
симптомами крапчастості

•  ДУЖЕ РАННІЙ УРОЖАЙ

• ПРОДУКТИВНІСТЬ

• БАГАТО БУЛЬБ

•    ЛЕГКИЙ У ВИРОЩУВАННІ

•  СТІЙКІСТЬ ДО ПОТЕМНІННЯ

• КРАСИВА ШКІРА

• ВІДМІННИЙ СМАК

• СТІЙКІСТЬ ДО ПАРШІ

м. Київ, вул. Берковецька, 6А
Моб.: +38 (067) 258-23-25
Факс: +38 (044) 400-51-00
e-mail: i.chechitko@hzpc.com.ua
www.hzpc.com.ua
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Ще донедавна картоплю всі саджа-
ли й копали вручну. І я, і мої родичі до-
бре знають, які зусилля витрачалися на 
висаджування, прополювання, підгор-
тання та копання нашого другого хлі-
ба – картопельки. Наразі ж – останній 
осінньо-польовий етап, під час якого 
треба акуратно викопати коренеплоди 
з землі і закласти їх на зберігання. Етап 
цей, до речі, вважається найскладні-
шим та найбільш трудомістким. І якщо 
площа, відведена під крохмалисту, у 
вас достатньо велика, то саме час ме-
ханізувати цей процес. 

Отже, що у такому випадку робити? 
Як правильно вибирати картоплеко-
палку і на які важливі характеристики 
потрібно звертати увагу? Давайте роз-
биратися. 

В останній час особливою увагою 
користуються картоплекопалки для 
мотоблоків, адже вони значно підви-
щують продуктивність, при цьому за-
ощаджують час і знижують фізичне на-
вантаження. Мої знайомі, до прикладу, 
придбали собі спеціальну навісну уста-
новку для викопування коренеплодів, 

пристосовану під мотоблок. Поціка-
вився і я такою технікою. Виявляється, 
що на сьогодні на ринку присутні кар-
топлекопалки для мотоблоків трьох 
принципово різних типів:

1 механічні віялові, що виглядають 
як звичайний плуг із декількома до-
датковими прутами;

2  вібраційно-грохотного типу – з ва-
лом відбору потужності (ВВП) та 
спеціальним ситом, через яке земля 
просівається, а бульба падає на по-
верхню ґрунту;

3 транспортерні – найпродуктив-
ніші і потужні пристрої, які легко 
просівають ґрунт і повторно не 
засипають викопану картоплю.
Будь-який із цих видів має свої плю-

си і свої мінуси, що впливає на продук-
тивність і якість роботи. Спробуємо 
детальніше розібратися в особливос-
тях кожної конструкції.

Картоплекопалки механічно-віяло-
вого типу являють собою вдосконале-
ний плуг, по краях якого знаходяться 
спеціальні прути. Завдяки цим пру-
там (вони розсунуті по боках), карто-

пля очищається від землі і рівномірно 
укладається на поверхні ґрунту. Звіс-
но, відстань між прутами обов'язково 
повинна бути меншою, ніж невеличка 
картоплинка. 

Картоплекопалки вібраційно-гро-
хотного типу нагадують невеликий 
причіп. Принцип їх роботи полягає 
у тому, що спеціальний ніж підриває 
ґрунт і піднімає бульби на поверхню. 
Під час копання ґрунт із бульбами по-
трапляє на спеціальні прути, розташо-
вані перпендикулярно ножу. Проходя-
чи спеціальним ситом, через яке земля 
просівається, бульба падає на поверх-
ню ґрунту. 

Картоплекопалки транспортерно-
го типу – найпродуктивніші і потужні 
пристрої, що також нагадують невели-
кий причіп. Принцип їх роботи такий 
же, як і у попередньо описаному (спе-
ціальним ножем підривається ґрунт і 
бульба піднімається на поверхню, піс-
ля чого потрапляє на спеціальні пру-
ти, але розташовані вже паралельно 
ножу). Після просівання ґрунту він по-
вторно не засипає викопану картоплю, 

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ТЕХНІКА

ЯК ОБРАТИ КАРТОПЛЕКОПАЛКУ
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а очищені від землі бульби залишають-
ся на його поверхні. 

До речі, останні два типи копалок 
здатні за раз захоплювати більш широ-
ку смугу грядок, аніж копалки механіч-
но-віялового типу. 

Використовують ще й універсальні 
мотоблочні картоплекопалки, однак 
в їх конструкціях є й концептуальні 
недоліки: невелика глибина і ширина 
оброблення, низька якість очищення 
бульб від землі, часте повторне заси-
пання картоплі після проходу техніки. 
З плюсів навісного обладнання госпо-
дарі відзначають однаково ефективну 
роботу на будь-якому мотоблоці, адже 
встановлюється копалка у штатне крі-
плення для плуга, а користуватися ві-
яловою копалкою можна навіть з мо-
тоблоком, у якого немає валу відбору 
потужності.

Як вже згадувалося, картоплеко-
палки вібраційного типу призначені 
для техніки, де передбачений ВВП. 
На прикладі моделі КК17 (без карда-
на) ми розбиралися в особливостях 
даного типу. Отже, у цієї моделі вал 
редуктора або ж вал-шестерня отри-
мує оберти від ВВП мотоблока через 
карданний вал. З валу редуктора обер-
ти передаються на два ексцентрики, 
які передають рухи на ніж та грохотні 
ґрати. Під час копання відбувається 
наступне: ніж підрізає пласт ґрунту з 
бульбами картоплі та подає його до 
грохотних ґрат, на яких плоди обтру-
шуються (ґрунт просипається) і потім 
викидаються на поверхню землі. При-
води грохота й ножа працюють від 
окремих ексцентриків, що істотно зни-
жує вібрації під час збирання урожаю. 

Регулювання глибини викопування за-
лежить від діаметру коліс мотоблоку, а 
опорні колеса використовуються для 
регулювання кута атаки. У самій же 
конструкції картоплекопалки присутні 
наступні елементи: рама, редуктор, вал 
із штовхачами, активний ніж, грохотні 
ґрати, причіпний пристрій та опорні 
колеса. Робоча швидкість механізму 
– 1–2 км/год. До речі, для нормальної 
роботи копалки господарі наполегли-
во радять розчищати площу ділянки 
від картопляного бадилля та бур’янів, 
щоб ними не забивалися механізми. 

Можна звернути увагу ще й на спе-
ціальну конвеєрну картоплекопалку, 
яка має ще більш продуману кон-
струкцію і в якій додатково до рухо-
мих грохотних ґрат прилаштована ще 
й невелика транспортерна стрічка. По 
ній картопля відводиться від місця 
просіювання і повторно не засипаєть-
ся. Така техніка викопує до 98% всієї 
картоплі. Однак за такий комфорт 
при роботі доведеться й заплатити за 
актуальними цінами.

Як не крути, а висновок один: карто-
плекопалка для мотоблока є дуже до-
поміжним, цінним і функціональним 
навісним обладнанням. Автоматизо-
ваний процес викопування корене-
плодів досить ефективно відбивається 
на швидкості роботи і її акуратності. І 
ще. Наявність у картоплекопалці тран-
спортерного елемента дозволяє пере-
міщувати викопані плоди, що набагато 
спрощує роботу господарям. Але слід 
враховувати нюанс: використання та-
кої техніки обґрунтоване тільки при 
якісному садінні – у рівні ряди. Вар-
тість же такого обладнання цілком ви-
правдає себе всього за кілька сезонів 
(за умови інтенсивної роботи). 

Отже, підбирайте оптимальну для 
себе картоплекопалку і вирощуйте та 
копайте найнеобхідніший овоч із міні-
мальними витратами ручної праці. На 
закінчення побажаю усім не лише гар-
ного врожаю, а й якісного (майже без 
втрат) його збирання! А там, як кажуть 
справжні господарники: «Було б що 
копати!»  

ТЕХНІКА
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У комплексі агротехнічних захо-
дів догляду за садами обрізування 
є одним із найбільш дієвих прийо-
мів впливу на ріст і розвиток пло-
дового дерева. За його допомогою 
формують скелет крони у молодих 
дерев, зближують плодову деревину 
з основою скелетних гілок, вплива-
ють на строки початку плодоношен-
ня, регулюють закладання плодових 
утворень у дорослих дерев, забезпе-
чують міцність крони, довговічність 
дерев, підвищують якість плодів і 
регулюють плодоношення. Обрізу-
вання ділять на проріджування та 
вкорочування. 

Проріджування, залежно від 
того, які гілки і в якій кількості їх 
видаляють, буває сильне, середнє 
і слабке. При сильному проріджу-
ванні вирізають на кільце гілки 
першого порядку або велику кіль-
кість обростаючих гілок. Середнє 
проріджування – це видалення 
невеликої кількості гілок друго-
го і третього порядків, "вовчків", 
обростаючих гілок, які загущують 
крону, та густо розміщених пло-
дових утворень, омолоджування 
плодових дерев. При слабкому 
проріджуванні вирізують пошко-
джені пагони, старі плодові гілки, 

що відплодоносили, та слабкі об-
ростаючі пагони. Проріджуван-
ня забезпечує добре освітлення 
і провітрювання крони, змінює 
корелятивне співвідношення між 
надземною та кореневою систе-
мами, внаслідок чого поліпшуєть-
ся режим живлення дерев, підви-
щується активність фотосинтезу. 
При достатній освітленості крони 
продуктивність і довговічність 
обростаючих гілок підвищуєть-
ся. Проріджування на відміну 
від вкорочування у меншій мірі 
стимулює синтезуючу діяльність 
листя. 

ЯБЛУНЯ ² ГРУША: 
ОСНОВН² ЗАСАДИ ОБР²ЗУВАННЯ

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

Л.В. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат  
с.-г. наук
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Вкорочування – це часткове 
зрізування гілки, пагона чи пло-
дової гілки. Той чи інший орган 
вкорочують обов’язково над біч-
ною гілкою або плодушкою. Як 
і проріджування, вкорочування 
буває сильне, середнє і слабке. 
Якщо видаляють половину і біль-
ше половини гілки чи пагона, – це 
сильне вкорочення; при серед-
ньому вкорочуванні зрізують тре-
тину органа; слабке вкорочування 
передбачає видалення лише 1/4 
гілки чи пагона. Вкорочування 
сприяє збільшенню кількості об-
ростаючих гілок у кроні, про-
ростанню більшості бруньок, які 
залишились на пагоні після про-
ріджування. Енергійно пророста-
ють бруньки, розташовані ближче 
до місця зрізу. Віддалені від місця 
зрізу бруньки часто залишаються 
сплячими. Вплив вкорочування 
на різні породи і сорти різний і за-
лежить як від віку дерев, так і від 
їх сортових особливостей. 

Існує ще один спосіб обрі-
зування – філізене. Рано вес-
ною виламують молоді, ще не 
здерев’янілі пагони (філізі). Це 
забезпечує краще освітлення 
крони, а також економніше вико-
ристання квітковими бруньками 
та ростовими пагонами продук-
тів фотосинтезу.

