






листопад 20204

ОВОЧІВНИЦТВО

АГРОГЛОБУС

6	 СЕЛЕКЦІЙНІ	НОВИНКИ		2020	

8	 ЯК	ЗАРОБИТИ	НА	МОРКВI

11	 	НАЙКРАЩИЙ	СОРТИМЕНТ	
ГАРБУЗА	ДЛЯ	ПЕРЕРОБКИ	І	
ЗБЕРІГАННЯ

16	 	ТОМАТИ	ДЛЯ	ВИРОБНИЦТВА	
СОКIВ	I	КЕТЧУПIВ

18	 	СОРТА,	ПРОВЕРЕННЫЕ	
МНОГИМИ	ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ	

20	 	ЧИМ	ПОРАДУВАВ		
ВРОЖАЙ	2020

22	 	АГРОТЕХНIКА	
ВИРОЩУВАННЯ	СПАРЖI

ЗМІСТ

Всеукраїнський 
журнал 

«ОВОЧІ  
ТА ФРУКТИ» 

№ 11 (132),  
листопад 2020 р.

Видавець: 
ТОВ «ВКО «Дельта-Агро» 
www.delta-agro.com.ua

Генеральний директор:  
Сергій Березовський

Головний редактор:  
Олександр Литвиненко

Журналіст: Олесь Дмитренко

Дизайн: Антон Вислобоков

Літературний редактор:  
Наталія Михайленко

Менеджер відділу реклами:  
Наталія Кобевко, +38 (067) 240-04-53 
reklama@pro-of.com.ua

Відділ поширення: Наталія Кобевко

Юридичне супроводження:  
Центр Політико-правових 
 технологій «Ін'Юрпол»

Відповідальність за достовірність фактів, 
цитат, власних імен та іншої інформації несуть 
автори публікацій, а рекламної інформації 
– рекламодавці. Редакція має право не 
розділяти точку зору авторів. Рукописи не 
повертаються і не рецензуються. Редакція 
залишає за собою право редагувати матеріали. 
При передруці текстів та фотографій, а також 
цитуванні посилання на «Овочі та Фрукти» 
обов'язкове.

Ідея, розробка, зміст журналу захищені зако-
нодавством України. Порушення авторських 
прав переслідується законом України. Назва 
та зміст журналу є інтелектуальною власністю 
видавця.

Тираж: 30 000 екз.

Свідоцтво про реєстрацію  
КВ № 18539-7339 ПР, від 22.12.2011 р

Передплатний індекс: 49125

Поширюється на території  
України та країн СНД

Друкарня: «Техно-друк» 

Адреса редакції: 03083,  
м. Київ, пр-т. Науки, 54 Б, офіс 8 

Тел. / Факс: (044) 492-77-42, 492-77-43
Видавець: ТОВ «ВКО «Дельта-Агро»

E-mail: editor@pro-of.com.ua
https://pro-of.com.ua

8

28	 	«ТОРПЕДА»	УКРАИНСКИХ	
БАЗАРОВ	И	ДЫННАЯ	
ДИПЛОМАТИЯ

ЦЕ ЦІКАВО 

ЗМІСТ

34	 	АНАЛIЗ	РИНКУ	ЦУКРОВОЇ	
КУКУРУДЗИ	ТА	
ПЕРСПЕКТИВИ	УКРАЇНИ		
ЯК	ЕКСПОРТЕРА

МАРКЕТИНГ

22

11



28

38	 	НЕБЕЗПЕЧНИЙ	
КАРАНТИННИЙ	ШКIДНИК	
КУКУРУДЗИ

44	 	ФIТОСАНIТАРНI	ЗАХОДИ,	
ЯКI	НЕОБХIДНО	ПРОВЕСТИ	
У	НАСАДЖЕННЯХ	
ПЛОДОВИХ	КУЛЬТУР	
ВОСЕНИ

49	 	ДЕЗІНФЕКЦIЯ	ТЕПЛИЦЬ

52	 	ГАЛОВІ	НЕМАТОДИ		
У	ТЕПЛИЦІ.	ЩО	РОБИТИ?		

58	 	IРРIГАТОР	УКРАЇНА	—
ПРОВIДНI	ТЕХНОЛОГIЇ	
ЗРОШУВАННЯ

64	 	СОРТИ	НЕЙТРАЛЬНОГО	
ДНЯ	СУНИЦI	САДОВОЇ		ТА	
СПЕЦИФIКА	ЇХ	КУЛЬТУРИ

ЗАХИСТ РОСЛИН

САДІВНИЦТВО

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ЗРОШУВАННЯ

ЯГОДИ

ЗМІСТ

34

38

64

49

44



листопад 20206

ОВОЧІВНИЦТВО

СЕЛЕКЦIЙНI НОВИНКИ 2020
NAPOCA F1  КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР HEKTAR DACIANA F1  КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР HEKTAR 

  Ранній індетермінантний гібрид солодкого перцю 
типу Капія. 

  �Рекомендується для вирощування в теплицях та 
у відкритому грунті. Рослина має міцну кореневу 
систему та сильний листовий покрив насиченого 
зеленого кольору. Плоди трохи сплюснуті, великі, 
мають подовжену форму, довжиною 18-23 см, з 
широкими плечима – 5-6 см. Гібрид характеризується 
стабільною врожайністю та високою продуктивністю, 
толерантний до більшості хвороб перцю, а також 
має гарну стійкість до мікротріщин, що сприяє його 
лежкості і покращує транспортабельність. 

  Придатний для вирощування у всіх ґрунтово 
кліматичних зонах України. 

  Середня вага плоду –  150-180 грамів.

  Ранній кубовидний гібрид солодкого перцю 
індетермінантного типу для вирощування у теплицях і 
у відкритому грунті. Рослина, характеризується добре 
розвиненою кореневою системою. Має потужний і 
добре облиствений кущ з міцними гілками. 

  Перевагами гібриду є швидке та дружне дозрівання 
плодів. Рослина доброю переносить відсутність 
кальцію і витримує високу температуру, проявляє 
стресостійкість і стійкість до вірусу мозаїки, фузаріозної 
гнилі. Гібрид невибагливий у вирощуванні, має високу 
врожайність у всіх грунтово-кліматичних зонах України. 
Придатний як для переробки, так і для свіжого ринку. 

  Плоди великі, глянцеві, довжиною 10-11 см., з 3-4 
камерами,  мають соковиту м'якоть і насичений смак.

  Середня вага плоду  –  140 до 180 грамів.
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  Гібрид баклажану для 
вирощування як у відкритому, так 
і у захищеному грунті.

  Дозрівання настає через 50-60 
днів. 

  Рослина компактна з добре 
розвинутим листовим апаратом та 
раннім плодоношенням, стійка до 
вилягання. 

  Рослина відмінно протистоїть 
різним вірусам, в тому числі вірусу 
тютюнової мозаїки. 

  Плоди не втрачають товарного 
вигляду при тривалому зберіганні. 

  М'якоть плоду щільна із солодким 
і дуже делікатним смаком. 

  Майже відсутнє насіння. 

  Гібрид має високий 
дегустаційний бал у квашеному, 
маринованому, засоленому, а 
також замороженому вигляді.

  Вага плоду –  500-700 грамів

  Ультра-ранній 
гібрид білоголової 
капусти. 

 Головка компактна, 
округлої форми. 

  Гібрид придатний 
для вирощування 
у відкритому 
грунті та у 
плівкових 
теплицях. 

  Добре 
транспортується 
та переносить 
низькі 
температури, 
можлива густота 
посадки 65 тисяч 
насінин на гектар. 

  Вегетаційний 
період – 50-55 
днів. 

  Вага плоду – 1-1,5 
кілограмів

AS 227 F1 (MINERVA F1) КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР HEKTAR 

РАНІНІ F1 КОМПАНІЯ-ОРИГІНАТОР  BEJO ZADEN
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Сільськогосподарський коопера-
тив «Агробізнес», що функціонує у 
Кагарлицькому районі на Київщині, 
довгий час спеціалізувався виключ-
но на виробництві агропродукції 
зернової групи  –  пшениці, кукуру-
дзі, соняшнику. Але завдяки дале-
коглядній стратегії керівника цього 
підприємства Григорія Володими-
ровича Кулініченка, у господарстві 
започаткували овочевий напрям, 
який нині займає 10% від загальної 
площі земель, що в обробітку «Агро-
бізнесу». На левовій частці овочево-
го клину панує морква, деякі площі 
знаходяться під буряком, є ділянки, 
де випробовують гібриди цибулі, 
щоб у майбутньому ввести цю куль-
туру у сівозміну господарства. Своє 
рішення про зацікавленість у ви-
робництві овочів борщового набору 
Григорій Володимирович обґрунто-
вує просто: на них, використовую-

чи значно менші площі, можна до-
сягати вищої прибутковості, ніж за 
рахунок інших культур. Особливо, 
якщо запровадити сучасні техноло-
гії, вчитися, експериментувати і ви-

користовувати якісне насіння. Тож 
не даремно гібриди овочевих куль-
тур, які обрали для промислового 
вирощування у СК «Агробізнес», 
селекції Bejo Zaden, адже компанія 

ЯК ЗАРОБИТИ НА МОРКВI

ОВОЧІВНИЦТВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

Григорій Володимирович Кулініченко



є беззаперечним лідером у світі з 
виробництва насіння моркви, буря-
ка і цибулі. Більше про аспекти, що 
вплинули на вибір насіння, Григорій 
Володимирович розповів під час на-
ших відвідин підприємства.  

–  Вважаю, що ми розуміємося 
на насінні, адже й самі є насінниць-
ким господарством. Виробляємо 
насіння пшениці, гречки, горо-
ху, ячменю. З ТОВ «Бейо Україна» 
співпрацюємо понад вісім років. За 
цей час упевнилися у ефективнос-
ті їх продукції. Значущою також є 
агрономічна підтримка, яку надає 
нам ця компанія. Тобто без участі 
ТОВ «Бейо Україна» ми б набага-
то більше витратили часу, коштів і 
сил, щоб навчитися овочівництву, 
– каже Григорій Володимирович. – 
Тож з якісним насінням і надійним 
супроводом ми розширюватимемо 
овочевий клин. Плануємо за декіль-
ка років збільшити посіви під овоче-
вими до 40 гектарів. А далі будемо 
орієнтуватись на наявність вологи, 
на наші можливості забезпечити 
рослини продуктивною вологою 
тоді, коли це потрібно.

– Які гібриди моркви викорис-
товуєте? 

– У нинішньому році 70% площ 
займає Каскад F1, все інше – Нерак 
F1. Для зберігання продукції ввели у 
дію додаткові потужності новозбу-
дованого овочесховища. Сподіва-
ємося, що з їх допомогою вдасться 

дочекатися максимально привабли-
вої ринкової ціни на весь врожай 
коренеплодів. Щоправда, деяку час-
тину Каскаду F1 реалізували з поля 
як ранню продукцію. 

– Чому серед розмаїття про-
позицій з насіння моркви на по-
лях СК «Агробізнес» домінує 
Каскад F1?

– Протягом восьми років ми ви-
пробували насіння різних гібридів 
і виробників. Як зазвичай, у кож-
ного виробника є гібрид, здатний 
конкурувати. Але наголошую, за 
всі ці роки у нас не було проблем зі 
строками поставки насіння, не було 
проблем і з його якістю. Ми задово-
лені співпрацею з ТОВ «Бейо Украї-
на». Тож не шукаємо чогось іншого, 
до того ж упевнені, що кращого не 
знайдемо. Бо основною перевагою 
гібридів Bejo Zaden є їх товарність. 
Адже ті гібриди, з яких я починав, 
не забезпечували бажаного рівня 

цього показника. А зараз, коли ми 
продаємо свіжі овочі на межі рен-
табельності, висока товарність дуже 
важлива, бо саме це забезпечує при-
бутковість. Тобто секрет простий: 
все треба робити за технологією, не 
економити на видатках. Необхідно 
дати рослинам весь потрібний об’єм 
міндобрив, вологи, пестицидів, від-
повідно прибутки треба шукати у 
максимальній урожайності куль-
тури. Тільки так можна продати по 
мінімальній ціні, але за рахунок вро-
жаю залишитися у плюсі. У цьому і 
допомагає ТОВ «Бейо Україна». Ми 
щороку спільно окреслюємо техно-
логічні карти виробництва як із жив-
лення, так і з захисту рослин. Також 
важливим нюансом лишається то-
варність конкретних гібридів. Тому 
вибір зупинили на Каскад F1 і Нерак 
F1. Каскад F1 взагалі універсальний 
гібрид, зовсім не вибагливий. Його 
можна використовувати як на ран-

ОВОЧІВНИЦТВО

Каскад F1 є лідером у сегменті 
шантане як в Україні, так і у світі. 
Вирізняється врожайністю, 
витривалістю до будь-яких умов 
вирощування, коренеплоди стійкі 
до розтріскування. Дозріває 
Каскад F1 у діапазоні 100-135 діб. 
Морква вирівняна, має привабли-
ве як внутрішнє, так і зовнішнє 
забарвлення. Відзначається ви-
соким вмістом каротину і цукрів. 
Каскад F1 прекрасно підходить 
як для свіжого ринку, так і для 
зберігання та переробки. З одного 
кілограма коренеплодів виходить 
близько 525 мілілітрів соку. Гібрид 
рекомендований для грунтів і зон 
усіх типів. Має гарну стійкість до 
хвороб, зокрема, церкоспорозу та 
плямистостей. 