ОБРІЗУВАННЯ ЯБЛУНІ
За характером плодоношення 

сорти яблуні відрізняються між 
собою. Це можна помітити по типу 
плодових гілок, розгалуженості, 
розвитку приросту і розміщенню 
плодових бруньок. Ось чому об-
різування яблуні необхідно прово-
дити із врахуванням особливостей 
плодоношення окремих сортів. За-
лежно від типу плодоношення, га-
бітусу крони і схильності до утво-
рення пагонів сорти ділять на такі 
групи:

ПЕРША ГРУПА: біологічною 
особливістю сортів цієї групи є 
невелика збудливість бруньок по 
довжині пагона; пагоноутворю-
юча здатність середня або нижче 
середньої, і на 2–3-річній деревині 
без сильного обрізування невели-
ка кількість пагонів типу розеток 
перетворюється на сильні росто-
ві пагони. Старі короткі плодові 
утворення лише інколи перетво-
рюються на ростові пагони. Серед 
плодової деревини значне місце, 
крім кільчаток, займають списики 
і плодові прутики, які з віком галу-
зяться; із плодових сумок утворю-
ються 1–2 пагони довжиною 15–
20 см. Внаслідок цих особливостей 
крони дерев у молодому віці не за-
гущуються, плодові гілочки роз-

міщуються рідко. У дорослих де-
рев плодові утворення у більшості 
довгі, розгалужені і розміщуються 
негусто (Антонівка звичайна, Бой-
кен, Боровинка, Донешта, Уелсі та 
інші).

ДРУГА ГРУПА: характерними 
біологічними особливостями цієї 
групи сортів є те, що вони мають 
середню збудливість бруньок, ви-
соку пагоноутворюючу здатність. 
Багато кільчаток на 2–4-річній 
деревині у молодих дерев часто 
переростають у сильно розвине-
ні ростові пагони, які потім пере-
творюються на гілочки і навіть на 
гілки. Все це значно загущує крону 
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дерева. Необхідно також підкрес-
лити, що плодушки живуть 5–7 
років і рідко довше. На деревині 
віком понад 10 років вони майже 
повністю відмирають або перетво-
рюються на ростові пагони чи гіл-
ки. (Ренет Симиренка, Макінтош, 
Кальвіль сніговий, Флорина, Фу-
джі, Слава переможцям та інші).

ТРЕТЯ ГРУПА: у сортів цієї 
групи пагоноутворююча здатність 
незначна, збудливість бруньок ви-
сока. Плодові утворення типу кіль-
чаток досить довговічні. Крони 
дерев цієї групи досить рідкі, хоч 
і в перші періоди вони мають дея-
ку загущеність за рахунок резерв-
ної пагоновідновлюючої здатності 
(Пармен зимовий золотий, Антор, 
Вагнера та інші). У цих сортах пло-
доносні гілочки – це в основному 
кільчатки та короткі списики. Сор-
ти даної групи характеризуються 
періодичністю плодоношення.

ЧЕТВЕРТУ ГРУПУ представ-
ляють спурові сорти (Старкрімсон, 
Делішес, Ред Спур, Старк Спур 
та інші). Характерними для цих 
сортів є слабка пагоноутворююча 
здатність, кільчатковий тип пло-
доношення та висока збудливість 
бруньок. У молодих насадженнях 
даних сортів відбувається актив-
ний ріст, у результаті якого пагони 

набувають достатньої довжини. Із 
вступом у плодоношення ріст їх 
ослаблюється, рослини утворю-
ють короткі пагони із зближеними 
міжвузлями. Бічні гілки відходять 
під гострим кутом, крони форму-
ються компактними, невеликими 
за розміром. Обрізування таких 
дерев повинно бути мінімальним, 
а у плодоносний період сильнішим 
для заміни старих плодоносних гі-
лок на нові.

За типом плодоносних утво-
рень сорти яблуні можна роз-
ділити на 2 групи. До першої 
групи належать сорти, які плодо-
носять в основному на кільчатках 

та дворічних приростах (Джона-
голд, Аскольда, Роял Ред Делішес, 
Корей, Мелба, Спартан, Теремок, 
Прима та інші). Скелетні гілки у 
них різних порядків, обростають 
кільчатками і багаторічними пло-
духами. Крони їх зазвичай рідкі та 
потребують систематичного омо-
лодження старих плодух. До дру-
гої групи належать сорти яблуні із 
змішаним типом плодоношення, 
які формують урожай на прутиках, 
списиках, дворічних приростах і 
кільчатках (Флорина, Слава пере-
можцям, Симиренківець, 

Ренет Симиренка, Папіровка, 
Кандиль синап, Катя, Джонатан, 
Уманське зимове, Айдаред, Анто-
нівка звичайна, Джеймс Грівс, Лі-
берті, Пепінка золотиста, Пінова, 
Глостер, Росавка та інші). Даним 
сортам властиве як помірне, так і 
сильне утворення пагонів. За густо-
тою крони дерева вказаних сортів 
бувають від рідких до густих залеж-
но від пагоноутворюючої здатності.

Залежно від вікових періодів 
характер обрізування буде зміню-
ватись. Обрізування яблуні у пері-
од росту і плодоношення полягає 
у подальшому формуванні міцної 
розгалуженої крони із гілок різних 
порядків, правильно розміщених у 
просторі і по стовбуру, у створені 
умов кращого освітлення крони і 
утворення плодової деревини.
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Для рівномірного розвитку ске-
летних і обростаючих гілок їх вко-
рочують на ½–1/3 по досягненню 
ними 45–50 см завдовжки на вну-
трішню або бокові бруньки, залеж-
но від характеру крони.

У сортів із плакучою формою 
крони вкорочування пагонів про-
водять в основному на внутрішню 
бруньку, а в сортів із пірамідаль-
ною формою – на зовнішню. Якщо 
необхідно змінити напрямок гіл-
ки або заповнити вільний простір 
у кроні, їх обрізають на бокову 
бруньку або бокове розгалуження, 
розміщене у бажаному напрямку. 

У дерев зі слабким пагоноут-
воренням для посилення роз-
галуження і створення більш 
компактної крони сильні кінцеві 
прирости основних гілок різних 

порядків укорочують на 1/3–1/4 їх 
довжини. Проміжні гілки вкорочу-
ють сильніше основних, що сприяє 
перетворенню їх на напівскелетні 
і плодові. На вкорочених пагонах 
із верхніх бруньок розвиваються 
ростові пагони, а із розміщених 
нижче – прирости типу плодових 
утворень. Одночасно із вкорочу-
ванням видаляють із крони роз-
вилки, а гілки, що відходять під 
дуже гострим кутом, вкорочують 
або видаляють.

Сорти, що добре розгалужують-
ся і мають змішаний тип плодоно-
шення, головним чином проріджу-
ють, вкорочують прирости понад 
50–60 см завдовжки. Надмірне 
вкорочування гілок призводить до 
сильного загущення крони і зни-
ження врожайності. 

У сортів із слабкою здатністю 
до розгалуження проріджування 
застосовується мало, а вкорочу-
вання проводиться систематич-
но, щоб посилити розвиток більш 
слабких, обростаючих гілок. 

З віком плодових дерев змен-
шується приріст, внаслідок чого 
скорочується утворення молодих 
плодових гілочок. Крім цього, все-
редині крони починають відмира-
ти більш слабкі плодові гілки. Зона 
плодоношення поступово перемі-
щується до периферії крони, пору-
шується її регулярність. Для одер-
жання щорічного приросту 30–40 
см, продовження продуктивного 
періоду плодових утворень і збе-
реження стійкості скелета крони 
на фоні високої агротехніки про-
водять проріджування і вкоро-
чування. При цьому треба врахо-
вувати характер плодоношення 
і пагонопродуктивну здібність 
окремих груп сортів.

ОБРІЗУВАННЯ ГРУШІ

По характеру росту, плодоно-
шення, будови крони груша має 
багато спільного з яблунею, тому 
завдання обрізування плодонос-

них дерев груші і яблуні аналогіч-
ні. Поряд із цим груша має і свої 
особливості, які потрібно врахо-
вувати під час обрізування: мала 
здатність до створення великої 
кількості бокових розгалужень, 
бруньки швидко починають рос-
ти. Крона груші менш загущена, 
ніж яблуні, провідник домінує 
над основними скелетними гіл-
ками. 

До сортів груші, яким властива 
середня збудливість бруньок і ви-
сока пагоноутворююча здатність, 
належать: Бере Лігеля, Лісова 
красуня та інші; до сортів з висо-
кою збудливістю бруньок і слаб-
кою пагоноутворюючою здатніс-
тю – Улюблена Клапа, Іллінка та 
інші. Дерева першої групи мають 
більш компактну загущену крону, 
ніж дерева другої групи.

За типом плодоносних утво-
рень сорти груші можна роз-
ділити на 3 групи. До першої 
групи відносять сорти, яким ха-
рактерне плодоношення на кіль-
чатках і списиках, що з віком 
перетворюються на складні кіль-
чатки (Десертна, Кюре, Лимонка, 
Улюблена Клаппа, Вільямс, Бере 
Гарді). До другої групи належать 
сорти, що у молодому віці пло-
доносять на прутиках, а пізніше 
– на складних кільчатках (Лісо-
ва Красуня, Бере Жиффар, Добра 
Луїза). До третьої групи – сорти, 
що плодоносять на кільчатках, 
а деякі на кільчатках і прутиках 
(Таврійська, Корсунська, Деканка 
зимова).

Головним завданням обрізу-
вання груші є утворення на ске-
летних гілках бокових пагонів, що 
несуть плодові гілки. Ось чому 
у груші необхідно щорічно про-
водити вкорочування сильних 
приростів минулого року для по-
силення розгалуження. Вкорочу-
вання слід проводити помірне (на 
¼ їх довжини). У дерев із посла-
бленим ростом вкорочують гілки 
на 2–3 річну деревину. 
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Груша – дуже цінна плодова 
культура, переваги якої проявля-
ються в одночасному поєднанні 
якості плодів, які є популярним 
десертом, довговічності і вро-
жайності, рентабельності виро-
щування. Плоди груші високо ці-
няться за хороші харчові якості, 
а за смаковими якостями вони не 
мають собі рівних серед зернят-
кових порід. 

Сорти груші дуже вимогливі до 
кліматичних умов вирощування. 
Поширення груші в Україні зале-
жить від грунтово-кліматичних 
умов, які дозволяють при відповід-
ному відборі сортів, підщеп та інте-
грованому захисті від хвороб і шкід-

ників вирощувати цю промислову 
культуру. 

Через біологічні особливості, 
походження та умови формування 
груша пристосована до помірно те-
плого клімату. Вона менш зимостій-
ка, ніж яблуня. Зважаючи на це, де-
сертні сорти груші зимового строку 
достигання вирощують у південних 
і південно-західних регіонах Укра-
їни. У зоні північного Лісостепу, де 
сума активних температур 2200–
26000 С, можна вирощувати також 
літні, осінні та деякі зимові сорти за 
умов підбору сортів та підщеп.

Однією з пріоритетних плодових 
культур Буковини є груша. Перелік 
вирощуваних у регіоні сортів груші 

постійно розширюється. Найбільш 
поширеними є саме вітчизняні сор-
ти, які добре адаптовані до місцевих 
умов вирощування. 

Грушеві насадження, як і наса-
дження інших плодових культур, 
потребують постійного догляду та 
уваги, оскільки плодовим культу-
рам протягом усього вегетаційно-
го періоду загрожують хвороби та 
шкідники. При пошкодженні шкід-
никами та ураженні хворобами у 
рослині порушуються фізіологічні 
процеси, які приводять до знижен-
ня врожайності та погіршення якос-
ті продукції. Для підвищення про-
дуктивності грушевих насаджень та 
покращення товарних якостей пло-
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дів груші слід застосувати комплекс 
заходів, а саме: агротехнічні опера-
ції, механічні способи, біологічні та 
хімічні методи захисту рослин та 
використання імунних і стійких до 
хвороб та шкідників сортів. 