ДОВІДКА
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Перед збором Каскад F1 пройшли дощі, тож доведеться очищати 
коренеплоди від чернозему

Так виглядає нове овочесховище



ню продукцію, так і для зберігання. 
Він урожайний. Скажімо, у нас у 
серпні він вже забезпечує 80 тонн з 
гектара. А це досить непоганий по-
казник. Тому Каскад F1 ми реалізу-
ємо до і після Нового року, а Нерак 
F1 лише після новорічних свят.

– Де збуваєте овочевий уро-
жай?

– У мережах супермаркетів. Вони 
складають серйозну конкуренцію 
ринкам і базарам в Україні, принай-
мні, моркву покупці здебільшого 
шукають там. Тож виробникам бор-
щового набору залишається підла-
штовуватися під вимоги мереж.

– Чи пробували експортувати 
коренеплоди?

– Є такі плани. Для цього і схови-
ще збудовано. 

– Наскільки погодні умови ни-
нішнього року вплинули на вро-
жай моркви? 

– Якщо розглянути вирощу-
вання не лише овочів, а і зернових 
культур, то найскладнішого року 
за мою 25-річну практику не при-
гадую. Скажімо, кукурудзи зібрали 

утричі менше, ніж у минулому році. 
По овочевим культурам цьогорічні 
погодні умови не так відчутно вда-
рили, бо виручило крапельне зро-
шення. Але врожай все ж буде трохи 
меншим. Бо в кращі часи ми і по 100 
тонн моркви з гектара збирали. 

– Який відсоток доходу госпо-
дарства маєте від реалізації ово-
чів?

– Враховуючи те, що ми непогано 
навчилися працювати із зерновими 
і олійними культурами, це незна-
чна частка доходу, але вагома. Бо 
не все вимірюється короткостро-
ковим прибутком. Так, в овочівни-
цтві велику частку роботи забезпе-
чує ручна праця, що, своєю чергою, 
забезпечує селян роботою. А це і 
розвиток сільських територій, і їх 
життєспроможність. От, скажімо, у 
нас жіноча бригада буквально цілий 
рік задіяна на моркві. Влітку – зро-
зуміло, а взимку вони працюють на 
відвантаженні моркви, на її доробці, 
буває і у дві зміни, щоб максималь-
но ефективно виконати будь-яке за-
мовлення клієнта.   

– Що можете розповісти про 
буряки? 

– Цю культуру ми нещодавно 
почали вирощувати, здебільшого 
для створення овочевої сівозміни. 
У нинішньому році посіяли трохи 
більше 4 га і також з лінійки гібридів 
Bejo Zaden. Бо у партнерських сто-
сунках найвище ціную надійність і 
пунктуальність.  

ОВОЧІВНИЦТВО

Керівник СК «Агробізнес» 
Григорій Кулініченко спілкується 
з провідним менеджером ТОВ 
«Бейо Україна» Іваном Баськом
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Серед низки стратегічних сіль-
ськогосподарських рослин певне 
місце займає гарбуз. Плоди гарбуза – 
цінний харчовий і дієтичний продукт 
харчування, джерело багатого набору 
біологічно активних речовин. Вони 
містять корисні людському організму 
білки, які досить добре засвоюються, 
пектин, вуглеводи, крохмаль, орга-
нічні кислоти, жири, вітаміни, міне-
ральні солі та інші речовини. Є окре-
ма група столових сортів, у м’якуші 
яких кількість сухої речовини скла-
дає до 20%, цукрів – понад 15%, ка-
ротину– понад 20–25 мг %. Хімічний 
склад плодів гарбуза значною мірою 
залежить від різних технологічних 
прийомів вирощування, виду і сорту, 
ґрунтово-кліматичних умов та інших 

факторів. Використання гарбуза різ-
номанітне – від фармацевтичної до 
харчової промисловості. У харчовій 
промисловості гарбуз знайшов своє 
використання у різних видах – як у 
натуральному, так і у вигляді напів-
фабрикатів.

Вимоги до сортів (гібридів) гар-
буза зумовлюються, у першу чергу, 
запитами виробництва, споживача, 
зовнішнього ринку і змінюються з ча-
сом. Головними вимогами до сортів 
(гібридів) залишаються висока про-
дуктивність у сполученні з високими 
якістю плодів і стійкістю до хвороб і 
шкідників.

Культивують три види: велико-
плідний, твердокорий (або звичай-
ний), мускатний. У селекційній роботі 

з гарбузом існує ряд напрямів, зумов-
лених означеними вище факторами, 
які формують у нових генотипах ко-
рисні господарські ознаки. 

До Державного Реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в 
Україні, на 2020 рік внесено 20 сортів 
гарбуза трьох культурних видів.

Ознака «якість плодів» є комп-
лексною і включає вміст сухих ре-
човин, цукрів, каротину, органічних 
кислот, структури м’якуша та ін. 
Основну масу сухої речовини у гар-
буза складають цінні спирторозчинні 
цукри (глюкоза, фруктоза, цукроза) 
та нерозчинні у спирті полісахариди 
(крохмаль, пектин). Відзначена тісна 
кореляція (r = 0,75) між вмістом цу-
крів і сухих речовин. 

НАЙКРАЩИЙ СОРТИМЕНТ ГАРБУЗА
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ² ЗБЕР²ГАННЯ

О.В. СЕРГІЄНКО, 
доктор с.-г. 
наук, с.н.с., зав. 
відділу селекції  і 
насінництва овочевих 
і баштанних 
культур Інституту 
овочівництва і 
баштанництва НААН 
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Для підвищення якості плоду не-
обхідно враховувати низку факторів: 
місце розташування його на рослині 
(краще добирати плоди, які утвори-
лись у 7–15 вузлі), масу плоду (у меж-
ах генотипу краще добирати середні 
за розміром і масою плоди). Високу 
цукристість можуть також забезпе-
чити південні за походженням гено-
типи.

Пектин і каротин – їх вміст також 
є складовою якості плоду. Створен-
ня генотипів гарбуза (сортів, ліній і 
гібридів) із вмістом каротину понад 
20 мг% і пектину 2–3% – один із най-
актуальніших напрямів селекційної 
роботи. За їх вмістом першість нале-
жить двом видам – С. mosсhata та С. 
maхima, що робить їх універсального 
напрямку використання. Саме у цих 
видах є найбільш вдале поєднання 
високого вмісту каротину і пектину. 
У польових умовах за ознакою вміст 
каротину добирають плоди за ін-
тенсивністю забарвлення м’якоті та 
супутніми показниками – інтенсив-
ністю забарвлення маточки для виду 
С. moschata та інтенсивністю забарв-
лення пелюсток у жіночих квіток для 
виду С. maxima.

Вміст каротину у плодах визна-
чається лабораторним методом. Для 
визначення вмісту каротину (про-
вітаміну A) застосовують фотоме-
тричний метод визначення масової 
концентрації його у розчині, який 
отримують після екстрагування ка-
ротину із продуктів органічним роз-
чинником. Селекційними методами 
– доборами висококаротинних форм 
та включенням їх у селекційний про-
цес шляхом гібридизації підвищують 
його вміст у нових генотипах.

Придатність до переробки. За-
звичай це столові сорти з комплексом 
ознак, серед яких основними є інтен-
сивне забарвлення шкірки та м’якуша. 
Більш технологічними є тонкокорі, 
з рівною поверхнею, дрібнозернисті 
плоди, здатні зберігатись тривалий 
час. Це зазвичай сорти гарбуза мус-
катного та великоплідного, придатні 
для вирощування на суходолі та при 

зрошенні, універсального напрямку 
використання, придатні для перероб-
ки на дієтичні продукти харчування. 
Скоростиглість цих сортів – 95–100 
діб від сходів до початку достигання 
плодів. Завдяки тому, що на корі цих 
сортів відсутні темно-зелені плями 
і малюнок, а сама кора за кольором 
близька до червоно-помаранчевого 
кольору м’якоті плодів, продукти пе-
реробки таких плодів мають чудовий 
помаранчево-червоний колір та висо-
ку якість.

Деякі сорти мають біле насіння 
олійного напрямку, але низька якість 
м’якоті плодів, присутність під корою 
зеленого шару клітин, сіро-зелене за-
барвлення кори плодів унеможлив-
люють використання їх для приготу-
вання продуктів високої якості.

В останні роки у світі значно 
збільшився попит на насіння гар-
буза. Це обумовлено у першу чергу 
його високими лікувальними влас-
тивостями. Тому гарбузове насіння 
справедливо розглядають як стра-
тегічну експортну сировину. Задо-
вольнити попит на насіння зможуть 
сорти гарбуза, які належать до бота-
нічного виду гарбуз твердокорий та 
гарбуз великоплідний. Ці сорти за-
звичай вирощують для отримання 
насіння, яке використовують як у 
кондитерській, так і у фармацевтич-
ній промисловості.

СОРТИ ГАРБУЗА, 
ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО 
БОТАНІЧНОГО ВИДУ 
ГАРБУЗ МУСКАТНИЙ 
(CUCURBITA MOSCHATA DUCH.)

АРАБАТСЬКИЙ. До достигання 
плодів 118 –127 діб. Універсально-
го використання (у консервній про-
мисловості – для виробництва соків, 
пюре). Вибагливий до тепла. Тран-
спортабельність середня, лежкість – 
3–4 місяці. Урожайність 48,0 т/га.

Плід видовжено-циліндричний 
(середня довжина 56 см), з потов-
щенням до вершини, масою 5–9 кг 

(іноді до 20). Поверхня гладенька, 
слабозморшкувата. Візерунок у ви-
гляді ледь помітних розірваних смуг. 
Кора тонка, крихка, оранжево-жовта. 
М’якоть яскраво-помаранчева, тов-
ста, дуже щільна, соковита, солодка. У 
вершинній потовщеній частині плода 
4–6 плацент. Вміст сухої речовини 
8,4–10,8, загального цукру – 5,2–7,1%, 
вітаміну С – 7,9 мг%. Смакові якості 
від 3,8 до 5 балів.

ГІЛЕЯ. До початку достигання 
плодів 90–100 діб. Універсального 
використання. Відносно стійкий до 
борошнистої роси. Транспортабель-
ність висока. Плоди здатні зберіга-
тися до одного року. Урожайність на 
богарі до 50,0, при зрошенні – до 100 
т/га.

Плід кулястий, слабоплескатий 
або короткоовальний, середньосег-
мен-тований, без сітки, оранжевий, з 
восковим нальотом. М’якоть черво-
но-помаранчева, товщиною 4–8 см, 
щільна і середньощільна, солодка. 
Вміст сухої речовини 8,5–10, загаль-
ного цукру – 7–9 %, каротину – 9–13,6 
мг%.

НОВИНКА. До початку дости-
гання 110–115 діб. Універсального 
використання. Урожайність на богарі 
19,0–25,0 т/га. Плід гладенький, сла-
босегментований, без сітки, масою 
4,2 кг. Фон золотисто-жовтий, мідно-
го забарвлення, смугами. Кора тонка, 
крихка, блідо-жовта при розрізанні. 
М'якоть яскраво-помаранчева або 
помаранчева, соковита. Вміст сухої 
речовини – 11,5, загального цукру – 
9%, вітаміну С – 8,5 мг%, β-каротину 
– до 14 мг%.

БАЛЬЗАМ. Пізньостиглий (125–
130 діб), урожайність плодів – 36–42 
т/га, насіння – 200–300 кг/га. Плід 
масою 5–9 кг. Забарвлення плоду 
коричневе, м’якуш товщиною 6–8 
см, яскраво-помаранчевий, серед-
ньощільний, солодкий. Вміст сухої 
речовини у плодах – 7,5–10%, цукрів 
– 5–7%, каротину – 14–16 мг%. Сорт 
столовий, для промислової пере-
робки. Плоди добре зберігаються.

ПОЛЯНИН. Пізньостиглий (128 
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діб), урожайність товарних плодів – 
34–40 т/га. Плоди середні за розмі-
рами і масою (4–6 кг, окремі до 10–12 
кг). М’якоть яскраво-помаранчева, 
середньої щільності, товщиною 5–6 
см. Вміст сухої речовини у плодах – 
8–10%, цукрів – 6–7%, каротину – 14 
мг%. Насіння дрібне, сірувате. Сорт 
столовий.

СОРТИ ГАРБУЗА, 
ЯКІ НАЛЕЖАТЬ 
ДО БОТАНІЧНОГО 
ВИДУ ГАРБУЗ 
ВЕЛИКОПЛІДНИЙ 
(CUCURBITA MAXIMA DUCH.)

СЛАВУТА. Сорт пізньостиглий 
(125–150 діб), транспортабельний, 
з високою здатністю до зберігання 
(більше 180 діб). Середньостійкий до 
ураження борошнистою росою і ба-
штанною попелицею. Універсального 
використання.