В останні роки грушевим садам 
Придністров’я великої шкоди за-
вдають такі плодопошкоджуючі та 
сисні шкідники, як грушева медяни-
ця, плодова галиця та галовий кліщ, 
з хвороб – бактеріози. Тому метою 
наших досліджень є встановлення 
фаз розвитку грушевої медяниці, 
плодової галиці та галового кліща, 
врахувати їх чисельність у дина-
міці, починаючи з пагонів, а потім 
на листках, щільність заселення на 
сортах груші Яблунівська (зимовий) 
та Буковинка (осіннній), пов’язані з 
погодними умовами року. Провести 
підбір нових пестицидів, встанови-
ти режими (регламенти) викорис-
тання у боротьбі з вищевказаними 
шкідниками. Розробити систему 
захисту на основі найновіших пре-
паратів з урахуванням кліматичних 
умов Буковини. 

 Обприскування інсектицидами 
здійснюється у період перевищення 
екологічного порогу шкодочинності 
домінуючих шкідників, що дає змо-
гу не порушувати екологічну рівно-
вагу в садових агроценозах, змен-
шити пестицидне навантаження на 
довкілля та отримати продукцію, 
вільну від метаболітів синтетичних 
препаратів.

Грушева медяниця (Psylla pyri 
L.) – основний шкідник, який по-
шкоджує останнім часом насаджен-
ня груші. Пошкоджує грушу сіра або 
жовто-бура дрібна комаха, близько 
3 мм завдовжки, з чотирма прозо-
рими крилами, складеними за спи-
ною у вигляді даху. Зимує медяниця 
у фазі дорослої комахи у щілинах 
кори під рослинними рештками на 
землі. Навесні, ще до розпускання 
бруньок, при температурі повітря 
–2–3˚С комахи розповзаються по 
деревах і висмоктують сік із бру-
ньок. При температурі 5˚С почи-

нається спарювання, а при 10˚С 
комахи відкладають яйця. Самки, 
які перезимували, живуть 30–45 
днів і за цей період у декілька при-
йомів відкладають яйця від 400 до 
600 штук, в основному на бруньках, 
квітконіжках, листках. З яйця вихо-
дять жовті дрібні личинки, які ви-
смоктують сік з листків, пагонів та 
плодів. Личинки виділяють велику 
кількість прозорої солодкої рідини 
– «медяної роси». Згодом ця рідина 
вкриває личинку, захищаючи її від 
несприятливих умов зовнішнього 
середовища і хижаків. При велико-
му скупченні медяниці виділяється 
так багато «медяної роси», що вона 
навіть стікає на землю. На листках, 
гілках, плодах, змочених «медя-
ною росою», оселяється сажистий 
грибок, який вкриває все чорним 
нальотом. Плоди груші пошкодже-
ні медяницею і вкриті сажистим 
грибком, недорозвинуті, втрачають 
товарну якість, листя і пагони ви-
сихають, дерева відстають у рості, 
перестають плодоносити і можуть 
пошкоджуватися морозами.

Грушева плодова галиця 
(Contarinia pyrivora Riley).

Іншим небезпечним шкідником 
груші є грушева плодова галиця. 
Дорослі особини цього шкідника 
нагадують комариків. Самки від-
кладають яйця у бутон квіток. Піс-

ля того, як вилуплюються личинки, 
вони проникають у зав’язь і харчу-
ються її вмістом. Візуально плоди, 
пошкоджені галицею, виглядають 
більшими за звичайні і розвива-
ються швидше. Але потім зав’язі 
засихають і обпадають на землю. 
Цей шкідник може знищити від 50 
до 90% всіх зав’язей. Небезпечний 
для груші так само листовий різно-
вид цього шкідника. Личинки цього 
шкідника пошкоджують листя, яке 
засихає і теж опадає. Лялечки від-
кладаються у листочки, які ще не 
розгорнулися. Уражені листки за-
гортаються краями вгору, утворю-
ють тугі валики.

Витрати продукції садівництва 
від шкідливих організмів станов-
лять 30%, а у період спалахів роз-
множення шкідників, епіфітотій 
хвороб вони можуть перевищувати 
60%, а інколи врожай гине повністю.

При вивченні регламентів засто-
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сування нових інсектицидів проти 
домінуючих шкідників груші (гру-
шевої медяниці, грушевої галиці та 
галового кліща) в умовах Перед-
карпаття та Наддністрянщини до-
сліджували інсектициди за схемою:
•  Контроль без обприскування.
•  Моспілан (0,25 л/га) + чемпіон (3 

кг/га); Енжіо 247 SC, к. с. (0,3 л/га) 
+ чемпіон (3 кг/га);

•  Люфокс 105 ЕС, к. е. (1,0 л/га) + 
чемпіон (3 кг/га); Рімон (0,5 л/га) 
+ чемпіон (3 кг/га). 

Протягом весняно-літнього пе-
ріоду проводились хімічні обробки 
проти грушевої медяниці, галиці та 
галового кліща у такі періоди: до цві-
тіння, після цвітіння, через 12 днів, у 
період росту плодів, через 14 днів.

Спостереження і обліки, прове-
дені у 2019 році, показали, що роз-
виток домінуючих шкідників у наса-
дженнях груші залежав від погодних 
умов вегетаційного періоду. Оскіль-
ки зима була помірно теплою, з не-
великим сніговим покровом, міні-
мальна температура повітря у січні у 
нічні години знижувалась до – 14°С. 
Поверхня грунту охолоджувалася 
до мінус 19°С морозу, тому шкідни-

ки перезимували добре.
Крім того, весна почалася рано 

і характеризувалася прохолодою 
та аномальним теплом і великою 
кількістю опадів, стримувала розви-
ток шкідників. Тому при весняному 
обстеженні шкодочинність доміну-
ючих шкідників та пошкодження 
грушевою медяницею становило від 
0,3% до 1,7%, майже як і у минулому 
році, від 0,5% до 2,0%.

Перші комахи медяниці з’явились 
у кроні дерев груші у третій декаді 
лютого (27.02.), майже на місяць ра-
ніше, ніж у 2018 році (28.03) і у не-
значній кількості.

Оскільки у березні мінімальна 
температура повітря знижувалася 
у нічні години до –5–8°С морозу, а 
поверхня грунту охолоджувалася 
до –2–8°С нижче нуля, спарювання 
комах грушевої медяниці та відкла-
дення яєць відбувалося дуже слабо. 
Обліки, проведені у березні (25.03), 
показали, що на окремих деревах 
груші сорту Яблунівська та Буко-
винка в основі бруньок спостері-
галися лише поодинокі ланцюжки 
яєць грушевої медяниці, яких нара-
ховувалося від 10 штук до 24 штук.

Тому пошкодження бруньок яй-
цями грушевої медяниці на сортах 
Яблунівська та Буковинка не відмі-
чено, як і в попередньому році до-
слідження.

Початок відродження німф спів-
пало із розпусканням бруньок груші 
(7.04).

Пошкодження пагонів груше-
вою медяницею в обох сортів груші 
Яблунівської та Буковинки було зо-
всім незначним, 1,4% у сорту Яблу-
нівська та 1,6% у сорту Буковинка.

На контролі, де обробка не про-
водилася, шкодочинність пагонів 
була в 2 рази більшою і становила 
2,9% у сорту Яблунівська та 3,4% у 
сорту Буковинка.

Спостереження показали, що до-
рослі медяниці першого покоління 
з’явилися у другій половині травня 
(14.05) у незначній кількості, на два 
тижні пізніше минулого року (30.04).

На початку весни обстеження по-
казали, що на листках груші медя-
ниця шкоди не спричинила.

Перший облік, проведений у 
травні (17.05), показав, що шкодо-
чинність від грушевої медяниці на 
листках сорту Яблунівська досягла 
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3,8–5,2%, а у сорту Буковинка – 
4,4–5,9% (Мал. 1). На контролі, де 
обробка не проводилася, відсоток 
ушкодження складав 11,6-12,4%.

 Дослідження показали, що най-
менше пошкодження відзначено 
у варіантах, де обробка проводи-
лася Моспіланом (0,25 л/га) і Лю-
фокс 105 ЕС, к. е. (1,0 л/га), і стано-
вила 4,4–3.8% у сорту Яблунівська 
і у сорту Буковинка 4.8–4.4%. За-
слуговує уваги у поточному році 
варіант, де обробка проводилася 
Енжіо 247 SC, к. с. (0,3 л/га), як і у 
минулому році.

Літні місяці, які характеризува-
лися нестабільною температурою, 
різке підвищення денної темпера-
тури і пониження у нічні години, 
а також надмірна кількість опадів 
у червні (98 мм) при нормі 89 мм 
і дефіцит вологи у липні і серп-
ні сприяли розвитку шкідника, і 
тому шкодочинність його збільшу-
валася, особливо у серпні, оскіль-
ки урожаю груші майже не було, 
шкоди завдала медяниця лише де-
ревам.

Шкодочинність від грушевої ме-
дяниці на листках у серпні у сорту 
Яблунівська досягла 8,6–11,3%, а в 
сорту Буковинка – 9,4–11,6%. На 
контролі, де обробка не проводила-
ся, ушкодження склало 37,6–37,9%.

Ефективними препаратами 
за результатами досліджень ви-
явилися Моспілан (0,25 л/га) і 
Люфокс 105 ЕС, к. е. (1,0 л/га). Од-
нак, заслуговує уваги і варіант, де 
обробка проводилася Енжіо 247 
SC, к. с. (0,3 л/га). У 2019 році гру-
шева медяниця завдала шкоди і 
промисловим садам, де було про-
ведено до 5 обробок, але оскільки 
урожаю і у промислових садах не 
було, то шкоди від медяниці зазна-
ли лише дерева. У таких екстре-
мальних умовах року, де цвітіння 
дерев було дуже низьким і під час 
запилення і зав’язування плодів 
відзначалися низькі температури 
повітря і висока вологість, урожаю 
практично не було, урожайність 

сортів Яблунівська і Буковинка 
становила 8–10 ц/га. 

Ефективність інсектицидів проти 
грушевої медяниці у досліджувано-
му році виявилася невисокою. По-
шкодження плодів грушевою гали-
цею було дуже незначне і становило 
у сорту Яблунівська 0,9–2,1%, у сор-

ту Буковинка 0,8–2,3%, у варіантах, 
де проводилися хімічні обробки, і 
4,5–5,1% на контролі, де обробка не 
проводилася. 

Пошкодження листків грушевим 
галовим кліщем досягало до 4,8% у 
варіантах без обробки, з обробкою 
до 1,8%. 
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Мал.1. Чисельність шкідників у грушевому саду на сортах
Яблунівська та Буковинка при ранньовесняному обстеженні (2019 р.)

Мал.2. Динаміка чисельності грушевої медяниці на листках сортів.
Яблунівська та Буковинка за 2019 рік. 

Мал.3. Біологічна ефективність інсектицидів на груші сортів Яблунівська 
та Буковинка проти грушевої галиці, 2019 р. 
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Бактеріальний рак – широко по-
ширене захворювання в Україні, 
яке виявляється на понад 180 ви-
дах рослин із різних родин. Серед 
кісточкових культур сильно ура-
жуються абрикос, черешня і пер-
сик, у меншій мірі – слива, вишня, 
мигдаль. Захворювання зазвичай 
поширене у садах за незадовіль-
ного догляду за деревами.

На стовбурах і гілках бактері-
альний рак проявляється у вигля-
ді багаторічних ракових виразок 
і відмирання кори, що викликає 
всихання окремих гілок або за-
гибель дерев. Симптоми хвороби 
мають велику схожість із бакте-
ріальним опіком. Але на відміну 

від опіку уражена тканина 
поширюється у середину 
пагона неглибоко, через 
її тріщинки виділяється 
камідь, а не рідкий екс-
удат. Як правило, розви-
ток хвороби починається 
в місцях поранень або 
пошкоджень комахами. 
Під корою у лубі спочат-
ку виявляється невелике 
побуріння, що супрово-
джується посиленням ви-
ділення камеді і здуттям 
кори. Потім під напором 
камеді кора розтріску-

ється і виникає вираз-
ка, яка розширюється 
переважно в поздо-
вжньому напрямку. З 

виразок виділяється 
камідь. Луб'яні тканини 
у місцях утворення вира-
зок руйнуються до дере-
вини, у результаті вини-
кають порожнечі, покриті 
перидермою. Розростання 
виразок протікає в осін-
ньо-зимовий і весняний 
періоди. Влітку внаслідок 
діяльності камбію сусідніх 

непошкоджених частин лубу на-
вколо рани створюються вали-
коподібні новоутворення, краї її 
зарубцьовуються. У цих новоут-
вореннях формується провідний 
рукав, за допомогою якого росли-
на підтримує своє існування.

Надалі новоутворення руйну-
ються, кора у цих місцях окільцьо-
вується, і гілка, а іноді і все дерево 
гине. У рідкісних випадках рани 
з'являються з одного боку гілок, і 
тоді відбувається однобокий роз-
виток крони. Іноді бактеріальний 
рак викликає швидке відмиран-
ня кори без утворення виразко-
вих уражень. Кора просочується 
каміддю або водою, буріє і видає 
скислий запах гіркого мигдалю, 
потім чорніє і відмирає.

Виявляється хвороба і на осьо-
вих коренях. На деревах, хворих 
на бактеріальний рак, листки 
втрачають тургор, засихають, але 
тривалий час не опадають. Влітку 
після рясних дощів бактеріальний 
рак може з'являтися на листках у 
вигляді опіку. Краї листових плас-
тинок при цьому буріють і загор-
таються уздовж головної жилки 
догори. Іноді під впливом бакте-
ріального раку спостерігається 
формування дрібних листочків, 
хлоротичність і плямистість лист-
ків у вигляді малиново-червоних, 
водянисто-жовтувато-маслянис-
тих округлих плям, які пізніше 
буріють, часто розтріскуються по 
жилах. Іноді уражена тканина тем-
ніє, відмирає, в результаті чого на 
листових пластинках з'являються 
дірки.

Бактеріальний рак часто ура-
жує сплячі і розкриті бруньки, на-
вколо яких з'являються виразки, з 
яких виділяється камідь. Навесні 
уражені бруньки чорніють, покри-
ваються блискучою скоринкою 
ексудату і не розпускаються.

На відміну від морозобійних по-
шкоджень бруньки не обсипають-
ся, а міцно утримуються на своїх 
місцях протягом літа. Такий роз-
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виток хвороби закінчується вси-
ханням пагонів.

На вишні бактеріальний рак ви-
кликає побуріння квіток, які разом 
із молодим листям і пагонами за-
сихають і довгий час не обсипа-
ються. За зовнішнім виглядом таке 
ураження нагадує моніліальний 
опік, але спороношення грибів при 
цьому не виявляється. На плодах 
бактеріальний рак зазвичай не ви-
являється.

Збудниками бактеріального 
раку кісточкових порід є бак-
терії Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum (Wormald) Yong et al; 
Pseudomonas syringae. pv. syringae 
van Hall., які належать до гемібіо-
трофних факультативних парази-
тів. Оптимальна температура для 
росту бактерій 250С, максимальна 
350С. Поширюються бактерії до-
щем, вітром, комахами, у процесі 

обрізування і щеплення, а також із 
посадковим і прищеплювальним 
матеріалом. Бактерії потрапляють 
у рослину через рани, які утворю-
ються після морозних або соняч-
них опіків, а також через сочевич-
ки і продихи. Інкубаційний період 
хвороби триває від декількох міся-
ців до одного року. Розвиток хво-
роби залежить від погодних умов. 
Активний розвиток бактеріозу 
починається пізно восени, при-
зупиняється з настанням моро-
зів, відновлюється навесні і знову 
призупиняється влітку з настан-
ням спекотної посушливої погоди. 
Розвитку інфекції сприяють висо-
ка температура (25–300С) і віднос-
на вологість повітря близько 90%.

Дерева особливо сприйнятли-
ві до бактеріального раку під час 
осіннього листопаду, коли інфек-
ція легко проникає через свіжі 

листкові рубці. Виразки частіше 
непомітні до весни, а з підвищен-
ням температури вони швидко 
розростаються. Весняні замороз-
ки можуть сприяти новим зара-
женням. Спалахи бактеріального 
раку часто пов'язані з тривалою 
холодною вологою погодою у кін-
ці весни або сильними вітрами, 
які сприяють появі ранок на рос-
линах.

Захворювання небезпечне для 
молодих садів, оскільки призво-
дить до загибелі дерев протягом 
1–3 років. У дорослих насаджен-
нях хвороба має хронічний харак-
тер, втрати врожаю іноді переви-
щують 50%. Джерелом інфекції 
хвороби є старі уражені кісточкові 
сади, різні види сприятливих до 
хвороби бур'янів. Бактерії зберіга-
ються в уражених тканинах кори, 
бруньках, ракових виразках і по її 
краях у здоровій тканині, в непе-
регнилих опалих листках.

Заходи захисту. Одним із най-
більш радикальних методів захис-
ту кісточкових плодових культур 
від бактеріального раку є викорис-
тання для закладки саду стійких 
сортів. До бактеріального раку від-
носно стійкими сортами є: у абри-
коса – Дар Мелітополя, Червоно-
щокий, Тащенакський, Садовий; 
у вишні – Норд Стар, Супутниця, 
Ранній десерт, Богуславка, Маль-
ва; у черешні Аншлаг, Валерій 
Чкалов, Зодіак, Легенда Млієва, 
Любава, Ніжність, Ласуня; у сливи 
– Янтарна мліївська, Ненька, Рен-
клод Альтана, Угорка велика, Ве-
реснева; у персика – Мостиський, 
Леся, Чарівник, Згода, Златодар, 
Спокуса.

При закладенні молодого саду 
слід дотримуватися просторової 
ізоляції від старих плодових на-
саджень не менше 500 м. Для зни-
ження запасу інфекції доцільно ви-
далити сприйнятливі до хвороби 
види рослин поблизу саду. Сильно 
уражені дерева слід видалити з те-
риторії саду і спалити. Грунт під 
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ураженими деревами дезінфіку-
ють хлорним вапном з розрахунку 
200 г/м , розсипають рівномірно по 
поверхні ґрунту і ретельно загор-
тають.

Протягом вегетації проводять 
систематичне обстеження саду для 
виявлення ознак в'янення пагонів і 
гілок. При появі симптомів хворо-
би заражені частини рослини об-
різають із захопленням 10–15 см 
здорової тканини. У процесі обрі-
зання хворих гілок і пагонів робочі 
поверхні секаторів і садових ножів 
слід дезінфікувати, щоб уникнути 
перенесення бактерій на поверхню 
свіжих зрізів. Обрізані гілки пови-
нні бути видалені з саду і спалені. 
Фітосанітарні роботи у саду слід 
проводити тільки у суху погоду.

 Проти сонячних і морозних опі-
ків кори штамба, скелетних гілок 
і підвищення стійкості дерев до 
бактеріального раку ранньою вес-
ною по мерзлоталому ґрунту і піз-
ньої осені обов'язково проводити 
побілку штамбів і скелетних гілок 
садовою фарбою «Юніфарб», яка 
значно перевершує дворазове об-
роблення дерев 20–30% вапняним 
молоком, із додаванням 3–5% мід-
ного купоросу і 0,5% столярного 
клею. Садова фарба «Юніфарб» 
містить мідний купорос, сірку, ан-
тисептик та протимікробні добав-
ки, що унеможливлює розвиток 
фітопатогенних бактерій і окре-

мих шкідників у тріщинах кори. 
Одного фарбування цією фарбою 
вистачає на цілий рік. За відсут-
ності фарби «Юніфарб» можна ви-
користати водоемульсійні фарби 
ВД-К4-577; НД-511; ЕВА-27А та ін. 

Своєчасно проводити піджив-
лення рослин збалансованими до-
зами макро- і мікроелементів, восе-
ни і ранньою весною перекопувати 
пристовбурні круги, систематично 
знищувати бур'яни у міжряддях і 
пристовбурних кругах. При необ-
хідності дотримуватися оптималь-
ного режиму поливу саду.

У ранньовесняний період при 
виявленні ракових виразок на гіл-
ках дерев обов'язково провести 
зачистку ракових виразок гострим 
ножем до здорової деревини, по-
передньо розстеливши під дере-
вом мішковину або плівку для 
збирання вирізаних шматочків 
ураженої тканини. Зібрану кору 
необхідно спалити, оскільки вона 
є джерелом інфекції. У важко-
доступних місцях ракові виразки 
можна обережно випалювати з 
використанням ручного газового 
пальника або паяльної лампи, але 
тільки при цьому не допускати 
обвуглювання деревини. Зачище-
ні ділянки слід продезінфікувати 
1%-м мідним купоросом і після 
просушування покрити садовою 
замазкою або власне приготовле-
ною пастою. Для її виготовлення 
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беруть нігрол, парафін і каніфоль у 
співвідношенні 70:15:15. Усі скла-
дові частини суміші розігрівають-
ся у відкритій ємності на слабкому 
вогні, після розплавлення отрима-
на маса ретельно перемішується і 
після охолодження вона готова до 
вживання. Після нанесення на міс-
ця ураження паста не опадає, не 
розтріскується після висихання, 
захищає рану від інфекції протя-
гом декількох років.

Зниження розвитку бактері-
ального раку у промислових на-
садженнях вишні, черешні, абри-
коса, сливи спостерігається при 
обприскуванні дерев восени (до 
опадання листків), яке зазвичай 

проводять проти моніліозу, кляс-
тероспоріозу, кокомікозу одним із 
контактних препаратів на основі 
міді з нормою витрати 2,0 кг (л)/га 
(Косайд 2000, вг; Чемп, вг; Чемпі-
он, зп; Чемп Ультра DP, вг; Медян 
Екстра 350 SC, кс) або Бордо Ізаг-
ро 20, зп (5 кг/га). У насадженнях 
персика проти цих захворювань 
використовують препарат Косайд 
2000, вг (3,0 кг/га). 

Обприскування кісточкових 
плодових насаджень проти парші, 
моніліозу у фазі набухання або по-
чатку розпускання бруньок 3–4% 
бордоською рідиною (блакитне 
обприскування), у наступні фази 
вегетації 1% бордоською рідиною 
з нормою витрати 1000–2500 л/га 
залежно від крони дерева є фітоса-
нітарним заходом і проти бактері-
ального раку. 

Стримування розвитку бактері-
ального раку відбувається також 
при обприскуванні дерев кісточ-
кових плодових культур у фазу ви-
сування та відокремлення бутонів, 
яке направлене проти моніліозу, 
кучерявості листків персика, кляс-
тероспоріозу та інших хвороб пре-
паратами на основі ципродинілу, 
в.г. (Хорус 75 WG, 0,25–0,3 кг/га); 
ципродинілу + флудіоксонілу, в.г. 
(Світч 62,5 WG, 0,75–1,0 кг/га) або 
боскаліду + піраклостробіну, в.г. 