Плід плескатий і округло-плес-
катий, з сильно сегментованою, бу-
гристою поверхнею. Середня маса 
плода – 5,0–6,0 кг. Забарвлення кори 
сіре, кора шкіряста. Візерунок пло-
ду – голубувато-сірі плями і смужки. 
М’якоть товста (6,0–8,0 см і більше), 
червоно-помаранчева, дуже щільна і 
солодка, малосоковита. Насіннєва ка-
мера мала. Насіння середнє та велике, 
коричневате, гладеньке. Маса 1000 
насінин – 300 ± 50 г.

Урожайність плодів – 50–65 т/га., 
насіння – 450–700 кг/га. Вміст сухої 
речовини – 13,0–17,3 %, загального 
цукру – 6,5–9,0 %, вітаміну С – 19,6 
мг/100 г., ß каротину – 10,0–12,0 
мг/100 г. Смакові якості 4,2–4,8 бала.

ЖДАНА. Сорт середньостиглий 
(120–130 діб), транспортабельний, 
з високою здатністю до зберігання. 
Стійкий до борошнистої роси і ба-
штанної попелиці. Універсального 
використання. Смакові якості 4,8–
5,0 бала. Плід плескатий, середньо-
го розміру, світло-сірий, без візе-
рунка. Середня маса плода – 6,0–8,0 
кг. Поверхня плода сегментована. 

М’якоть товста (6,0–10,0 см), інтен-
сивно помаранчева, соковита, со-
лодка. Насіннєва камера невелика. 
Насіння коричневате, гладеньке, се-
реднє та велике. Маса 1000 насінин 
– 300–420 г.

Урожайність плодів – 30–40 т/га., 
насіння – 210–440 кг/га. Вміст сухої 
речовини – 13,0–14,0 %, загально-
го цукру – 8,0–9,0 %, вітаміну С – 28 
мг/100 г., ß каротину – 10,0–15,0 
мг/100 г. 

ЮВІЛЕЙ. Пізньостиглий (125–128 
діб), урожайність плодів – 26–30 т/га, 
насіння – 200–300 кг/га. Плоди дрібні 
і середні, масою 3–9 кг. Забарвлення 
кори плоду сіре. М’якоть яскраво-по-
маранчева, щільна, товщиною 6–8 см, 
солодка. Вміст сухої речовини у пло-
дах 12%, цукрів 7–8%, каротину 14,4 
мг%. Насіння коричневе, глянцеве, ве-
лике, маса 1000 шт. понад 300 г. Сорт 
столовий. Плоди довго зберігаються 
(до 8–9 місяців).

Новий сорт великоплідного гар-
буза, який зараз виходить на ринок 
– УНІВЕРСАЛ – є придатним для 
вирощування у відкритому ґрунті на 
суходолі і при зрошенні. Плоди се-
редньою масою 7,0–8,0 кг, кулясто-
плескаті, рожево-червоні, здатні збе-
рігатися до одного року. Колір кори 
плодів близький до оранжевого ко-
льору м’якоті плодів; під корою пло-
дів відсутній шар зелених клітин; ви-
сокий уміст у плодах каротину (до 18 
мг/ 100 г) і пектинових речовин (до 10 
% на суху речовину); насіння біле, ве-
лике. М’якоть червоно-помаранчева, 
при переробці дає продукти високої 
якості. Транспортабельність плодів 
задовільна. Сорт є відносно стійким 
до борошнистої роси.

СВІТЕНЬ. Сорт середньостиглий 
(108–125 діб), інтенсивного типу, при-
датний до механізованого збирання. 
Відносно стійкий до борошнистої 
роси і баштанної попелиці. Універ-
сального використання. Рослина 
кущова. Плід плескатий і слабоплес-
катий (індекс плода 0,6–0,8), гладень-
кий, світло-сірий (майже білий), без 
візерунка. Середня маса плоду 3,0–5,0 

КОРОЛЬ F1

ГАМЛЕТ
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кг. М’якоть середньої товщини (4–6 
см), жовтувато-помаранчева, слабо-
солодка. Насіннєва камера середня. 
Насіння біле, середнє та велике. Маса 
1000 насінин – 280–350 г.

Урожайність 35–48 т/га, насіння 
380–600 кг/га. Вміст сухої речовини 

5,0–8,0 %, загального цукру – 4,0–
6,0%, вітаміну С – 4,1 мг/100 г, ß каро-
тину – 2,2 мг/100 г. 

ВАЛОК. Рослина кущова. Сорт 
середньостиглий (110–120 діб). Тран-
спортабельний, лежкий. Придатний 
для механізованого вирощування і 
збирання. Відносно стійкий до бо-
рошнистої роси. Кормового і олійно-
го призначення. Плід середньоплес-
катий. Середня маса плода до 6,0 кг. 
Кора дерев’яниста, тонка (3 мм). Фон 
плоду сірий, візерунок – дрібні і се-
редні світло-сірі плями, які у процесі 
зберігання переходять у блідо-жовті і 
червоні. М’якоть середньої товщини, 
жовто-помаранчева, соковита. Насін-
нєва камера середня і велика. Насіння 
середнє і велике, біле. Маса 1000 на-
сінин 300–400 г. 

Урожайність плодів – 40–60 т/га, 
насіння – 500–600 кг/га. Вміст сухої 
речовини 7,0–8,0%, загального цукру 
5,5–6,0 %, вітаміну С – 10 мг/100 г.

СОРТИ ГАРБУЗА, 
ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО 
БОТАНІЧНОГО ВИДУ 
ГАРБУЗ ТВЕРДОКОРИЙ 
(CUCURBITA РЕРО L.).

УКРАЇНСЬКИЙ БАГАТОПЛІД-
НИЙ. Рослина з довжиною головно-
го стебла 2–3 м. Листкова пластин-
ка велика (понад 25 см), п’ятикутної 
форми, зелена, зі слабкою білою 
плямистістю. Плід короткооваль-
ної і обернено-яйцеподібної форми. 
Середня маса плода – 5,0–8,0 кг. По-
верхня плоду слаборебриста. Фон не-
достиглого плоду – темно-зелений, 
стиглого – апельсиновий. Візерунок 
плоду – широкі розірвані зелені сму-
ги. Кора дерев’яниста, тонка. М’якоть 
середньої товщини (2,5–5,0 см), жов-
то-помаранчева, хрумка, малосолод-
ка. Насіннєва камера велика. Плацен-
ти відкритого типу, постінні. Насіння 
жовто-кремове, середнього розміру. 
Маса 1000 насінин – 200–280 г.

Сорт ранньостиглий (до дости-
гання плодів і насіння 80–90 діб). По-

сухостійкий, транспортабельний, із 
слабкою здатністю до зберігання. Від-
носно стійкий до борошнистої роси і 
баштанної попелиці. Універсального 
використання. Урожайність 30–45 т/
га, насіння – 300–500 кг/га.

Вміст сухої речовини у плодах 
– 6,0–10,5 %, цукрів – 5,0–6,0 %, ві-
таміну С 25–28 мг/100 г., ß кароти-
ну – 2,1–3,2 мг/100 г. Смакові якості 
4,8–5,0 бала.

МОЗОЛІЇВСЬКИЙ 15. Сорт се-
редньостиглий (118–120 діб). Хо-
лодостійкий, транспортабельність 
плодів висока, здатність до збері-
гання середня. Відносно стійкий до 
борошнистої роси і баштанної попе-
лиці. Універсального використання. 
Плід овально-циліндричної форми з 
гранчастою плодоніжкою. Середня 
маса плоду 4–8 кг. Поверхня плоду 
ребриста, особливо біля плодоніж-
ки. Забарвлення фону недостиглих 
плодів темно-зелене, стиглих – жов-
те; візерунок кори – широкі поздо-
вжні розірвані у вигляді плям смуги 
(у недостиглих плодів темно-зелено-
го забарвлення, у достиглих – оран-
жевого). Кора дерев’яниста, тонка. 
М’якоть помаранчева, середньої тов-
щини (4,0–5,0 см), щільна, слабово-
локниста, солодка. Насіннєва камера 
середня та велика. Насіння середньо-
го розміру, жовто-кремове, з подвій-
ним обідком. Маса 1000 насінин – 
200–250 г.

Урожайність плодів – 20–40 т/га, 
насіння – 120–250 кг/га. Вміст сухої 
речовини – 8,0–12,0 %, загального цу-
кру – 7,0 – 8,0 %, ß каротину – 2,7–3,4 
мг/100 г. Смакові якості плодів – 4,0 
– 4,8 бала.

ЛЕЛЬ. Рослина кущова. Сорт 
ранньостиглий (80–90 діб). Високо-
придатний для механізованого виро-
щування і збирання. Універсального 
використання, насіння для отриман-
ня гарбузової олії, олійність ядер 47–
49%. Плід середньо- і слабоплескатої 
форми. Поверхня гладенька, з ре-
бристістю біля плодоніжки. Середня 
маса плода – 3,0–4,0 кг. Кора тонка, 
дерев’яниста. Забарвлення кори жов-

ОВОЧІВНИЦТВО
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то-помаранчеве; візерунок плода – 
темно-помаранчеві широкі розірвані 
смуги. М’якоть жовта, хрумка, мало-
солодка, середньої товщини 3,5–5,0 
см. Насіннєва камера велика. Насіння 
середнього розміру, жовто-кремове, з 
ясним обідком. Маса 1000 насінин – 
180–230 г.

Урожайність плодів – 40–60 т/га, 
насіння – 600–800 кг/га. Вміст сухої 
речовини у плодах – 6,0–10,0 %, за-
гального цукру – 4,2–6,0 %, вітаміну 
С – 3,9 мг/100 г, ß каротину – 1,0–3,0 
мг/100 г. Смакові якості 4,0 бала.

ГАМЛЕТ. Сорт ультраранньости-
глий (до достигання насіння 80 діб). 
Сорт відносно стійкий проти борош-
нистої роси. Олійного напрямку ви-
користання, олійність ядер 48–51%. 
Рослина напівкущова, з коротким 
головним стеблом. Плід слабоплеска-
тий, з наявною ребристістю біля пло-
доніжки. Середня маса плода – 2,8–
3,5 кг. Кора дерев’яниста, основний 
колір кори – жовтий. М’якоть жовта. 
Насіннєва камера велика. Насіння 
голе (без оболонки), сіро-зелене, се-
реднього розміру. Маса 1000 насі-
нин – 180–200 г. Урожайність плодів 
– 30–35 т/га, насіння – 400–480 кг/
га. Вміст сухої речовини – 6,0–7,0 %, 
загального цукру – 5,1 %, ß каротину 
– 3,3 мг/100 г.

Треба також відзначити, що саме 
генотипи гарбуза універсального 
призначення мають суттєві переваги 
над сортами з вузькими можливос-
тями їх використання. Тому створен-
ню таких сортів необхідно приділяти 
максимальну увагу. Отже, актуаль-

ним завданням у селекції залиша-
ється створення більш скоростиглих 
столових сортів і гібридів велико-
плідного та мускатного гарбуза при 
збереженні високої якості м’якоті. 
Максимально відповідає вимогам 
виробників новий гібрид Король F1, 
який переважає поширені у північно-
му Степу і Лісостепу України сорти 
столового гарбуза Славута і Ждана за 
виходом товарної продукції високої 
якості. Вегетаційний період 125 діб, 
середня маса товарного плоду скла-
дає 4,0 кг, товарність 95%, дегустацій-
на оцінка 4,6 бала, відносно стійкий 
проти борошнистої роси.

Збиранню врожаю плодів гарбуза 
треба також приділяти особливу ува-
гу, і саме від виконання всіх належних 
умов залежить лежкість плодів. Зби-
рання плодів розпочинають при фі-
зіологічному ступені їх зрілості (45–
50- денного віку). Ознакою того, що 
плоди дозріли, є засихання листків, 
плодоніжки, визначається рисунок 
кори, її затвердіння. Збирають уро-
жай у суху погоду до настання при-
морозків. Обережно зрізають (краще 
садовими ножицями) разом із плодо-
ніжкою на відстані 5–7 см від її осно-
ви. Плоди, які пошкоджені механічно 
або без плодоніжки, використовують 
у першу чергу. Гарбуз збирають за 
один прийом. Плоди зносять у купи 
або у валки вручну. Для механізова-
ного скочування плодів використо-
вують спеціальні валкоутворювачі. З 
валків (куп) плоди вручну завантажу-
ють у транспортні засоби або у кон-
тейнери.

Транспортують плоди гарбу-
за усіма видами транспорту згідно 
з правилами перевезень вантажів, 
що швидко псуються, чинними на 
певному виді транспорту. Під час 
транспортування плодів гарбуза у 
відкритих автомобільних транспорт-
них засобах вантаж захищають від 
атмосферних опадів і температури 
повітря близько 0°С брезентом. Під 
час транспортування плодів гарбуза 
у рефрижераторних вагонах або авто-
рефрежераторах температуру пові-
тря треба підтримувати від 6 до 8 °С.

Плоди гарбуза можна транспорту-
вати насипом або в упакованому ви-
гляді. Висота укладення плодів гарбу-
за – 1,5±0,1 м. Обов'язкова умова при 
транспортуванні таким способом – 
м'яка підстилка завтовшки не менше 
10 см.

Для тривалого зберігання відбира-
ють добре дозрілі плоди з плодоніж-
ками. Плоди гарбуза зберігають у тарі 
або на стелажах у чистих, пристосо-
ваних складських приміщеннях, що 
вентилюються.