(Сігнум, 1,0–1,25 кг/га крім сливи); 
насадження черешні, вишні, пер-
сика – препаратом на основі триф-
локсістробіну + флуопіраму, к.с. 
(Луна  Сенсейшн 500 SC, 0,25–0,35 
л/га). На абрикосі і персику – пре-
парат на основі каптану (Малвін 
80, в.г., 1,8–2,5 кг/га). 

На присадибних ділянках на 
кісточкових плодових культурах 
ефективним проти хвороби є об-
прискування дерев препаратом 
Хорус 75 WG, в.г. з нормою ви-
трати 2,5–3,0 г на 10 л води при 
повному змочуванні листків. 
Першу обробку проводять на-
весні у фазі висування бутонів, 
другу – у кінці цвітіння, третю 
– після збирання врожаю, чет-
верту – під час масового листопаду 
з метою запобігання проникнення 
бактерій у рослини через листові 
рубці. Обробку саду доцільно про-
водити також після обрізування, 
весняних заморозків, граду, силь-
ного вітру, щоб зменшити можли-
вість зараження рослин бактерія-
ми через рани.

Слід пам'ятати, що у персикових 
насадженнях препарати, що міс-
тять мідь, можна використовувати 
лише у період спокою або у фазу 
зеленого конуса. Використання їх 
у більш пізній період призведе до 
осипання листя і зав'язі.
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ПЕРЕРОБКА

Сучасний розвиток вироб-
ництва плодово-ягідних соків 
включає багато методів попере-
дньої обробки мезги для збіль-
шення виходу соку. Обробка пло-
дів заморожуванням є одним із 
найбільш перспективних спосо-
бів збільшення виходу соку.

При заморожуванні плодів і ягід 
в їх клітинах із вільної води утво-
рюються кристалики льоду, які за-
ймають більший об’єм, ніж власне 
вода, тому ці кристалики розрива-
ють оболонки клітин. Тривалість 
витримки замороженої сировини 
значно не впливає на вихід соку. 
Низькі температури сприяють змі-
нам властивостей протоплазми. 
При кристалізації води клітини 
зневоднюються. Все це призводить 
до того, що сік із замороженої си-
ровини після його відтавання відді-
ляється легко і у значній кількості. 
Тому, як тільки плоди замерзають, 
їх направляють на розморожуван-
ня, яке у повітряному середовищі 
триває близько 24 годин, а у хо-
лодній воді (при співвідношенні: 1 
частина ягід та 2 частини води) – 
15–20 хвилин. 

Для отримання соків високих 
смакових властивостей велике зна-
чення відіграє якість сировини. Із 
соку з перезрілих плодів отриму-
ють сировину низької якості з во-
дянистим «порожнім» смаком та 
слабким ароматом. 

Вихід соку залежить від виду 
культури, сорту, ступеня стиглості 
плодів і ягід, способів пресування 
соку та ін. 

Впродовж 2011–2013 та 2016–
2017 рр. в Інституті помології ім. 
Л.П. Симиренка (нині Дослідна 
станція помології ім. Л.П. Сими-
ренка ІС НААН) вивчали якості 
заморожених плодів кизилу і ви-
шні. Заморожування плодів про-
водили згідно «Методичних указі-
вок по проведенню дослідження з 
швидкозаморожених плодів, ягід 
і овочів» (1989) та «Технологічної 
інструкції по виробництву швидко-



заморожених плодів, ягід» (1982).
Вивчення хімічного складу за-

морожених плодів кизилу і вишні 
проводили згідно «Програми і 
методики сортовивчення плодо-
вих, ягідних і горіхоплідних куль-
тур» (1999). Для дослідження ви-
користовували сорти кизилу і 
вишні, відповідно Михайлівський, 
Лук’янівський та Альфа, Елегантна, 

Підбельська.
Цукристість і кислотність отри-

маного соку визначають аналізом 
у лабораторії переробного заводу. 
Отримані дані використовують для 
розрахунків для подальшої пере-
робки соку. Враховуючи, що при 
отриманні соку можливо екстра-
гувати розчинні речовини водою, 
загальний вихід соку розраховують 

по кислотності соку першої фрак-
ції.

У результаті досліджень вста-
новлено, що у заморожених плодах 
кизилу відбувається підвищення 
вмісту сухих розчинних речовин 
як у процесі заморожування, так і 
при тривалому низькотемператур-
ному зберіганні. Таким чином сік, 
отриманий із заморожених плодів 
кизилу, має вищу екстрактивність у 
порівнянні з соком із свіжих плодів 
(Таблиця 2). 

Підвищення вмісту сухих роз-
чинних речовин при заморожу-
ванні плодів кизилу є результатом 
ферментативного гідролізу, який 
проходить під дією низьких тем-
ператур внаслідок їх поповнення 
із високомолекулярних сполук при 
складних окисних процесах.

Варто відзначити високу сокоу-
тримуючу здатність плодів кизилу 
при дефростації, що сприяє підви-
щенню виходу соку (таблиця 3).

Вихід соку із заморожених пло-
дів вишні становив 68–70%, що на 
7,7–7,9% вище, ніж зі свіжих плодів. 
Це дає можливість отримати від 
101 до 104 літрів додаткового нату-
рального соку підвищеної біологіч-
ної цінності (таблиця 4).

У процесі розморожування си-
ровини проходить розшаруван-
ня і ущільнення м’якушу, що дає 
змогу відділенню його від осаду, 
легко фільтрується, виключається 
необхідність додаткових операцій 
з освітлення соків попри те, що 
вміст сухих розчинних речовин не 
істотно нижчий, ніж у свіжих пло-
дах.

Таким чином, за результатом на-
ших досліджень можна рекоменду-

жовтень 202054

ПЕРЕРОБКА

Таблиця1. Середній вихід соку із 1 т сировини

ПЛОДИ І ЯГОДИ
ВИХІД СОКУ, 

ДАЛ/Т
ЦУКРИСТІСТЬ 

СОКУ, %
КИСЛОТНІСТЬ 

СОКУ, Г/Л

АБРИКОСИ 60 7 11

АЛИЧА 60 3 18

ВИШНЯ 63-65 8 14

ЛОХИНА 70 4 9

ГРУШІ КУЛЬТУРНІ 60 8 5

ГРУШІ ДИКОРОСТУЧІ 50 5 11

ОЖИНА 66 5 12

СУНИЦЯ 65 5 10

КИЗИЛ 39-41 5 18

АҐРУС 63 5 18

МАЛИНА 60 5 12

ОБЛІПИХА 55 1 25

СМОРОДИНА ЧЕРВОНА І БІЛА 70 6 20

СМОРОДИНА ЧОРНА 63 6 23

СЛИВА 58 5 12

ШИПШИНА 56 4 14

ЧЕРЕШНЯ 50 8 8

ЧОРНИЦЯ 70 4 10

ЯБЛУКА КУЛЬТУРНІ 60 8 7

ЯБЛУКА ДИКОРОСТУЧІ 52 5 13

Таблиця 2. Вміст сухих розчинних речовин і вихід соку заморожених плодів кизилу (2011–2013 рр.), %

Сорт

Вміст сухих розчинних речовин, % Вихід соку, %

Свіжі 
плоди

Після заморо-
жування

Після 3 місяців 
зберігання

Після 6 місяців 
зберігання

Свіжі 
плоди

Заморожені 
плоди 

Михайлівський 20,23 22,72 22,35 21,12 41,0 44,0

Лук’янівський 19,79 23,64 22,20 21,29 39,0 42,0
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вати використовувати замороже-
ні плоди кизилу (Михайлівський, 
Лук’янівський) та вишні (Альфа, 
Елегантна, Підбельська) для збіль-
шення виходу соку в переробній 
галузі. 

Таблиця 5. Втрати соку плодів вишні при розморожуванні, (2016–2017 рр.), %

Сорт
Після  

заморожування
Після 3 місяців

зберігання
Після 6 місяців

зберігання

Альфа 9,8 10,8 11,6

Елегантна 6,3 7,1 7,9

Підбельська 8,0 9,1 10,1

Таблиця 4. Вміст сухих розчинних речовин і вихід соку заморожених плодів вишні (2011–2013 рр.), %

Сорт

Вміст сухих розчинних речовин, % Вихід соку, %

Свіжі 
плоди

Після заморо-
жування

Після 3 місяців 
зберігання

Після 6 місяців 
зберігання

Свіжі 
плоди

Заморожені 
плоди 

Альфа 15,86 14,66 15,27 15,07 64 69

Елегантна 15,46 14,86 14,97 14,57 63 68

Підбельська 15,26 14,96 15,07 14,77 65 70

Таблиця 3. Втрати соку плодів кизилу при розморожуванні, (2016–2017 рр.), %

Сорт
Після  

заморожування
Після 3 місяців

зберігання
Після 6 місяців

зберігання

Михайлівський 1,81 3,21 4,47

Лук’янівський 0,78 1,90 2,34
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Тепер і я впевнився, що людина, 
яка спробувала леквар, ніколи не за-
буде його смаку. А якщо ще й сама 
його приготувала… Про що я? Та 
про незвичайну страву закарпатців, 
яку, як виявилося, вони перейняли 
в угорців. Отже, що ж таке леквар?

Дехто може стверджувати, що це 
таке собі сливове варення без цу-
кру, яке готується за спеціальним 
рецептом. Але… По-перше: варити 
його можуть протягом кількох днів, 
по-друге: продукт має особливий 
запах і особливий смак, по-третє: 

уварюється дійсно без цукру. Тобто 
сміливо можна сказати, що леквар – 
продукт вишуканий і автентичний. 
У найзахіднішому регіоні нашої 
країни готують цей смаколик діді-
вським способом – варять леквар 
(або ж – лекварь) просто неба на 
відкритому вогні у великому чані. 
Спочатку для цього перебирають 
і миють сливи та звільняють їх від 
кісточок. Потім засипають очище-
ні від кісточок плоди у казан, зали-
вають їх водою та розпалюють під 
посудом вогнище. Коли вся маса 

закипить, її треба безперервно по-
мішувати дерев'яною ложкою, щоб 
не пригоріла. Процес цей залежно 
від кількості плодів може забирати 
від 7–8 і аж до 25–30годин! Тому на 
Закарпатті під час цього процесу 
родини працюють у дві, а то й у три 
«зміни». 

Що стосується об’єму, то десь 
зі 100 кілограмів слив наварюють 
приблизно 50 літрів готового гус-
того продукту. До речі, леквар вва-
жається лише тоді готовим, коли він 
не вивалюється з перевернутої лож-

Леквар в дитинстві на дворі із слив варили,
Як шаркань, дим летів вгорі двадцятикрилий.
В котлі кипіло, як смола у пеклі всподі, 
Я ж крав леквар з котла, маленький «злодій»…

Михайло Чухран «Леквар»

ПЕРЕРОБКА

ЯК Я ЛЕКВАР 
ВАРИВ

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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ки. Цей продукт не лише смачний, а 
ще й дуже корисний, бо має й ліку-
вальну дію. Принаймні так твердять 
його творці. На його Батьківщині 
ним пригощають навіть немовлят, 
адже впевнені, що цей смаколик 
підвищує імунітет та «лікує від 100 
недуг», особливо взимку. Навіть де-
які лікарі підтверджують, що за його 
допомогою лікуються простудні за-
хворювання та хвороби, пов'язані з 
травленням. Ну, і, звичайно ж, там-
тешні господині готують з леквару 
чимало страв: пиріжки, тістечка, 
вареники, кнедлики та багато чого 
іншого. 