Термін зберігання плодів гарбуза 
не більше, ніж сім місяців при темпе-
ратурі повітря від 8 до 10 °С, та від-
носній вологості повітря 70–75%. Такі 
умови можна створити на верандах, 
утеплених балконах, сараях, горищах 
у сіні чи соломі. Недопустиме зни-
ження температури до -2° С.

Беріть до уваги представлений 
сортимент та поради і отримуйте 
якісний продукт для споживання 
як у свіжому, так і переробленому 
вигляді. 

ЛЕЛЬПОЛЯНИН
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Плануючи виробництво томат-
ного соку або пасти, необхідно 
правильно підібрати сорти томатів, 
тому що різні плоди мають різну 
консистенцію та смакові властивос-
ті, що у свою чергу впливає на якість 
та смак соку або пасти. 

 Щоб сік вийшов у міру густим, 
для нього найкраще використову-
вати великоплідні сорти томатів з 
не дуже щільною та сухою м'якоттю. 
Це так звані салатні сорти. Вони, як 
правило, соковиті, мають дуже висо-
кі смакові якості, що дуже добре по-
значається на соку. Для класичного 
томатного соку краще надавати пе-
ревагу різновидам із червоними і 
рожевими помідорами, але стають 
популярними і соки з жовтих або 
оранжевих томатів, вони завдяки 

меншій кислотності рекомен-
довані для людей, які стражда-
ють від хвороб з нирками та про-
блем із суглобами.

Гарна паста або кетчуп повинні 
мати густу консистенцію. Для їх 
приготування потрібно вибирати 
м'ясисті сорти томатів зі щільною 
м'якоттю, мінімальною кількістю рі-
дини (майже без насіннєвих камер). 
Такі характеристики притаманні 
сортам з невеликими кулястими 
або сливоподібними плодами. У 
переробку слід відбирати тільки по-
вністю дозрілі плоди, інакше зали-
шиться багато відходів, паста вийде 
з бурим відтінком. 

Технологія виробництва тома-
тів для переробки майже не відріз-
няється від стандартної технології 

вирощування, але слід приді-
лити більш уваги деякім елемен-
там. Розсаду вирощують звичайним 
способом. Після висадки росли-
ни обов'язково поливають. Полив 
може здійснюватися безпосередньо 
при садінні або після нього крапель-
ним методом. Поливна норма води 
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повинна становити не менше 0,5 л 
на рослину. Через 3–4 дні роблять 
підсадку рослин, що загинули, та 
повторно поливають. Полив про-
водять до повного зволоження кон-
туру в зоні залягання кореневої сис-
теми, підтримуючи вологість ґрунту 
на рівні 80% НВ до повного прижив-
лення розсади.

Критичний період вологозабез-
печеності для томатів – з’явлення 
зав'язі та налив плодів. Нестача во-
логи у цей період викликає опадан-
ня зав'язей, дрібноплідність, скру-
чування листя, захворювання. Різкі 
перепади з поливами призводять до 
розтріскування плодів та подаль-
шого їх пошкодження хворобами, 
що погіршує якість соку. Кількість 
поливів залежить від погодних 
умов, стану ґрунту та наявності про-

дуктивної вологи у ґрунті. Для 
отримання якісної продук-

ції обов’язково проводять 
фертигацію водорозчин-
ними добривами, осо-
бливу увагу приділяючи 
калійним добривам.

Під час вегетації рос-
лин томата проводять 
боротьбу з бур'янами, 
хворобами та шкідни-

ками. Бур'яни знищують за допо-
могою агротехнічних прийомів або 
за допомогою дозволених хімічних 
засобів – гербіцидів – згідно реко-
мендованих норм компаній оригі-
наторів.

Найбільш небезпечні хвороби на 
томатах для переробки – фітофто-
роз, макроспоріоз і альтернаріоз. 
Плоди, пошкоджені хворобами, 
дуже погіршують смак соку, тому 
для зменшення прояву цих хво-
роб знищують рослинні рештки. 
Обов’язково дотримуються про-
сторової ізоляції з ділянками інших 
пасльонових культур.

Збирання томатів для вироб-
ництва соку проводиться вручну, 
оскільки ці сорти дуже соковиті 
та швидко травмуються. Томати 
для виробництва паст та кетчу-
пів можна збирати за допомогою 
збиральних комбайнів. Для пере-
робки необхідно вибирати повніс-
тю зрілі плоди, без ознак пошко-
дження шкідниками та хворобами. 
Плоди не повинні бути обпечені 
сонцем, що дуже погано впливає 
на смакові якості продукції. До-
пустимі строки їхнього зберіган-
ня за умови видалення браку піс-
ля комбайна: у неохолоджуваних 

умовах – 12 год., в охолоджуваних 
– 6 діб. Якщо помідори вологі, збе-
рігати їх можна не більше 2 годин у 
неохолоджуваних складських при-
міщеннях і двох діб – у охолоджу-
ваних. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Главной задачей селекции всег-
да была четкая направленность на 
выведение сортов растений, имею-
щих, как говорили в прошлом веке, 
«важное народнохозяйственное 
значение». Сейчас это выражение 
мы незаслуженно забыли и замени-
ли на словосочетание «рыночный 
потенциал», которого хватает в 
лучшем случае на 5–10 лет продук-
тивной жизни сорта или гибрида. 
Сорта же, выведенные в 50-х-60-х 
годах прошлого столетия, облада-
ют высокими вкусовыми качества-
ми, урожайностью, устойчивос-
тью к болезням, пластичностью в 
различных условиях и грунтово-
климатических зонах выращивания. 
В их выведении были задействованы 
сотни тысяч квалифицированных 
специалистов из отраслевых НИИ, 
селекционных станций, опорных 
пунктов, опытных хозяйств и дру-
гих научных подразделений. Об их 
закономерной живучести и попу-
лярности свидетельствует тот 
факт, что они присутству-
ют в Государственном 
реестре сортов 
р а с т е н и й , 

пригодных для распространения в 
Украине на 2020 год. Вот эти сорта:

Что же происходит с современ-
ной селекцией и овощеводством 
сегодня? Приведем несколько 
интересных фактов 

• В ходе наших исследований око-
ло пяти лет назад в проекте «Что 
едим» мы столкнулись с тем, что 
с каждым годом, начиная с конца 
примерно 90-ых годов, количество 
витаминов в овощной продукции 
начало снижаться. Мы обнаружи-
ли, что существует стойкая тен-
денция к уменьшению содержания 
терпенов и флавоноидов, которые 
могут влиять на вкус и аромат и 
имеют важную терапевтическую 
ценность.

• Значительно увеличилась на-
грузка ХСЗР на растения. 
Технологические 
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Погоня за сортовым разнообразием приводит к тому, 
что сегодня на прилавках магазинов мы в большинстве 
случаев видим овощную продукцию, так называемую 
«СУПЕРМАРКЕТ ТИП», с низкой пищевой ценностью, 
имеющую сомнительные вкусовые качества, но облада-
ющую красивым насыщенным цветом, стандартным 
размером, прекрасной лежкостью, высоким рыночным 
потенциалом и другими товарными, но только не по-
требительскими качествами. Однако выход из такой 
ситуации есть, и мы в следующем номере нашего жур-

нала расскажем вам об этом вместе с нашими 
партнерами.

Исследовательская груп-
па «АгроАналитика» 

карты по применению фунгицидов 
с каждым годом допускают все бо-
лее высокую кратность внесения 
из-за современных селекционных 
недоработок в виде отсутствия 
резистентности к патогенам. 

• Чрезмерное внесение неоргани-
ческих удобрений настолько мине-
рализует плоды, что они уже не по 
зубам даже гнилостным бактери-
ям. Особенно это имеет место при 
выращивании на гидропонике.

Название сорта Год регистрации 
СВЕКЛА

Бордо 1947
Носовский плоский 1937

ТЫКВА ОБЫЧНЯ
Гибрид 72 1958
Украинский многоплодный 1950

ДЫНЯ
Криничанка 1985
Самарская 1983

КАБАЧОК
Грибовский 1955

АРБУЗ
Мелитопольский 1953
Огонек 1960

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
Белоснежка 1974
Амагер 1950
Дитмаршер Фрюер 1966
Харьковская зимняя 1976

ТОМАТ
Любимый 1987

РЕДИС
Рубин 1947
Базис 1989
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Хвала тим людям, що урожаї 
ростять! А вони цьогоріч у тих, хто 
не лінувався, пристойні. У цьому 
запевнив і аграрій з Чернігівщини 
Віталій Бордаков, який із самого 
рання вже метушився біля своєї 
картоплекопалки, коли я до нього 
підійшов зі своїми запитаннями. 

– Те, що сам посадив і виростив, 
уже майже покопав, –  пояснює Ві-
талій Леонідович. – Кличуть тепер і 
інші господарники, щоб прийшов їм 
на допомогу. Картопляний урожай 
цього сезону у того, хто не лінувався 
та витримав усі технологічні кроки 
вирощування, добрий. Ось якраз ко-
паємо та закладаємо на зберігання. 
Вродила Беллароза, Пікассо, Рив’єра. 
Добре цього року зарекомендував 
себе і середньопізній сорт Коннект. 

–  Багато було кабачків, огірків, 
помідорів, ранньої капусти, –  роз-
повідає Наталія Миронюк із Заба-
рівки того ж Корюківського району. 
–  Пізня теж є, але через бездощів’я 
та цьогорічну посуху не вся добре 
зав’язалася. Хоча й невеликих, але на-
віть кавунів і динь у цьому році своїх 
наїлися. Огірків у мене завжди багато 
– навесні насіння сію одразу у відкри-
тий ґрунт, вони добре ростуть. Також 
у цьому році виріс хороший урожай 

цибулі, яку садила минулої осені на 
зиму. Я майже завжди цибулю під 
зиму саджаю, вона тоді стрілок не 
пускає, та й весною не треба обробля-
ти від різних шкідників… 

–  Картопля цього сезону непога-
но вродила, –  показує свій урожай 
Світлана Кот із Чернігова. – Рання 
«сорокаденка» сорту Загадка взагалі 
добрий урожай дала. Копали навіть 
трохи раніше звичайних термінів – 
тепла погода посприяла. Он ще на 
другий чекаємо! Бачите, (показує ру-
кою на зелене картопляне бадилля) 
сформували з дітьми так звані «те-
плі грядки», тож у листопаді буде як 
молода травнева. Роблю так вже не 
перший рік, тільки для цього поса-
дити «насіннєвий матеріал» треба не 
пізніше середини липня. Бульби ран-
ньої картоплі у такій грядці ростуть 
досить швидко. Догляд за рослинами 
тут звичайний, хоча у холодні вес-
ни і пізньої осені частіше треба під-
гортати сходи – ховати їх від впливу 
температури нижче нуля. Захист від 
шкідників теж традиційний: від ко-
лорадських жуків протруюю посад-
ковий матеріал якісними інсектици-
дами, а для захисту від фітофтори у 
розчин для протруювання додаю ще 
й фунгіцид Ридоміл. Скажу чесно, що 

другий урожай залежатиме від того, 
коли саме заморозки почнуть нищи-
ти бадилля. Вирощений у другій по-
ловині літа урожай зазвичай кількіс-
но відстає від вирощеного у першій 
його половині, але картопля другого 
врожаю краще зберігається, і тому я її 
використовую на насіння. Тільки пе-
ред закладанням на зберігання буль-
би обов’язково треба просушити, але 
у затіненому від сонця місці. Я і втор-
гувала за ранню непогано, і на збері-
гання заклала достатню кількість.

Тетяна Олещенко з Покровського, 
що на Чернігівщині, займається горо-
дництвом вже давно, і урожаї в неї за-
вжди стабільні.

–  Великих секретів у мене немає, 
–  каже, посміхаючись. –  Агротехні-
ка звична: вчасно висадити-висіяти, 
що підгорнути, що попідв’язувати-
попасинкувати, обробити від хвороб 
та шкідників, підживити і… зібрати 
урожай. Перепробували ми вже й 
безліч сортів різних овочів – переві-
рили їх за всіма якостями і відібрали 
найкращі. Надаю перевагу сортам 
голландської селекції, бо по резуль-
тату бачу, що вони завжди урожайні. 
Оце ще й теплиць вирішили набуду-
вати. Найбільша моя любов серед 
овочевих – це цвітна капуста. Багато 
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Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
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хто не знає, що вона погано пере-
носить пікіровку, тому насіння для 
розсади одразу треба висаджувати 
окремо. І взагалі я основне зрозуміла 
– чим більше стресів за час вегетації 
отримає рослина, тим меншою буде 
урожайність. Цвітна ж капуста, ви-
являється, не любить кислі ґрунти. Я 
грядки для неї обираю на добре освіт-
леній ділянці, удобрюю перепрілим 
гноєм і попелом. Щоб головка мала 
білий колір і не пошкоджувалася ко-
махами під час цвітіння, прикриваю її 
злегка надламаним листям. І ще один 
свій секрет розкрию: від гусені та 
інших капустяних шкідників обпри-
скую рослини настоянкою лопухо-
вого листя. Урожай збираю до почат-
ку заморозків, але якщо головки не 
встигають досягти повноцінності, то 
рослини разом із землею переношу у 
теплицю. Але головне, що я отримую 
від усього цього, – це  задоволення 
від результату!

Олексій Москалець із Козелець-
кого району (Чернігівська область), 
вийшовши на пенсію, вирішив виро-
щувати виноград. Першу свою лозу 
посадив 5 років тому. 

– Довго я придивлявся до вино-
градарства як такого, – заводить до 
місця за будинком і показує рукою на 

шпалери, з яких звисають різноко-
льорові грона. – Багато спілкувався 
з родичами, які цим займаються, з 
друзями, прочитав купу спеціальної 
літератури, передивився масу відео 
в Інтернеті і «загорівся». Придбав 
сорти, які найбільше сподобалися, 
посадив та й рощу оце. У минулому 
році урожай мене дуже радував – і 
кількісно, і якісно. У цьому ж році 
весна підвела, бо була холодною, та 
й літо несприятливе для винограду 
було – розвивався він не так, як хо-
тілося б, хворів. Ви знаєте, виноград 
же боїться трьох «м»: мокроти (вог-
кості), мишей та мільдью (хвороба 
така). З вогкістю у цьому році якось 
незрозуміло – то зовсім її не було, 
то занадто багато. Щодо мишей, то 
коли знімаю лозу і кладу її на до-
шки, сиплю отруту від усіх гризунів, 
накриваю шаром у 25–30 сантиме-
трів листям грецького горіха (його 
запах ті недолюблюють, та й йод, 
якого багато у листі, має дезінфіку-
ючу дію), а зверху накриваю плів-
кою, щоб волога не проникала. Про 
хвороби я був проінструктований 
і тому закладав виноградник лише 
здоровими елітними чубуками, за-
готовленими із здорових кущів ви-
нограду. Для захисту їх проти міль-

дью проводив ще й обприскування 
контактними фунгіцидами. Роботи 
вів за наперед складеним графіком: 
своєчасно підв'язував, обламував, 
пасинкував, чеканив пагони, сис-
тематично проводив прополку від 
бур'янів, що суттєво знижувало ін-
тенсивність розвитку вірусних хво-
роб. Але цього року чомусь хворів 
мій виноград. Я на погодні умови 
«грішу» – несприятливі вони у цьо-
му сезоні…

Як автор цього матеріалу, також 
хочу поділитися думкою і про свої 
врожаї. Непоганими вони були цьо-
горіч і, відверто кажучи, я всім за-
доволений, навіть попри не зовсім 
сприятливі погодні умови у нашій 
місцевості. Хоча й весна була холод-
ною та затяжною, і літо посушливим, 
але і город, і сад віддячили своїми 
дарами. Звісно, деякі культури були 
примхливішими, і за ними потрібен 
був дбайливіший догляд, то довело-
ся й інколи добре попотіти. Але (це 
я вже на своєму прикладі можу вам, 
шановні читачі, довести), якщо знати 
і дотримуватися правил агротехніки, 
то з урожаєм будете гарантовано! 

Насамкінець вітаю всіх із завер-
шенням агросезону і бажаю гарних 
врожаїв у майбутньому! 

ЧИМ ПОРАДУВАВ ВРОЖАЙ 2020
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Спаржа є відносно невибагливою 
культурою. Холодо- та морозостій-
кість спаржі високі (здатна витри-
мувати пониження температури 
взимку до мінус 30ºС). Інколи не-
сприятливі умови зимово-весняно-
го періоду призводять до порушення 
стійкості рослин, які ушкоджуються 
вже за мінус 5ºС. Стабільне віднов-
лення вегетації навесні відбувається 
за прогрівання ґрунту до +10ºС. 

Культура світлолюбна. Спаржа 
вимагає добре розпушеного ба-

гатого поживними речовинами 
ґрунту, бажано з нейтральною ре-
акцією ґрунтового розчину. Важкі 
ґрунти непридатні, їх варто роз-
бавити річковим піском. Найбільш 
сприятливими є супіщані ґрунти 
з легким гранулометричним скла-
дом. Спаржа мало конкурентна по 
відношенню до бур’янів, тож варто 
дбати і про гарний фітосанітарний 
стан ділянки. Культура не може 
нормально рости за близького за-
лягання ґрунтових вод.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ

МІСЦЕ У СІВОЗМІНІ
Спаржа – багаторічна культура, 

тому у прямому сенсі слова вона не 
може бути повноцінним учасником 
сівозмінного чергування. Поверта-
ти спаржу на попереднє місце мож-
на не раніше, ніж через 8–10 років. 
Важливо дотриматися просторової 
ізоляції від полів з ріпаком, люцер-
ною, конюшиною, а також не варто 

ОВОЧІВНИЦТВО

АГРОТЕХНIКА 
ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖI

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший 
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Інститут зрошуваного 
землеробства НААН
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вирощувати аспарагус поблизу лісо-
смуг і чагарників (зростають ризики 
ураження шкідниками). Кращими 
попередниками є зернові колосові 
культури.

СОРТОВИЙ СКЛАД
Нинішнього року Державний ре-

єстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні поповнився 
чотирма ранніми чоловічими гібри-
дами спаржі від компанії Bejo Zaden, 
які вирізняються надзвичайною про-
дуктивністю. Мова про Кумулюс F1, 
Пріус F1, Сігнус F1 та Бахус F1. 

Кумулюс F1 (Cumulus F1)
Ранній гібрид спаржі з високим ви-

ходом продукції 1 класу. 100% чоло-
вічий гібрид. Рекомендована густота 
посадки – 4-5 рослин на метр погон-
ний. Добре закрита верхівка, висо-
ка стійкість до утворення порожнин 
пагона. Має потужний листовий апа-
рат з досить відкритою структурою. 
Високоякісні, товсті, гладкі пагони. 
Можливість вирощування під чор-
ною і білою плівками, а також у міні-
тунелях.   

Пріус F1 (Prius F1)
Ультраранній, 100% чоловічий, ви-

соковрожайний гібрид білої спаржі. 
Має дуже щільні головки та потуж-
ний листовий апарат. Рекомендова-
на густота – 4 рослини на погонний 
метр. Рекомендований для вирощу-
вання під чорною і білою плівками, а 
також у міні-тунелях.   

Сігнус F1 (Cygnus F1)
100% чоловічий гібрид білої спар-

жі. Середньоранній, високопродук-
тивний з товстими пагонами. Добре 
закрита верхівка. Рекомендована 
густота посадки – 5-6 рослин на метр 
погонний. Потужна рослина з висо-
кою стійкість листового апарату до 
хвороб. Можливість вирощування 
під чорною і білою плівками, а також 
у міні-тунелях.   

Бахус F1 (Bacchus F1)
Гібрид зеленої спаржі без антоціа-

нового забарвлення. 100% чоловічий. 
Має добре закриту щільну верхівку 
та потужний листовий апарат з ви-

сокою стійкістю до хвороб. Пагони 
однорідні, високої якості. Рекомен-
дована густота посадки – 5-6 рослин 
на метр погонний. Можливість ви-
рощування у відкритому грунті та в 
міні-тунелях.

УДОБРЕННЯ
Під спаржу з осені бажано внести 

органічні добрива нормою 40–80 т/
га (залежно від типу ґрунту та вміс-
ту органічної речовини у ньому). Пе-
ред садінням під обробіток ґрунту 
вносять стартову дозу комплексних 
добрив (наприклад, амофосу, нітро-
амофоски, тощо) – близько 20–30 кг/
га діючої речовини.

У перший рік вирощування спар-
жу підживлюють тричі азотними 
добривами (після відростання па-
ростків, а потім два підживлення з 
інтервалом 1–1,5 місяці кожне) не-
великими дозами (20–30 кг/га ді-
ючої речовини). Перед настанням 
осені можна додати фосфорно-ка-
лійні добрива.

Наступного року підживлення 
комплексне, у весняний період під 
час міжрядного обробітку ґрунту за-
лежно від поживного режиму ґрунту 
вносять N30-50P40-60K90-120. Після 
збирання врожаю вносять азотні до-
брива дозою 40–60 кг/га діючої речо-
вини. За наявності органічних добрив 
внесення азоту можна замінити за-
стосуванням гною.

На третій рік вирощування вно-
сять лише фосфорно-калійні добрива 
у весняний період. Азотні добрива 
вносять тричі – по 50 кг/га діючої ре-
човини (травень–червень, червень–
липень, липень–серпень). 

Починаючи з періоду збирання то-
варних пагонів, перші 5 років план-
тації регулярно удобрюють комп-
лексними NPK добривами (бажано 
– з додаванням мікроелементів) із 
розрахунку 30–40 кг/га діючої речо-
вини. Наступні 8–12 років живлення 
посилюють, збільшуючи до 40–60 кг/
га діючої речовини, а з початком ста-
ріння плантації мінеральне живлення 
поступово знижують. 

ПІДГОТОВКА ПОЛЯ
Після збирання попередника поле 

обробляють лущильниками у два слі-
ди на глибину 6–8 см. Кращим варіан-
том є ретельний полицевий обробіток 
ґрунту на глибинку гумусового гори-
зонту, що дає можливість поліпшити 
структуру, фітосанітарний стан ґрун-
ту, а також якісно загорнути органічні 
добрива. Після оранки поле вирівню-
ють культивацією з одночасним бо-
ронуванням. У міру появи бур’янів до 
часу висадки розсади виконують різ-
ноглибинні суцільні культивації для 
підтримання ґрунту у чистому стані. 
Втім, не варто виконувати обробіток 
ґрунту без обґрунтованої потреби, 
оскільки можна пересушити верхній 
шар ґрунту.

Підготовка розсади
Розсаду спаржі вирощують у від-

критому розсаднику. Ділянку готу-
ють заздалегідь ретельним обробіт-
ком ґрунту (бажано полиневим) з 
внесенням комплексу поживних ре-
човин NPK на рівні 30–40 кг/га діючої 
речовини. Перед висіванням насіння 
його на кілька діб замочують і проро-
щують за температури близько +20ºС 
один тиждень, а ґрунт вирівнюють 
та розпушують. Насіння висівають 
за температури ґрунту +12…15ºС на 
глибину 10 см. Висівають насіння з 
шагом 6–8 см на глибині 3–4 см у дві 
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стрічки з відстанню між останніми 30 
см. Догляд за розсадою полягає у рих-
ленні міжрядь, видаленні бур’янів, 
підтриманні вологості ґрунту, одному 
підживленні сечовиною (водним 5%-
ним розчином) на початку липня та 
одному підживленні суперфосфатом 
та калійною сіллю дозою 20–30 кг/
га діючої речовини у вересні. Перед 
настанням перших заморозків роз-
саду накривають агроволокном, при-
трушують торфом або компостом. 
Наступної весни розсаду викопують 
і сортують.

ВИСАДКА
Використовується одно- або дво-

річний посадковий матеріал високої 
якості, в окремих випадках – 2–3-мі-
сячна розсада. Висадку виконують на 
початку квітня. Важливо, щоб були 
сприятливими не лише температурні 
умови (достатньо теплий ґрунт і від-
сутність ризиків заморозків), але й 
умови зволоження ґрунту (при запіз-
ненні з висадкою ґрунт може втрати 
велику кількість вологи, що приведе 
до погіршеного приживання та по-
чаткового росту рослин). Крім того, 
можлива й осіння висадка розсади 
(прикопка).

Висадку виконують з широкими 
міжряддями (1,5–2,0 м), шаг висадки 
– 30– 45 см (залежно від запланова-
ної густоти плантації). Висадку краще 
виконувати у попередньо нарізані бо-
розни глибиною 30 см. Довжина гону 
– 100–150 м. Після висадки саджан-
ці прикидають шаром ґрунту, який 
бажано ущільнити, а також полити. 
Краще виконувати висадку вручну, 
ретельно стежачи за тим, щоб не по-
шкодити молоді та ніжні рослини.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Полягає у рихленні міжрядь та під-

триманні оптимального рівня вологи 
ґрунту. У середньому за рік викону-
ють 4–6 рихлень на глибину до 10 см. 
Восени старі стебла зрізають, росли-
ни підгортають. Додатково можли-
ве мульчування міжрядь спаржі за-
для зменшення ризиків появи нових 

хвиль бур’янів. Хімічні заходи захисту 
боротьби з бур’янами на спаржі не за-
стосовують, оскільки зареєстрованих 
на культурі гербіцидів поки що немає.

ЗРОШЕННЯ
Спаржа потребує достатню кіль-

кість вологи впродовж вегетації для 
формування високого якісного вро-
жаю. Кращим способом зрошення 
спаржі є краплинне. Можливе за-
стосування дощувальних машин, а 
також підґрунтове зрошення куль-
тури. Інколи практикують полив по 
борознах, але він істотно ускладнює 
регулювання водного режиму поля. 
Взагалі спаржа за період вегетації 
потребує близько 4000 м3/га води. 
Основна маса вологи витрачається 
посівами у червні–серпні. У весня-
ний період виконують 3–4 поливи 
нормами 200–250 м3/га, а влітку по-
ливна норма зростає до 400–500 м3/
га (при дощуванні), виконують 2–3 
поливи. Варто зазначити, що негатив-
но спаржа реагує як на нестачу, так і 
на надмірне надходження вологи. Під 
час збирання врожаю культура також 
продовжує витрачати вологу, тож не 
зайвим буде полити культуру після 
збирання. 