Але чому я розпочав цей матеріал 
з речень, де зазначив, що «впевнив-
ся в тому, що людина, яка спробу-
вала леквар, ніколи не забуде його 
смаку» та «ще й сама його приготу-
вала»? Бо я його таки приготував! 
Прочитавши вперше про цей про-
дукт, я дуже захотів його спробува-
ти. А як я міг його взяти на пробу, 
якщо до Закарпаття (а тим паче, до 
Угорщини) у наш «коронавірусний 
час» з’їздити не мав змоги? Ну, звіс-
но ж – самому зварити! 

Отже, нарвавши у рідному садоч-
ку та почистивши від кісточок свої 
"угорки" та червону аличу (кілогра-
мів по 5), засипав їх у туристично-
похідний котел, додав трішечки 
води і поставив на багаття. Варив, 
як і у вичитаних рекомендаціях, з 
самого ранку і до пізнього вечо-
ра, майже безперервно помішуючи 
дерев’яною лопаткою, бо дійсно, 
дуже швидко «пригорала» варена 
маса до стінок і денця казана. Вог-
нище підтримував, постійно підки-
даючи дрова. Зварене залишив на 
ніч у тому ж таки казані. Зранку до-
слідив і виявив, що готовий продукт 
виявився темно-густим і блиску-
чим, як смола. З 10 кг плодів вийшло 
якраз дві банки-півторачки свого, 
домашнього леквару. А смачнючий 
який вдався (ще й димком віддавав) 
– куштував із насолодою! Розклав 
у простерилізовані банки, закрутив 
кришечками і відніс до льоху – спо-

діваюся взимку насолоджуватися 
тим смаком. До речі, що стосується 
термінів зберігання, то вичитав, що 
в скляній тарі правильно пригото-
ваний леквар може зберігатися і 2, і 
3 роки, а ось у прикритих вощеним 
папером глиняних горщиках, як за-
певняють господарі, що займаються 
його виготовленням у великих кіль-
костях, – і всі 10!

Трохи поміркував, і чомусь мені 
здалося, що у кожному куточку на-
шої країни можливі свої цікавинки 
приготування такого продукту. Бо 
Україна й справді дуже колоритна 
у плані національно-регіональної 
кухні. Думаю, що необов’язково 
леквар варити саме зі слив. Можна 
ще спробувати приготувати його 
із будь-яких лісових та домашніх 
ягід, яблук або ж з винограду. І ви-
робникам консервованих продуктів 
варто б над цим замислитися. Адже 
ж продукт цей – натуральний, без 
будь-яких домішок, підсилювачів 
смаку, емульгаторів та консервантів. 
А сьогоднішній покупець вже добре 
розуміє, що таке органічна продук-
ція і чому варто обирати саме її. Тим 
паче, що останнім часом магазинів, 
які пропонують органічні та еко-то-
вари, побільшало, і це, як на мене, 
гарна тенденція. Що ж стосується 
процедури експорту органічної про-
дукції, то для того, аби її постачати, 
зараз потрібно набагато менше до-
кументів – фактично, органічний 
сертифікат і є найкращим свідчен-
ням якості виробленої продукції. 
Тож, шановні виробники, думайте і 
дійте! 

На честь леквару щороку, зазви-
чай у серпні, у селі Геча, що у Бере-
гівському районі на Закарпатті, про-
водиться фестиваль. Саме у цьому 
населеному пункті можна побачити, 
як із слив народжується ця леген-
дарна страва та навіть долучитися 
до леквароваріння. 

Перший в Україні та Східній Європі 
музей леквару розташований в селі 
Ботар, що у Виноградівському 
районі Закарпатської області. Музей 
нараховує десятки різновидів 
варення з усього світу. У ньому, 
окрім традиційного варення зі 
слив, полуниці та черешень, є, 
здавалось би, й екзотичні – з ківі, 
дині та манго. Країни, звідки було 
завезено «експонати», також 
вражають своєю різноманітністю: 
від Угорщини, до заокеанської 
країни Чилі. Леквар там ще й 
дегустувати дають. Біля входу до 
музею зустрічає симпатична свинка, 
вгодована сливами, які не підійшли 
на леквар, а на своєрідному 
«п'єдесталі» височить той самий 
закарпатський леквар.

ЦІКАВО

ПЕРЕРОБКА
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ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА — 
ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ

Во второй половине минувшего 
столетия обозначается энергети-
ческий кризис в мире, и на повест-
ку дня становятся вопросы поиска 
альтернативных источников энер-
гии, поскольку запасы природных 
энергоносителей (каменного угля, 
нефти, природного газа) не беско-
нечны.

Источником тепловой энергии 
на Земле является Солнце. Задача 
человечества – научиться и разумно 
использовать его энергию.

Проблему накопления солнеч-
ной энергии природа решила сама 
– растительный и животный мир 
планеты являются первичными ак-
кумуляторами солнечной энергии. 
Со временем живые организмы 
трансформируются в нефть, при-
родный газ, каменный уголь и др. 
формы.

Сельскохозяйственное произ-
водство практически всегда связа-
но с выращиванием биологической 
массы. Лучшая часть массы собира-
ется в виде урожая и используется 
для потребления в натуральном 
виде или в переработанном состо-
янии.

Другая часть выращенной мас-
сы является сопутствующей. Она 
обеспечивает получение урожая в 
качественных и количественных 
показателях. И хотя она тоже ак-

ВТОРИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ  
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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кумулировала солнечную энергию, 
должного внимания ей не уделя-
лось.

Все вышесказанное в полной 
мере относится к виноградарству. 
Специфика выращивания виногра-
да такова, что для получения полно-
ценного урожая необходимо еже-
годно проводить обрезку кустов.

Культивируемые в Украине сорта 
при обрезке дают 1,5 – 2,0 т/га лозы, 
что вполне соизмеримо с количе-
ством собираемого винограда. Во-
прос утилизации срезанной лозы в 
подавляющем большинстве случаев 
сводится к ее сгребанию из между-
рядий и последующему сжиганию, 
что можно рассматривать как энер-
горасточительство.

При сжигании собранной в кучи 
лозы гибнет вредная микрофлора и 
наносится удар окружающей среде. 
Кроме того, с каждого гектара ви-
ноградника безвозвратно теряется 
10–15 кг азота, 6–8 кг фосфора и 
12–16 кг калия.

По сути, уничтожается весь энер-
гетический потенциал органиче-
ской массы срезанной виноградной 
лозы.

Простая, как кажется на первый 
взгляд, задача утилизации вино-
градной лозы на практике оказыва-
ется достаточно сложной. При руч-
ной обрезке кустов срезанные с двух 
смежных рядов лозы сбрасываются 
в одно междурядье. Далее лозы 
специальными приспособлениями 
выгребаются на межклеточную до-

рогу, и последующие операции ста-
новятся весьма затруднительными.

Дело том, что накапливаемая 
лоза, переплетаясь и запутываясь 
между собой, превращается в не-
технологический ворох, отделить от 
которого какую-то его часть у нее 
невозможно. Поэтому приходится 
ворох лозы с межклеточных дорог 
большими волокушами перемещать 
на межквартальные дороги и там 
уже накапливать. А поскольку ни 
перевозить, ни перерабатывать дан-
ный ворох не представляется воз-
можным, то его попросту сжигают.

При такой утилизации пона-
прасну теряется большое количе-
ство тепла, и окружающей среде 
наносится ощутимый вред. Таким 
образом приходим к выводу, что 
срезанную лозу следует сразу же 

уплотнять в тюки или рулоны или 
же измельчать и затаривать для 
дальнейшей переработки (рис.1).

Еще одной особенностью вино-
градной лозы является невозмож-
ность ее хранения под открытым 
небом. Если срезанная лоза при 20% 
влажности имеет теплотворную 
способность, приближающуюся 
к каменному углю, то по мере вы-
сыхания этот показатель заметно 
ухудшается. Это опять-таки свиде-
тельствует в пользу незамедлитель-
ной переработки срезанной вино-
градной лозы.

Виноградные насаждения Украи-
ны на сегодняшний день занимают 
площадь около 40 тыс. га. Ежегодно 
с этой площади срезается от 60 до 
80 тыс. тонн лозы. По теплотворной 
способности это эквивалентно сжи-
ганию 56–74 тыс. тонн угля или 24–
32 тыс. м3 природного газа. При-
веденные цифры свидетельствуют 
о перспективности использования 
лозы в качестве топлива. Вместе 
с этим нужно обязательно учиты-
вать затраты на срезание лозы, ее 
первичную обработку, транспор-
тировку и доведение до состояния 
готовности к сжиганию в тепловых 
котлах. Как показывает практика, 
эта цепочка операций весьма за-
тратна.

Наиболее реальные способы 

ПЕРЕРОБКА

Рис. 1 Технологические решения использования виноградной лозы
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превращения срезанной вино-
градной лозы в топливо:

• лоза срезается вручную или ме-
ханизированным способом и пресс-
подборщиком формируется в тюки 
или рулоны (рис. 2);

• лоза срезается, подбирается 
машиной с междурядий, измель-
чается (рис. 3) с последующей ее 
транспортировкой к месту хране-
ния.

 
В обоих случаях лоза накапли-

вается в хранилищах и с насту-
плением отопительного сезона 
сжигается. Важно, чтобы тюки и 
рулоны из лозы были подъемны-
ми при ручной загрузке котла, а 
фиксирующие их форму материа-
лы при сгорании не выделяли ток-
сических веществ. При сжигании 
измельченной лозы более целесо-
образно высыпать ее из мешков в 
приемный бункер котла.

Более глубокая переработка лозы 
в пеллеты и гранулы сопряжена со 
значительными энергозатратами, 

теплотворная способность тако-
го топлива повышается примерно 
вдвое, как и стоимость продукта. 
Такая продукция в Украине спроса 
не находит и почти вся (90%) экс-
портируется за рубеж.

Известен опыт использова-
ния рулонного пресс-подборщика 
QUICK POWER 1230 в производ-
ственных условиях Агрофирмы 

«Шабо» Белгород-Днестровско-
го района Одесской области. До-
стигнутая производительность со-
ставляет в среднем 100 рулонов за 
рабочую смену. Неравномерность 
распределения виноградной лозы в 
междурядье вынуждает трактори-
ста изменять скорость движения, 
делать частые остановки агрегата 
кроме обязательных технологиче-
ских, связанных с обмоткой сфор-
мированного рулона шпагатом и 
его выгрузкой. В конечном итоге все 
это выливается в невысокую про-
изводительность машин в целом. 
Чтобы не задерживать выполнение 
последующих операций на вино-
градниках, лоза тюковалась в ко-
личестве, достаточном для работы 
отопительных котлов.

Таким образом, приходим к за-
ключению, что наиболее реальные 
пути использования срезанной ви-
ноградной лозы в условиях Укра-
ины – это ее тюкование и последу-
ющее сжигание в теплогенераторах 
или же измельчение с затариванием 
и сжиганием в котлах.

ВТОРИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВИНОДЕЛИЯ 
КАК ИСТОЧНИК 
БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Масло виноградной косточки
Ягоды Vitis vinifera L. представля-

ют интерес во всем мире благодаря 
питательным свойствам натураль-
ного продукта (сырых и сушеных 
ягод) и вина, а также фармацев-
тическим свойствам его произво-
дных, таких как экстракты кожицы 
и семян. Например, водный или 
спиртовой экстракт виноградных 
косточек обладает высоким анти-
оксидантным потенциалом; его по-
лезное действие включает модуля-
цию экспрессии антиоксидантных 
ферментов, защиту от оксидативно-
го повреждения клеток, антиатеро-
склеротические и противовоспали-
тельные эффекты, а также защиту 
от некоторых типов рака как у лю-
дей, так и у животных.

Масло виноградных косточек яв-
ляется побочным продуктом про-
цесса виноделия. Оно традиционно 
извлекается с использованием либо 
органического растворителя, либо 
механических методов. Холодное 
прессование – это метод экстрак-
ции масла, который не требует те-
пловой или химической обработки 
и, следовательно, сохраняет больше 
полезных для здоровья компонен-

ПЕРЕРОБКА

Рис. 2 Рулонный пресс-подборщик 
QUICK POWER 1230

Рис. 3 Измельчитель виноградной 
лозы BR «Грегуар» 
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тов, хотя выход при этом обычно 
ниже, чем при традиционной экс-
тракции растворителем. При хо-
лодном прессовании нет никаких 
опасений по поводу остатков рас-
творителя в масле, что приводит к 
более безопасному для потребителя 
продукту.

Масло виноградной косточки 
богато фенольными соединениями, 
жирными кислотами и витаминами, 
что важно для фармацевтической, 
косметической и пищевой про-
мышленности. Обладая приятным 
вкусом, оно используется также в 
качестве пищевого масла. Масло 
виноградной косточки обладает по-
лезными для здоровья свойствами, 
такими как противовоспалитель-
ные, кардиозащитные, антимикроб-
ные и противораковые, оно может 
взаимодействовать с клеточными 
и молекулярными (метаболически-
ми) путями. Перечисленные эффек-
ты связаны с компонентами масла 
виноградных косточек, в основном 
токоферолом, линоленовой кисло-
той, ресвератролом, кверцетином, 
процианидинами, каротиноидами и 
фитостеролами. 

Виноградные косточки в пере-
счете на сухое вещество содержат 
8–20 % масла; его выход зависит от 
метода экстракции, типа используе-
мого растворителя и рабочих усло-
вий, сорта и факторов окружающей 
среды в течение года сбора урожая. 
Высоким содержанием масла отли-

чается, например, сорт Мерло (до 
15-ти %).

Интерес к маслу виноградных 
косточек как к функциональному 
продукту питания особенно воз-
рос из-за высокого уровня в нем 
гидрофильных компонентов, таких 
как фенольные соединения, и ли-
пофильных соединений, таких как 
витамин Е, ненасыщенные жирные 
кислоты (НЖК) и фитостерины. 
Состав масла зависит от факторов 
окружающей среды, сорта вино-
града и степени созревания семян. 
Благодаря органолептическим 
свойствам масла виноградных ко-
сточек, включая его аромат и при-
ятный вкус, возрос также интерес 
к его использованию в кулинарных 
препаратах. В Европе, например, 
этот продукт производится в Гер-
мании, Франции и Италии с 1930 
года, он получил распространение 
в качестве кулинарного масла. В ку-
линарии масло применяется для за-
правки салатов и жарения, посколь-
ку температура дымления у него в 
2 раза выше, чем у подсолнечного 
масла (216 и 107 градусов соответ-
ственно) и соответствует этому по-
казателю оливкового масла катего-
рии virgin.

Масло виноградных косточек 
содержит большое количество 
фенольных соединений, включая 
флавоноиды, каротиноиды, фе-
нольные кислоты, дубильные ве-
щества и стильбены. Основными 

полифенолами, обнаруженными в 
масле виноградных косточек, яв-
ляются катехины, эпикатехины, 
транс-ресвератрол и процианидин. 
Общее количество полифенолов, 
экстрагированных из масла, полу-
ченного методом холодного прес-
сования, составляет около 2,9 мг/
кг, при этом были обнаружены не-
значительные количества катехина, 
эпикатехина (1,3 мг/кг каждого) и 
транс-ресвератрола (0,3 мг / кг).

Однако, учитывая общее коли-

чество фенольных соединений, со-
держание полифенолов в масле 
виноградных косточек очень низ-
кое (0,013%–0,019% от общего ко-
личества фенольных соединений). 
Нефильтрованное масло содержит 
большее количество полифенолов, 
наиболее заметным биоактивным 
свойством которых является их 
антиоксидантная способность. Это 
свойство широко изучалось в экс-
трактах виноградных косточек, 
компоненты которых способны по-
глощать активной формы кислород 
и ингибировать окисление липидов. 
Китайские ученые сравнили анти-
оксидантную активность винограда 
и его вторичных продуктов, вклю-
чая листья, кожицу, вино и семена. 
Наивысшая антиоксидантная спо-
собность была обнаружена в вино-
градных косточках, что связано с 

ПЕРЕРОБКА

Сжигание виноградной лозы
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высоким содержанием галловой 
кислоты, катехина, эпикатехина, 
процианидинов и проантоцианиди-
нов — компонента масла виноград-
ных косточек.

Биологический механизм, ле-
жащий в основе антиоксидантных 
свойств, связан с удалением сво-
бодных радикалов, в основном 
гидроксильных радикалов, и хе-
латированием металлов, которые 
влияют на передачу сигналов кле-
ток и функционирование иммунной 
системы. Это особенно важно при 
рассмотрении влияния экстракта 
виноградных косточек для ослабле-
ния окислительного стресса, сниже-
ния уровня липопротеинов низкой 
плотности и уменьшения воспали-
тельного процесса, связанного с не-
которыми заболеваниями.

Было показано, что обезжирен-
ные измельченные виноградные 
косточки, побочный продукт вина, 
получаемый при экстракции масла 
из виноградных косточек, защища-
ют клеточную мембрану от окисли-
тельного повреждения и, следова-
тельно, предотвращают окисление 
белков и липидов виноградной ко-
сточки.

ПАРФЮМЕРНАЯ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 
МАСЛА ВИНОГРАДНОЙ 
КОСТОЧКИ И 
КОНЦЕНТРАТА 
ПОЛИФЕНОЛОВ 
ВИНОГРАДА

Перечень парфюмерной продук-
ции с маслом виноградной косточ-
ки значителен и включает как само 
косметическое масло виноградной 
косточки, так и мыло, кремы для 
лица и рук. Каждый из этих про-
дуктов, несмотря на их разнообра-
зие и широкий спектр примене-
ния, отличается положительным 
воздействием на кожу благодаря 

присутствию перечисленных выше 
тиоксидантов, способствует усиле-
нию природных процессов защиты 
от свободных радикалов и процес-
сам регенерации.

В медицине масло виноградной 
косточки пока применяется огра-
ниченно, хотя лабораторные испы-
тания подтвердили возможность 
его широкого применения благода-
ря антиоксидантам, в первую оче-
редь — ресвератролу, в частности, 
показана его противоопухолевая 
активность. В народной медицине 
масло виноградной косточки при-
меняется как противовоспалитель-
ное и кардиологическое средство. В 
частности, масло виноградной ко-
сточки препятствует образованию 
тромбов, укрепляет стенки сосудов, 
улучшает микроциркуляцию крови 
и лимфы. Официальная медицина 
применяет масло виноградной ко-
сточки для лечения венозных забо-
леваний, в частности, хронической 
венозной недостаточности, тромбо-
зов и трофических язв. Еще одна об-
ласть применения — заболевания, 
сопровождающиеся хрупкостью ка-
пилляров, например, диабетическая 
ретинопатия.

Из вторичных продуктов вино-
делия получают концентраты по-
лифенолов, которые могут исполь-
зоваться как для последующего 
извлечения отдельных компонен-
тов (например, кверцитина, ресве-
ратрола и др.), так и применяться 
непосредственно в качестве пище-
вого продукта с оздоровительными 
свойствами. Наиболее известным 

жителям Украины является пище-
вой концентрат из сорта Каберне 
Совиньон «Эноант», который ре-
комендуется его производителями 
для профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, заболеваний 
нервной и пищеварительной систе-
мы, при повышенных нагрузках на 
организм (лучевая терапия, химио-
терапия).

Отличным источником полифе-
нолов винограда, в частности, квер-
цитина, являются листья виногра-
да. Специалистами НПА «Одесская 
биотехнология» разработана пище-
вая таблетированная добавка из ли-
стьев винограда, основой которой 
является кверцитин.

Стоит отметить, что качество 
продукции, полученной из вторич-
ных ресурсов виноградарства и 
виноделия, зависит от сорта. Так, 
например, большим количеством 
полифенольных соединений от-
личается сорт Одесский черный 
селекции ННЦ «Институт вино-
градарства и виноделия им. В.Е. Та-
ирова». Их концентрация в листьях 
увеличивается к осени, в октябре, 
что дает возможность использовать 
листья уже после сезона вегетации 
и получения урожая.

Сорт винограда Одесский чер-
ный (Каберне Совиньон х Аликант 
Буше) отличается увеличением со-
держания полифенольных соеди-
нений в листьях осенью за счет на-
копления катехинов и антоцианов, 
при этом содержание флавонолов, 
в частности, глюкуронида кверци-
тина, остается стабильным. 

ПЕРЕРОБКА
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1 ЯГОДИ З ТРАВНЯ 
ПО ЛИПЕНЬ У 

ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ 

Цє класична, або базова схема се-
зонного літнього вирощування 
ягід суниці десертного напрямку 
споживання, тобто для реалізації 
та споживання їх свіжими. На-
приклад, якщо у вас є гектар зем-
лі у зоні південного Полісся чи 
північного Лісостепу, недалеко 
або поряд із обласним центром 
чи столицею – то ця схема дасть 
можливість отримання суттєвих 
прибутків. І основним у цій спра-
ві фактором стає сорт навіть за 
відносно простої однорядної за-
гущеної технології вирощування, 

тобто відстані між рядами 0,8–0,9 
м, а поміж рослинами 0,2–0,3 м і 
таким чином посадкою близько 
45–55 тис. рослин га гектарі. До 
традиційних літніх сортів підхід 
простий і прагматичний, підказа-
ний щотижневим коливанням цін 
у травні, червні і липні. Зазвичай 
найдорожчими є ранні ягоди, до-
рогими є також пізні, а найдешев-
шими – плоди середньостиглих 
сортів через масове сезонне наси-
чення ринку. Тому їх підбір можна 
вважати вдалим приблизно у тако-
му співвідношенні: 40–50% – ранні 
сорти; 20–30% – середньостиглі; 
а решту площі – під пізньостиглі 
сорти. 

Серед ранніх кращими є укра-

їнські Розана київська, Веселка та 
Ольвія, італійський Клері. Поча-
ток збирання їхніх ягід припаде на 
третю декаду травня. Ягоди добро-
го американського сорту Хонейо 
(Хоней) почнуть надходити на 4–5 
днів пізніше. У другий тиждень 
червня почнуть масово достига-
ти ягоди середньостиглих сортів 
– голландські Єльсанта і Корона, 
українські Геркулес та Істочнік, 
італійський Онебор (Мармелада). 
Найсильнішою є група середньо-
пізніх сортів, надходження ягід 
яких триватиме у другий та третій 
тижні червня : українські Презент 
і Присвята, голландська Полка, 
німецька класична Зенга Зенгана. 
Четвертий тиждень червня можна 
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заповнити ягодами пізніх україн-
ських сортів Атлантида і Янтарна, 
польських Альфа центавра і Ельза-
ріус. І завершальний акорд – пер-
ша половина липня – закриють 
дуже пізні сорти – англійські Пан-
дора і Софія, голландська Богота, 
польський Вікат, а також Вікода.