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ
Найбільш поширеними захво-

рюваннями спаржі є іржа (Puccinia 
Asparagi), сіра гниль (гриби роду 
Botrytis), коренева гниль (гриби роду 
Fusarium), пурпурна плямистість 
(Stemphylium Vesicarium).

Іржа спаржева. На паростках – 
жовті плями, що утворюються у 

березні–травні. Згодом плями на-
бувають яскравого помаранчево-
го забарвлення. З середини червня 
утворюються нові спори гриба, які 
є джерелом подальшого поширення 
інфекції. За сприятливих погодних 
умов нове покоління спор може про-
дукуватися грибом щодекади. Хво-
роба швидко поширюється, істотно 
знижує продуктивність і якість про-
дукції.

Сіра гниль проявляється у вигля-
ді пожовтіння пагонів і гілочок, які 
згодом відмирають і вкриваються сі-
рим нальотом. Зазвичай характерна 
для другої половини вегетації спаржі 
(старт розвитку хвороби співпадає 
з опаданням першого цвіту спаржі). 
Зимує збудник на рослинних рештках 
та у ґрунті, на інвентарі, а також збе-
рігається на насіннєвому матеріалі. 
Швидкий розвиток хвороби спосте-
рігається при температурі середови-
ща +15…20ºС та відносній вологості 
повітря 95–100%.

Коренева гниль – небезпечне за-
хворювання, часто веде до повної 
загибелі рослин і ділянок плантацій. 
Корінці після ураження червоніють, 
а згодом відмирають. Рослини посту-
пово в’януть, всихають, відмирають. 
На розрізі стебла видні потемніння 
провідних пучків і судин. 

Пурпурна плямистість прояв-
ляється у вигляді невеликих видо-
вжених плям сіро-коричневого за-
барвлення довжиною 2–5 мм, які 
утворюються з кінця липня. Розвитку 
хвороби сприяє тепла і волога погода. 
Ураженню у першу чергу підлягають 
молоді пагони. При сильному роз-
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витку хвороби плями зливаються, 
мають яскравий центр з червонува-
то-коричневою каймою, вдавлені. 
Пагони відмирають і опадають. При 
епіфітотії уражує до 60–90% рослин, 
урожай гине. Зимує збудник на рос-
линних рештках і у ґрунті.

Хімічні засоби боротьби з хворо-
бами на плантаціях спаржі не вико-
ристовуються. Основними заходами 
контролю хвороб є дотримання про-
філактики: достатня ізоляція планта-
цій між собою, вирощування стійких 
сортів і гібридів, видалення хворих 
рослин (у цілому або лише уражених 
частин), дотримання агротехніки ви-
рощування, особливо режиму зро-
шення.

ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ
Найбільш поширеними шкідника-

ми спаржі є спаржева муха (Platypare
apoecilopteraSchrank), спаржевий жук 
(Crioceris Asparagi), попелиці, види 
совок (шкідники ряду Лускокрилі), 
личинки хрущів (Melolonthinae).

Спаржева муха – найбільш поши-
рений і небезпечний шкідник спаржі 
з родини Строкатокрилки ряду Дво-
крилі. Шкодочинна фаза – личинки, 
які вгризаються у пагони і виїдають 
у них ходи. Уражені пагони всихають, 
темніють, відмирають. При сильному 
ураженні рослина деформується та 
згодом гине. Доросла муха завдовж-
ки 6–8 мм, буро-чорна, з сірою пля-
мою на спині. Має яскравий харак-
терний зигзагоподібний малюнок на 
крилах. Масовий літ мухи починаєть-
ся у кінці березня, триває 1–2 місяці. 
Щодня муха відкладає 10–13 яєць, з 
яких через 2–4 дні виходять личинки, 
які одразу розпочинають харчуван-
ня. Пагони, які розвиваються з кінця 
червня, спаржева муха не шкодить.

Спаржевий жук – другий поши-
рений шкідник спаржі з ряду Твер-
докрилих. Шкодять як жуки, так і їх 
личинки, які харчуються пагонами та 
гілочками, пошкоджують квітки. Іма-
го (жук) з блискучою блакитною го-
лівкою, чорними вусами та червоною 
грудкою. На надкрилах – два ряди 

характерних білих смуг. Яйце оваль-
не, чорне або зеленувато-коричневе, 
відкладається рядками по 3–10 штук. 
Личинки темно-сірі або білуваті. Під 
час харчування шкідник виділяє чор-
ний фекальний матеріал, що сприяє 
забрудненню рослини та розмножен-
ню патогенної мікрофлори.

Попелиці починають заселяти 
спаржу ще навесні. Харчуються со-
ком з листків і пагонів, що викликає 
деформацію вегетативних органів, 
знижує якість продукції та врожай-
ність. Дає багато поколінь на рік за-
лежно від температурних умов. 

Гусениці совок-поліфагів (напри-
клад, бавовникової) харчуються над-
земними вегетативними частинами 
рослин спаржі, грубо об’їдаючи їх, що 
веде до істотного ослаблення рослин, 
відкриває двері розвитку грибкових 
захворювань. Крім того, гусениці мо-
жуть підгризати і кореневу систему 
рослин спаржі. 

Личинки хрущів харчуються під-
земними частинами рослин, істот-
но пошкоджують кореневу систему. 
Дорослі жуки (хрущі) також можуть 
харчуватися надземними органами 
спаржі, істотно знижуючи якість вро-
жаю і продуктивність культури. 

Основними заходами боротьби є 
профілактичні – раціональна агро-
техніка з достатнім рівнем живлення 
плантацій, просторова ізоляція від 
посівів ріпаку, конюшини, люцерни, 

лісосмуг і чагарників, вчасне накрит-
тя плантацій агроволокном чи при-
сипання мульчею і торфом, контроль 
чисельності бур’янів. Можливий і біо-
логічний захист посівів, наприклад, 
випуск трихограми під час відкладан-
ня яєць совками (у два прийоми по 
50 тис./га). Хімічні заходи захисту на 
спаржі застосовувати не рекомендо-
вано. 

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Зазвичай перші товарні пагони 

спаржа дає на четвертий рік вирощу-
вання. За температури нижче +15ºС 
спаржу збирають один раз на 3–4 
дні, а у спекотну погоду – майже що-
дня. Для того, щоб не викликати зна-
чного ослаблення рослин, у перший 
рік збирання врожаю продовжують 
не більше 20 діб, а потім цей період 
пролонгують до 45 діб. Зібрані паго-
ни сортують. Дрібними вважаються 
пагони довжиною менше 14 см. На 
зберігання спаржу закладають у тем-
ні холодильні камери з температу-
рою близько 0ºС, оскільки у теплі та 
на світлі продукція швидко втрачає 
товарний вигляд і псується. Урожай-
ність спаржі залежить від рівня аг-
ротехніки та віку плантації. У перші 
5 років вона зростає від 2 до 10 т/га, 
наступні 8–12 років продуктивність 
культури стабілізується, а потім по-
чинає знижуватися, що пов`язано зі 
старінням. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Для выращивания спаржи в Украине подходят 
практически все типы почв. Первую украин-
скую спаржу начали выращивать в Херсонской 
области. До недавнего времени спаржа была 
довольно редким растением на фермерских 
полях нашей страны. Теперь площади под 
этой культурой постоянно растут не только 
в промышленном, но и в частном секторах. В 

ближайшие пять–десять лет эксперты прогно-
зируют большие перспективы этой культуре. 
В основном выращивают спаржу трех видов 
– фиолетовую, зеленую и белую. Белая от зе-
леной отличается способом выращивания.
Спрос и предложение спаржи постоянно уве-
личиваются. Для хозяйств аспарагус выгоден 
прежде всего тем, что это самый ранний овощ 

открытого грунта. Уже в середине апреля он 
дает первый урожай. Цена за один килограмм 
довольно высокая, что привлекает фермеров. 
Высокая цена оправдана трудоемкостью и 
затратностью культуры, ведь технология ее 
выращивания достаточно сложная. Путь от 
семени к товарной спелости растения состав-
ляет три года. 

ОСНОВНЫЕ  
ЭКСПОРТЕРЫ: 
Мексика, Перу, 
США, Нидерланды, 
Испания, Италия

В древнеегипетских манускриптах 
прямых упоминаний о спарже пока не 
найдено. Однако на египетских памятниках 
часто можно встретить изображение побе-
гов спаржи, связанной в пучки. Это позволяет 
предполагать, что культура спаржи в Древнем 
Египте возделывалась с IV тысячелетия до н. э. 
Изображения не позволяют точно установить вид 
возделываемой спаржи. Предполагается, что наряду 
с A. officinalis древними египтянами использовались в 
пищу колючий и безлистный вид A. aphyllus Tourn, а также A. 
acutifolius L. Два последних вида встречаются в дикорастущем виде в 
Греции и, по описанию древних ботаников, они использовались местным 
населением в пищу. Сведения о возделывании спаржи имеются у Катона, о 
ней сообщают Плиний и Колумелла как о дорогостоящей культуре в Римской 
империи, которая требует большого ухода и недоступна для бедных людей.

В эпоху раннего средневековья, как указывает анадлузский врачеватель Ібн 
аль-Байтар (XIII в.), спаржа выращивалась испанскими арабами, мусульманами 
Египта и Сирии. В Западной Европе культура спаржи возродилась в XIV—XV вв., 
сначала  в Голландии, а оттуда в XV в. она проникла во Францию. Позднее спар-
жа распространилась в Англии (XVI в.), Германии (XVII в.) и в Америке (вторая 
половина XIX в.). Отмечается, что Людовику XIV настолько понравилась спаржа, 
что он окрестил Asparagus королем всех овощей и поручил строить специальные 
теплицы, чтобы овощ можно было выращивать в течение года.

Изображения спаржи на фресках древних египтян позволяют предположить, 
что в тот период была распространена культура зеленой спаржи, без отбеливания 
побегов. В Западной Европе в эпоху средневековья также возделывалась зеленая 
спаржа. Позднее ее заменили культурой отбеленных побегов.

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

КОРОЛЕВСКИЙ ДЕЛИКАТЕС КОРОЛЕВСКИЙ ДЕЛИКАТЕС 
   И ЧУДЕСНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ   И ЧУДЕСНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ

8 5
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7
ИСТОРИЯ

СПАРЖА В УКРАИНЕ
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 Однажды весной сильный 
град уничтожил урожай спаржи. 
Крестьянам ничего не остава-
лось, как собрать уцелевшие 
едва проросшие побеги белого 
цвета. Они были удивлены, так 
как молодая спаржа была вкуснее 
и нежнее, чем выросшая. С тех 
пор в пищу стали употреблять 
молодые стебли диаметром око-
ло 1–2 см.
 Рецепт приготовления спар-

жи был найден в самой старинной 

сохранившейся ку-
линарной книге в мире.
 Спаржа у древних греков 

была одним из первых натуральных 
афродизиаков, венками из этого 
растения украшали новобрачных, 
листьями спаржи посыпали брачные 
ложа.
 Чем белее спаржа, тем она 

нежнее.
 Существует более 300 раз-

новидностей спаржи, из которых 
только 20 съедобны.

Спаржа – источник 
витаминов К, А, С, Е и 

группы В, фолиевой кислоты, 
селена, меди, марганца, калия 

и других необходимых минера-
лов, а также пищевой клетчатки. При 

этом в спарже содержится совсем не-
много калорий. В народной медицине 
препараты спаржи лекарственной при-
меняют как мочегонное средство, при 
сердечной недостаточности, болезнях 
печени, почечно-каменной болезни. 
Чаще всего употребляют настой сухих 

или свежих корневищ. 
В китайской медицине 
плоды спаржи исполь-

зуют при лечении пода-
гры, ревматизма, диабета, 
коклюша, импотенции. 

Препарат «Аспаргин» 
был выделен из сока 
спаржи, снижает ар-
териальное давление, 
активизирует мочеотде-

ление, улучшает функцию 
печени, тонизирует сердеч-

ную мышцу.
При воспалительных процессах в 

почках и мочевом пузыре, а также при 
почечных и сердечных отеках приме-
няют корневище спаржи и молодые 
верхушки растений. Экстракт спаржи 
имеет сильное мочегонное действие 
и снижает артериальное давление на 
более длительный период, чем «Аспар-
гин». Препараты спаржи, имея моче-
гонное действие, не нарушают филь-
трации мочи в почках. 

АГРАРНИЙ ГЛОБУС

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

КОРОЛЕВСКИЙ ДЕЛИКАТЕС КОРОЛЕВСКИЙ ДЕЛИКАТЕС 
   И ЧУДЕСНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ   И ЧУДЕСНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ

1

1. Древний Египет
2. Греция
3. Италия
4. Испания
5. Франция
6. Голландия
7. Англия
8. Америка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
СПАРЖИ:

3
2

6

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА



А любите ли вы дыни так, как 
любят их на востоке? Где этот про-
дукт испокон веков занимал ли-
дирующие позиции, как на столах 
ханов и падишахов, так и дехкан и 
был вторым после хлеба, вот как у 
нас сейчас картофель. Не даром же 
дыни в древности называли рай-

скими плодами, что и настроение 
поднимут, и самочувствие улучшат, 
придадут мужчинам силу, а женщи-
нам красоту!