2 ЯГОДИ ІЗ ТРАВНЯ 
ПО ЖОВТЕНЬ У 

ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ 
Ця схема має дві складові, пер-

шою з яких є вищевказана в п. 1. 
базова схема використання тради-
ційних сезонних сортів, а другою 
– залучення різних позасезонних 
сортів нейтрального дня, які теж 
виділяються певною послідовніс-
тю достигання. Це сорти Альбіон, 
Аромас, Гавіота, Діамант, Еверест, 
Еві-2, Світ Еві, Портолас, Сан Ан-
дреас, Селва та інші. Надходження 
ягід другої хвилі плодоношення у 

них з липня по жовтень. Але це пе-
ріод сильної літньої спеки, і уже без 
надійного зрошення не обійтись. І 
саме тут на перший план виходить 
використання «фріго» розсади. 
У Європі її називають «розсадою 
планованого вирощування», а ми 
ще добавили б термін – «розсадою 
постійного очікування». Тому що 
процес збирання ягід традиційних 
сортів і процес висадження ней-
тральних можуть іти паралельно у 
часі. І не тільки рослин з відкритою 
кореневою системою, а уже у касе-
тах та великомірних контейнерах.

3 ЯГОДИ З КВІТНЯ 
ПО ЖОВТЕНЬ НА 

ГРЯДАХ, У НИЗЬКИХ  
І ВИСОКИХ ТУНЕЛЯХ

Ця схема має три складові, пер-
шою з яких є вищевказана в п. 1. 
базова схема використання тра-
диційних сезонних сортів, другою 
– вказане в п.2 залучення різних 
позасезонних сортів нейтрального 
дня. А третьою – ваша можливість 
і бажання отримання значно ви-
щих урожаїв з одиниці тієї ж самої 
площі, яка вимагає використання 
частково закритого грунту і значно 
витратніших інтенсивних техноло-
гій. А саме – вирощування густою 
посадкою 1, 2, 3 або 4 рядками на 
піднятих і вкритих плівкою грядах 
та використання низьких і високих 
тунелів. І саме тут необхідність кра-
плинного зрошення та фертигації 
стає не бажаною умовою, а «агроно-

мічною аксіомою». І найперше тре-
ба чітко розуміти необхідність при-
тінення рослин, оскільки сонце тут 
виступатиме не стільки союзником, 
скільки ворогом агронома, який 
здатний спалити все живе. Це схема 
наземного вирощування на гарних і 
в міру родючих чи добре удобрених 
грунтах. А як бути, якщо у вас не має 
ділянки з родючим грунтом ? 

4 ЯГОДИ З КВІТНЯ 
ПО ЛИСТОПАД У 

ЧАСТКОВО ЗАКРИТОМУ 
ГРУНТІ БЕЗ ПІДІГРІВУ

Використання високих тунелів 
та переносних теплиць дає змогу 
прискорити отримання ягід суниці 
на 20-25 днів раніше у порівнянні з 
відкритим грунтом. Сама ж техно-
логічна схема передбачає декілька 
етапів. Осіннє висадження сильної 
розсади на механізовано сформо-
вані і укриті плівкою невисокі гряди 
(фото 4.1 ) та установку металевих 
каркасів (висота 2– 3 м, ширина 
4–5 м). Сама ж сортова «начинка», 
як і у розділах 2 та 3, передбачає ви-
користання конвеєру сортів корот-
кого та нейтрального дня. Але тут 
більше часу є для сортових «варіа-
цій»: можна також висадити сорти 
короткого дня розсадою «фріго» у 
два строки (осінній та літній) із осо-
бливим наголосом на надранні та 
дуже пізні сорти. Сформувати літ-
ньо-осінній урожай можна також 
комбінуванням і ротацією сортів 
короткого та нейтрального дня.

Суниця у відкритому грунті  

Грунтове вирощування 
під високим накриттям із 
мульчуванням плівкою

Рослини осінньої посадки на грядах у п’ять рядів 
до установки каркасів 
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Накриття плівкою з осені прак-
тикується лише у південних ра-
йонах деяких європейських країн, 
де немає загрози сильних снігопа-
дів (мал.4.2), які фізично можуть 
зруйнувати накриття. У більшості 
ж випадків накриття встановле-
них каркасів теплиць спеціальною 
плівкою чи агроволокном про-
водять весною, і саме такий варі-
ант найбільш придатний для умов 
України, особливо з урахуванням 
останніх (2012–2013 рр.) зимово-
весняних катаклізмів. Як і у по-
передній схемі, необхідність кра-
плинного зрошення та фертигації 
стає невід’ємною умовою техноло-
гічного процесу.

Такі на перший погляд прості 
споруди дають надзвичайний аг-
рономічний ефект – можливість 
дозованої акумуляції необхід-
ної кількості тепла у поєднанні 
з ефективним провітрюванням 
і притіненням, що і забезпечує 
прискорене достигання та дуже 

високу врожайність.
Висвітлені у попередніх розділах 

технологічні схеми вирощування 
суниці базувались на грунтовому 
вирощуванні (сірих лісових грунтах, 
опідзолених, легких чорноземах і 
т.д. ), тобто без відриву (підняття) 
рослин від землі. Однак постійний 
пошук шляхів підвищення продук-
тивності праці при одночасному ба-
жанні здешевлення технології виро-
щування за недосить сприятливих 
як грунтових (або їх відсутності), 
так і кліматичних природних умов 
дали поштовх для розвитку кон-
тейнерного вирощування. Завер-
шення ХІХ та початок ХХІ століття 
затвердили поширення гідропон-
ної культури суниці, тобто виро-
щування на поживних розчинах 
та штучних субстратах.

Практичний досвід засвідчив 
надзвичайну прибутковість такого 
вирощування, а про екологічність та 
чистоту продукції треба думати і ви-
рішувати кожному із нас!

5 ЯГОДИ З ТРАВНЯ 
ПО ЖОВТЕНЬ 

НА СТЕЛАЖАХ ПІД 
ДАШКАМИ ТА У 
ВИСОКИХ ТУНЕЛЯХ

Ця схема майже аналогічна ви-
рощуванню суниці у відкритому 
грунті, що представлені у розділах 
1 та 2, але рослини тут уже роз-
міщені над землею і висаджені у 
ємкості різного виду, які заповне-
ні грунтосумішами або штучними 
наповнювачами – субстратами. 
Основна ж відмінність – монтаж 
і використання автоматизованої 
системи зрошення чи повної ферти-
гації (подачі мінеральних добрив із 
поливною водою), а також відносно 
простого та недорогого плівкового 
екрану для притінення рослин від 
пекучого сонця . Все це забезпечує 
можливість створення оптималь-
них умов для росту, запилення, 

Рослини на горизонтальних 
стелажах, висаджені у плоскі 
мішки – мати зі штучним 
субстратом

Ті ж рослини накриті тунелями –  сучасні суничні плантації 
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формування зав’язі та плодоно-
шення ягід суниці високої якості. 

Вибір сортів має дві складових, 
першою з яких є вказана в розділі 
1. схема використання традицій-
них сезонних сортів, а другою, як і в 
розділі 2, є залучення різних позасе-
зонних сортів нейтрального дня, які 
теж виділяються певною послідов-
ністю достигання. Це сорти Альбі-
он, Аромас, Гавіота, Діамант, Еве-
рест, Еві-2, Світ Еві, Портолас, Сан 
Андреас, Селва та інші. Надходжен-
ня ягід другої хвилі плодоношення у 
них – з липня по жовтень. І саме тут, 
як і в 4.2, на перший план виходить 
використання «фріго» розсади. Еко-
номічна ефективність вирощування 
тут не менша, ніж у стаціонарних 
теплицях, але витрати значно мен-
ші. І саме тому ця технологія має 
стабільну динаміку поширення на-
віть у степових районах європей-
ських країн та пустельних областях 

країн Близького сходу та Африки. 
З початком ХХІ століття ми стає-
мо свідками того, що фаворитами у 
вирощуванні суниці стають уже не 
країни помірного клімату, а країни, 
які мають теплий та навіть жаркий 
клімат і використовують дані типи 
технологій (Іспанія, Португалія, Ту-
реччина, Ізраїль та інші). 

6 ЯГОДИ З БЕРЕЗНЯ 
ПО ЛИСТОПАД У 

ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ 
В ОПАЛЮВАНИХ 
ТЕПЛИЦЯХ

Зимові стаціонарні теплиці, об-
ладнані системами регулювання мі-
кроклімату та штучного досвічуван-
ня, є надто коштовними спорудами, 
тому технологічний процес перед-
бачає вирощування суниці у них 
протягом усього року – до трьох 
ротацій. Практично мова йде про 
вирощування на піднятих горизон-
тальних стелажах сильних завчасно 
підготовлених рослин у контейне-
рах різної форми та ємності: по 5–8 
л круглих і квадратних чи у великих 
і плоских мішках – матах.

Перша ротація передбачає ви-
садження рослин «фріго» у середині 
грудня попереднього року і отри-
мання врожаю з другої половини 
березня по квітень. За врожайнос-
ті у межах 0,4–0,5 кг з рослини, але 
кількості рослин не менше 40 тис. 
шт. валовий збір з гектару станови-
тиме близько 20 тонн.

У другій ротації сильні рослини 
«фріго» висаджують у другій чи тре-
тій декадах травня. Збирання вро-
жаю припадає на липень, а врожай-
ність на рівні 0,15–0,2 кг з рослини. 
Як правило, на 1 метрі квадратному 
розміщують 4 рослини, що і забез-
печує знову дуже високий урожай .

За третьої ротації посадку здій-
снюють у серпні, а збирання врожаю 
– у жовтні – листопаді. Це найваж-
чий для рослин і технологів, з точки 
зору обігріву та освітлення, осінньо-

зимовий період, але можлива вро-
жайність теж висока – 0,2–0,3 кг з 
рослини.

Залежно від мети та виду по-
живного матеріалу, на якому ви-
рощуються суниці, можливі різні 
варіанти культурозміни. При вико-
ристанні штучного субстрату (сумі-
шей чи коковіту – кокосової струж-
ки) та за умови фертигації рослини 
попередньої посадки видаляються, 
а на їх місце висаджуються нові. 
Однак рослини короткого дня від 
третьої ротації (наприклад, сорту 
Ельсанта) можна після декількох мі-
сяців зберігання і спокою викорис-
тати у першій ротації наступного 
року. Це буде врожай із двохрічних 
рослин, які за товарністю і якістю 

ягід поступатимуться однорічним 
рослинам. 

Одним із необхідних питань для 
отримання високого врожаю у те-
плицях є наявність комах-запилю-
вачів квіток, оскільки суниця не є 
достатньо самоплідною культурою. 
Залежно від пори року використо-
вують сім’ї бджіл або джмелів, роз-
міщуючи вулики під або над стела-
жами. 

ЯГОДИ

Рослини під плівковими 
дашками на горизонтальних 
стелажах, висаджені у мішки зі 
штучним субстратом

Надмірні врожаї суниці за 
штучних умов вирощування 

Осінній урожай сорту Ельсанта 
у теплиці 

Зібрані та упаковані у 
півкілограмові ємкості ягоди 
суниці готові до реалізації 