Так, приезжая в современный 
Узбекистан, путешествуя из региона 
в регион, можно испробовать «мед» 
самых сочных, спелых и сладких 

дынь в мире. Ведь климатические 
условия страны идеально подхо-
дят для выращивания этих райских 
плодов. Здесь насчитывается более 
сотни сортов дыни, которые куль-
тивирует едва ли не каждый фермер 
республики. Продукт по праву счи-
тается национальным брендом Узбе-

«ТОРПЕДА» УКРАИНСКИХ БАЗАРОВ «ТОРПЕДА» УКРАИНСКИХ БАЗАРОВ 
И ДЫННАЯ ДИПЛОМАТИЯИ ДЫННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ЦЕ ЦІКАВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

листопад 202028
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кистана, так как приносит хоро-
ший доход казне от экспортных 
операций. Узбекские дыни по-
ставляют в десятки стран мира, 
спрос на них довольно высок и 
имеет тенденции к росту благо-
даря восхитительным вкусовым 
качествам, высоким показателям 
лежкости и транспортабельнос-
ти плодов, доступной закупоч-
ной цене. 

Как сообщили украинские 
импортеры узбекских дынь, сре-
ди ввозимого в нашу страну то-
вара доминирует так называемая 
«Торпеда». На самом деле это 
плоды узбекского сорта Мир-
зачульский, так назвали дыню 
в честь места ее происхожде-
ния – поселка Мирзачуль, где 
на засоленных грунтах издревле 
выращивали «Торпеды». Кста-
ти, этот сорт в народе так на-
звали еще и потому, что суще-
ствует подвид Мирзачульской 
дыни, который в длину может 
вырастать до метра. Среди би-
ологических особенностей 
плодов сорта отмечаются так-
же их сахаристость – 17–18  %, 
долгосрочность при хранении, 
превышающая способности 
других сортов. Как рассказали 
импортеры, на заготовку дынь, 
их сортировку, охлаждение, упа-
ковку партии, ее таможенное 
оформление и транспортировку 
фуры от города Гулистан (Респу-
блика Узбекистан), который в на-
чале прошлого века именовали 
поселком Мирзачуль, до Киева, 
уходит 10–11 дней. А это требует 
не только человеческих усилий, 
но и достаточной выносливости 
самих плодов, дабы их товарный 
вид и свежесть не ухудшились 
после длительного пути. 

ЦЕ ЦІКАВО

Мы обратились в Посоль-
ство Республики Узбекистан в 
Украине, чтобы узнать больше 
о национальных брендах этой 
страны и в частности о райских 
плодах дыни. Первый секретарь 
Посольства Абдурахмон Мах-
мудов рассказал, что в Узбе-
кистане отдают предпочтение 
районированным сортам, то есть 
в каждом регионе доминируют не 
одни и те же сорта, а те, которые на-
илучшим образом приспособлены 
к местным почвенно-климатичес-
ким условиям. А с незапамятных 
времен, когда плоды дыни по-
спевали, устраивались народные 
праздники с традиционными ба-
зарами, где каждый желающий 
мог вволю наесться мякоти рай-
ских плодов нового урожая, а ста-
рикам и детям раздавали дыни 
бесплатно. Кстати, интересно, 
что дыня на узбекском звучит не 
иначе, как «кавун», поэтому один 
из самых знаменательных узбек-
ских праздников дынного урожая, 
который почитается и в наши дни, 
называется Кавун-Сайли. Абду-
рахмон Махмудов подчеркнул, что 
плоды дыни и по сей день исполь-
зуются узбекской дипломатией 
как презентационный материал, 
для демонстрации дружелюбного 
отношения, уважения, гостепри-
имства. 

К беседе присоединился 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Узбекистана в Украине 
Алишер Курманов. Он сооб-
щил, что называет это явление 
«дынной дипломатией», сам нео-
днократно презентовал дыни 
узбекских сортов коллегам из 
других стран, и это способствова-
ло успешному развитию двухсто-
ронних взаимовыгодных отноше-
ний. 

– Сейчас во многих реги-
онах Республики Узбекистан 
организовывают праздники уро-
жая, и дыни в частности. Это 
имеет как исторические корни 

– чествования даров природы, 
так и помогает в популяриза-
ции экспортоориентированной 
культуры, в организации турис-
тической активности. На сегод-
ня праздник дыни в городе – это 
большой фестиваль с сотнями 
иностранных туристов, который 
длится несколько дней. Причем 
на юге страны такие меропри-
ятия устраивают раньше, чем в 
северных регионах, ведь там и 
дыни поспевают на неделю–две 
раньше, – отмечает Алишер Кур-
манов. 

Дипломат ответил на ряд во-
просов, касающихся аспектов 
производства узбекских дынь, а 
также аграрного бизнеса в целом.

– Когда начинают собирать 
самые ранние дыни в Узбекис-
тане? 

– В мае. Далее сбор различных 
сортов дыни длится до октя-

Алишер Курманов
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бря. На экспорт в основном идут 
ранние сорта. Поздние сорта ха-
рактеризуются долгим сроком 
хранения, при температуре, не 
превышающей +20°C, урожай 
можно сберечь до апреля. На-
ибольшей популярностью плоды 
дыни поздних сортов пользуются 
на новогодние праздники. У нас 
есть традиция, чтобы на новогод-
нем столе обязательно была дыня 
как символ богатства и успеха. 
Для этого многие сограждане 
хранят дыни на балконах или в 
подвалах. В сельской местности 
действуют специальные хранили-
ща для дынь, с вентиляцией, вос-
созданной по старинным техно-
логиям. Мелкие или недозревшие 
дыни маринуют. 

– При каких условиях случа-
ется неурожай дынь в Узбекис-
тане? 

– Чаще всего это связано с от-
сутствием осадков. Нынешний 
год выдался относительно 
благоприятным для культуры. Об 
этом свидетельствует растущий 
экспорт дыни. Если бы выдался не-
урожай, цена плодов на внутрен-

нем рынке сделала бы неуместным 
их продажи за рубежом. 

– Насколько востребован 
этот продукт в Узбекистане?

– У нас очень высокий уровень 
потребления дыни. Особенно в 

летний период, когда плодоносит 
большинство местных сортов. 
Тем более, это очень сытный и 
калорийный продукт, не даром же 
его не рекомендуют употреблять 
перед сном, он медленно перева-
ривается. Кстати, традиционным 
блюдом дехканина являлась ле-
пешка с дыней, что обеспечивало 
труженика энергией на весь день.  

 
– Выращивают ли в Узбекис-

тане сорта или гибриды дыни 
иностранной селекции?

– В Узбекистане произрастает 
много сортов дыни, возможно, есть 
случаи использования импортных 
семян, но подавляющее большин-
ство – это посевы узбекских сортов. 
Я думаю, со временем сортимент 
наших дынь будет расширяться, и 
прежде всего за счет такой разно-
видности дыни, как канталупа. На 
вкус плоды этого растения очень 
ароматны, нежны, к тому же это 
ранняя дыня, которая полюбилась 
потребителям во многих странах, 
поэтому проблем с реализацией 
не будет. Есть и узбекские сорта 

ЦЕ ЦІКАВО

Фото на память в посольстве Республики Узбекистан в Украине, 
издатель журнала «Овощи и Фрукты» Сергей Березовский, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Узбекистана в УкраинеАлишер Курманов, Первый секретарь 
Посольства Республики Узбекистан в Украине Абдурахмон Махмудов
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дыни кроме «Торпеды», которые 
привлекательны для коммерции и 
экспорта. 

– Дыни в Узбекистане в осно-
вном выращивают на полях 
крупных хозяйств или в част-
ном секторе? 

– В профессиональных фер-
мерских хозяйствах. Сейчас 
происходит процесс укрупне-
ния ферм в Узбекистане. Ведь 
для того, чтобы поставлять в 
крупные торговые сети – а мы 
очень много поставляем в Рос-
сию, и экспортная география рас-
тет – продукция должна отвечать 
определенным требованиям. Со-
ответственно, строятся большие 
склады с охлаждением, с сорти-
ровкой, выборкой и оборудова-
нием для прочих операций. На 
сегодня производство дыни – это 
современный рентабельный биз-
нес, и он развивается при помо-
щи льгот, кредитов и займов от 
государства. В общем, мы сейчас 
находимся на начальном этапе 
индустриализации села, когда 
традиционные методы ведения 

аграрного хозяйства уступают 
место интенсивным технологи-
ям. Появляется много тепличных 
хозяйств, где используются соо-
ружения голландского, израиль-
ского, южнокорейского типов, 
внедрена гидропоника. В реги-
онах, где существуют проблемы 
с орошением, используются 
капельные технологии. За счет 
модернизации значительно 
выросли экспортные возможнос-
ти, и сегодня уже можно видеть 
узбекские фрукты не только на 
прилавках стран постсоветско-
го пространства, но и в далеком 
зарубежье. То есть экспорт яв-
ляется хорошим экономическим 
драйвером развития и интенси-
фикации сельского хозяйства. И 
в этом контексте рынок Украины 
для нас стал некой проверкой 
возможностей. Ведь здесь мно-
гие нормы, касающиеся ввоза 
сельскохозяйственных товаров, 
соответствуют требованиям Ев-
росоюза. То есть, попав на укра-
инский рынок, мы понимаем, что 
завтра сможем экспортировать и 
в страны Западной Европы. 

ЦЕ ЦІКАВО

«Торпед» на украинских рынках 
из года в год становится все 
больше, а их цена – доступнее 
для среднестатистического по-
купателя. Стоит отметить, что этот 
узбекский сорт дыни уже стал 
настолько же популярным в ри-
тейле, как и плоды традиционных 
для украинского рынка сортов 
Колхозница, Эфиопка, Титовка. 
Хотя цена «Торпеды» в сезон поч-
ти вдвое превышает цену вышеу-
помянутых сортов.

По данным Министерства 
сельского хозяйства Узбеки-
стана, по состоянию на октябрь 
этого года Узбекистан экспор-
тировал более 52 тысячи тонн 
дынь. Это на 32,4 тысячи тонн 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Бахче-
вой продукт, выращенный на 
полях Республики Узбекистан, 
импортировали 17 стран, ли-
дирует Республика Казахстан с 
19,1 тыс. тонн. 

16,9 тыс. тонн было экспорти-
ровано в Кыргызстан; 6,1 тыс. 
тонн –в Российскую Федера-
цию; 3,9 тыс. тонн – в Украину; 
2,6 тыс. тонн – в Латвию.

К СЛОВУ

Праздник Кавун-Сайли в Бухаре
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– Можно ли в Узбекистане 
приобрести в собственность 
землю сельхозназначения? 

– Нет. Земля не продеться. 
Она лишь дается в пользова-
ние. Хотя сейчас идут процессы 
либерализации земельного 
рынка. Из 33 миллионов на-
селения страны 60% прожива-
ет в сельской местности. У нас 
есть густозаселенные регионы, 
где либерализация лишь уси-
лит социальное напряжение. 
Поэтому процесс развивается 
постепенно. Что очень важно, 
сейчас мы серьезно развиваем 
фермерство и аграрный сектор. 
Действуют беспрецедентные 
государственные программы 
поддержки предприниматель-
ства и занятости населения, где 
людей учат заниматься сель-
ским хозяйством. Также есть 
программы урбанизации села. 
В каждом регионе выбирают са-
мую отсталую деревню, и там 
с привлечением средств цен-
трального и регионального бю-
джетов создается образцовая 
деревня. Таким образом, самый 
неразвитый населенный пункт 
становится процветающим, и по-
том все понимают, что хуже, чем 
в этой деревне, быть не может, 
и начинают активнее развивать 

инфраструктуру и благоустраи-
вать свои деревни, чтобы люди 
не искали лучших условий жизни 
в больших городах, где не всегда 
можно найти работу, а остава-
лись и развивали свои родные 
поселения. Как результат такой 
политики, среди стран Евразий-
ского континента Республика 
Узбекистан – одно из немногих 
государств, где, несмотря на пан-
демию и экономические труднос-
ти, связанные с этой бедой, со-
храняется рост ВВП в этом году 
на уровне 1,5%. 

ЦЕ ЦІКАВО

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О «ТОРПЕДЕ»? 

Мирзачульский – позднеспелый сорт. В наших широтах для ее полного 
созревания необходимо не менее 90 дней. В странах Средней Азии, где 
климат более сухой и жаркий, плоды «Торпеды» созревают быстрее – к 
середине августа. Этот сорт очень теплолюбив, и если его выращивание 
происходит в подходящих условиях, то плоды могут достигать веса в 10–15 
кг. Однако у нас редко удается вырастить дыню более 5 кг. 

Внешне эти дыни весьма привлекательны. Зрелые плоды имеют 
интенсивный желтый окрас с тонкими белыми и зелеными прожилками, 
образующими сетчатый узор. Кожура плотная, средней толщины, устой-
чива к повреждениям, благодаря чему сорт хорошо транспортируется. 
Мякоть белая, твердой консистенции, сладкая, слегка маслянистая, очень 
сочная и ароматная. 

Сорт «Торпеда» отличается мощными, интенсивно разрастающимися 
побегами. Молодые плети растений достигают длины более 2-х метров, 
поэтому для кустов часто сооружают опоры, по которым они плетутся. Уро-
жайность сорта составляет 2,5–3 кг с одного квадратного метра.

Сорт Мирзачульский

«Торпеда» 

Дынехранилище
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Разве можно объективно расска-
зать о продукте, а тем более о таком 
непростом, как дыня, не попробовав 
его? Поэтому мы решили устроить 
внутриредакционную дегустацию не-
скольких сортов дынь. В этом нам со-
гласились помочь профессиональные 
аграрии производственно-коммерче-
ского объединения «Дельта-Агро». 
Нужно отметить, что при выборе 
объектов дегустации мы руковод-
ствовались их популярностью сре-
ди потребителей, соответственно, 
и продавцов известного оптового 
плодоовощного рынка, который на-
ходится в Киеве. 

В дегустационом тестировании 
принимали участие популярный ги-
брид дыни ананасного типа (без ука-
зания названия), сорт дыни Мирза-
чульский (узбекской селекции) и сорт 
Колхозница, кстати, предложение 
последней на рынке превышало все 
остальные полюбившиеся украинцам 
сорта и гибриды дыни. 

При формировании оценочного 
критерия по пятибальной системе 
мы принимали во внимание следую-
щие основные потребительские фак-
торы : 

1. Внешний вид 
2.  Вкусовые качества (сахаристость)
3. Аромат 
4. Консиситенция (плотность)
5. Стоимость. 

Хотелось бы отметить, что доста-
точно новый до недавнего времени 
сорт дыни Мирзачульский (Торпеда), 
привезенный из Узбекистана и пред-
назначенный именно для массового 
спроса, показал отменные товарные 
и вкусовые характеристики и понра-
вился потребителям, привыкшим к 
нашему традиционному сорту, своей 
упругой и однородной до самой ко-
журы мякотью. Видимо, уникальные 
почвенно-климатические условия 
Голодной степи и многолетний кро-
потливый труд дехкан, которые, как 
и природа, кардинально повлияли на 
формирование этого чудесного со-
рта, можно считать лучшими селек-
ционерами, ведь их творения по ис-
тине бесценны.   

Что касается дыни ананасно-
го типа, то разочарование имели 
не только мы, но и сами продавцы. 
Их оценочные высказывания были 
не слишком положительными, по-
скольку эти дыни не предназначены 

для хранения.  Тонкая кожура спе-
лого плода мягкая, не защищает при 
транспортировке от повреждений, 
которые способствуют быстрому 
гниению дыни, консиситенция плода 
имеет жижевидную структуру. Плюс 
достаточно высокая цена делает этот 
тип практически в два раза менее 
привлекательным, чем остальные 
объекты дегустации. 

ВЫВОД

Для украинского рынке более 
предпочтительны традиционные со-
рта, имеющие плотную хрустящую 
констинстенцию, с приятным силь-
ным запахом меда и ванили в сочета-
нии со свежими и яркими фруктовы-
ми оттенками. Именно по сладкому 
запаху плода мы часто выбираем и 
определяем спелость дыни.  Хочется 
надеяться, что наша потребительская 
экспертиза будет интересна ферме-
рам, которые занимаются непосред-
ственно выращиванием дыни. По-
скольку потребитель – это главный 
работатодатель. Абсолютно уверены, 
что в следующем году на рынках в 
овощных рядах на раскладках мы все 
больше и чаще будем встречать наши 
укрианские, уникальные во многих 
отношениях традиционные сорта, а 
также хрустяще-ароматную и ЖЕ-
ЛАННУЮ гостью из Узбекистана. 

ЦЕ ЦІКАВО

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕГУСТАЦИИ «ТОРПЕДЫ»

Оценки участников дегустации
сорт Мирза-

чульский 
сорт  

Колхозница
Ананасный 

тип

ВНЕШНИЙ ВИД  5 4 3
ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА 5 5 2
АРОМАТ 5 5 4
КОНСИСИТЕНЦИЯ 4 5 2

СТОИМОСТЬ 4  
(15 грн/кг)

5  
(10 грн/кг)

2
(20 грн/кг)

ОБЩИЙ БАЛЛ 23 24 13



листопад 202034

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

Цукрова кукурудза – культура 
вже далеко не нова, але достат-
ньо малопоширена, особливо на 
теренах колишнього СРСР та у 
Європі. Зокрема, за даними van 
der Westen (2008), кукурудзу цу-
крову на полях Європейського 
Союзу вирощують лише у тепло-
му кліматичному поясі на площі 
близько 73600 га (погодьтесь, що 
це зовсім не багато). Попри те, 
що цукрова кукурудза відома ще 
з 60-х років минулого століття, 
вона й досі знаходиться на за-

двірках практично в усьому світі, 
крім, напевно, США. Детальної 
статистики за даною культурою 
(маємо на увазі облік площ ви-
рощування, врожайності, попиту 
на ринку, цінової політики тощо) 
у більшості країн світу не ведуть. 
Запит у ФАОСТАТ (один із най-
більш авторитетних і широких за 
охопленням статистичних даних 
ресурс) не дає жодної актуальної 
інформації про цукрову кукуру-
дзу, у той час як практично всі 
інші овочеві культури там пред-

ставлені. Перегляд вітчизняно-
го статистичного щорічника дає 
інформацію лише по зерно-кор-
мовій групі кукурудзи. Виходить, 
що цукрова кукурудза нікого не 
цікавить? Не будемо квапитися з 
висновками.

Проаналізуємо наявні дані 
щодо статистики виробництва та 
споживання культури. Bavec et al. 
(2015) відзначають стійку тенден-
цію до зростання попиту на цукро-
ву кукурудзу в країнах Євросоюзу 
з початку 2000-х років і донині, що 

МАРКЕТИНГ

АНАЛIЗ РИНКУ ЦУКРОВО¯ КУКУРУДЗИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРА¯НИ  
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чітко простежується за наявними 
статистичними даними. Так, на-
приклад, якщо у 2000 році у Німеч-
чині споживали 842000 т/рік, то у 
2007 – вже 1730000 т/рік (практич-
но вдвічі більше); в Австрії попит 
зріс з 145000 т/рік до 1012000 т/
рік (практично в 7 разів); у Чехії 
– з 18000 т/рік до 304000 т/рік (у 
17 разів!). При цьому основу задо-
волення попиту в країнах ЄС досі 
складає імпортна кукурудза, пере-
важно – зі США. Оскільки сумар-
не виробництво цукрової кукуру-
дзи у країнах Європи сягає лише 
близько 20% світового і зосеред-
жено в основному у таких країнах, 
як Франція, Угорщина, країни ЄС 
вимушені імпортувати продукцію. 
До речі, станом на 2004 рік (Letrat 
& Pulam, 2007) четвірка лідерів з 
виробництва цукрової кукурудзи 
виглядала так: 1 – США (4,12 млн 
мегатонн), 2 – Мексика (0,63 млн 
мегатонн, 3 – Нігерія (0,58 млн 
мегатонн), 4 – Франція (0,50 млн 
мегатонн). Помітно, що розрив 
між США та іншими країнами-ви-
робниками дуже суттєвий. Левова 
доля світової цукрової кукурудзи 
– американська. Звісно, коливан-
ня виробництва кукурудзи мають 
місце і у цій країні. Так, наприклад, 
вартість цукрової кукурудзи, що 

була вироблена у США (до речі, як 
і в Україні, понад 50% культури ви-
рощують дрібні фермери на неве-
ликих площах) у 2015 році, склала 
255,5 млн доларів (2,5 млн мега-
тонн), при цьому розподіл продук-
ції за цільовим призначенням та-
кий: 74% – ринок свіжої продукції 
і 26% – на переробку (консервація, 
заморожування та ін.). Однак все 
одно експортер-лідер залишається 
незмінним – це США. Якщо казати 

про консервовану цукрову кукуру-
дзу, наступними за США із незна-
чним відривом ідуть Угорщина, 
Франція і Таїланд, а у випадку із 
замороженою цукровою кукуру-
дзою трійка лідерів виглядає так: 
США, Угорщина, Нова Зеландія. 
Найбільшими імпортерами (ринки 
збуту для країн-лідерів із вироб-
ництва) є Російська Федерація, Ні-
меччина, Великобританія, Японія, 
Республіка Корея. Втім, все одно 

МАРКЕТИНГ

СТОП ПОСУХА    –  РЕДІКС ПЕРФЕКТА  –  ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ!
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основним споживачем цукрової 
кукурудзи (50% і більше глобаль-
ного рівня споживання) є Північ-
ноамериканський континент. Од-
нак нестача цукрової кукурудзи на 
світовому ринку овочевої продук-
ції відчувається, і наявність моно-
поліста в особі США не йде на ко-
ристь політиці ціноутворення.

Більшість європейських країн, 
що знаходяться у північних широ-
тах, відмовляються від вирощу-
вання цукрової кукурудзи через 
несприятливі для культури умо-
ви середовища (надто вологий та 
прохолодний клімат, несприятли-
вий тип ґрунту, недостатня кіль-
кість світла тощо). Вирощування 
цукрової кукурудзи у закритому 
ґрунті – річ, звісно, не абсолютно 
неможлива, але маловивчена та 
може не виправдовувати витрат. 
У той самий час Україна має над-
звичайно сприятливі для вирощу-
вання якісної цукрової кукурудзи 

ґрунтово-кліматичні умови, але 
все ще пасе задніх і відстає від єв-
ропейських лідерів – Франції та 
Угорщини – за рівнем виробни-
цтва. У чому полягає проблема? 
Адже культура користується гар-
ним попитом як на внутрішньому 
ринку впродовж усього сезону 
(і навіть у зимовий період як у 
вигляді свіжозамороженої про-
дукції, так і у вигляді консервів), 
так і на зовнішньому, надає ши-
рокі можливості для експорту та 
отримання валютних прибутків. 
До того ж, українська кукурудза 
для тієї ж Німеччини буде при-
вабливішою, аніж американська, 
з кількох причин: по-перше, ло-
гістичних і цінових (нашу кукуру-
дзу простіше, швидше доставити, 
вартість доставки та самої про-
дукції буде істотно нижче), а по-
друге, українська цукрова кукуру-
дза виграватиме за показниками 
якості у тому плані, що в останні 
роки у США активно впроваджу-
ються у виробництво ГМ-гібриди 
культури, ставлення до яких у 
більшості країн ЄС неоднозначне, 
а в Україні ГМ цукрової кукурудзи 
поки що не вирощують, тож наша 
«солоденька» для європейського 
споживача буде привабливішою. 
То що ж заважає Україні посісти 
місце лідера з виробництва цу-

крової кукурудзи якщо не у світо-
вому, то в європейському масшта-
бі? Питання риторичне.

Казати про низьку обізнаність 
агровиробників із технологією 
вирощування зараз уже, напевно, 
не можна – існує ціла низка ві-
тчизняних публікацій та матеріа-
лів за даною тематикою. Скоріше 
за все, щось відштовхує середньо-
статистичного фермера від ба-
жання займатися виробництвом 
кукурудзи цукрової. Можливо, це 
необхідність широкого залучення 
ручної праці, а можливо – невисо-
ка тривалість зберігання продукції, 
потреба у швидкому збуті, оскіль-
ки мало хто може дозволити собі 
придбання устаткування для збе-
рігання качанів в умовах керованої 
атмосфери або заморожувальні 
установки. А може, український 
фермер не хоче відмовлятися від 
уже проторованої стежки та ви-
рощує той набір культур, до якого 
звикли ще його пращури… Від-
повідь знайти важко. Але навряд 
чи хто буде сперечатися, що у на-
шій країні немає 100000 га землі, 
з яких можна одержувати 1,5–2,0 
мегатонни (і навіть більше) якіс-
них товарних качанів, які є над-
звичайно привабливими як для 
українського, так і для європей-
ського споживача. 

МАРКЕТИНГ



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

 Рослина компактна з хорошим 
листовим апаратом та з раннім і 
довгим плодоношенням, стійка 
до вилягання. Легко вирощу-
ється. Вага плоду від 500 до 700 
гр, котрий має грушоподібну 
форму. Рослина відмінно проти-
стоїть різним вірусам, в тому 
числі вірусу тютюнової мозаїки.

 Колір плодів від темно-фіоле-
тового до чорного забарвлення 
з характерним глянцевим блис-
ком, який у поєднанні з дуже 
гарною формою буде вигідно 
відрізняє даний гібрид на ово-
чевих розкладках і полицях 
супермаркетів. Плоди не 
втрачають товарного вигляду 
при тривалому зберіганні.

 М'якоть щільна із со-
лодким і дуже делікатним 
смаком. Майже відсутнє 
насіння. Має колір від 
зелено-білого до кре-
мового. Гібрид харак-
теризується високими 
кулінарними властивос-
тями, а також чудо-
вими технологічними 
якостями при переробці 
в ікру. Має високий 
дегустаційний бал в 
квашеному, мариновано-
му, засолочному, а також 
замороженому вигляді. 
Гарантовано викликає не-
підробний інтерес у всіх, 
хто вже давно вподобав і 

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи ви-
рощування в Центральній , 

Східній та Південно -Східній 
Європі. Дає стабільну врожай-
ність у всіх ґрунтово-кліматич-
них зонах України. 

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

З питань співпраці та консультацій звертайтеся до представництва  
на території України – у компанію ТОВ ВКО «Дельта-Агро». 

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua
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Дуже небезпечним новим каран-
тинним організмом для кукурудзи 
є західний кукурудзяний жук (ЗКЖ, 
діабротика) – Diabrotica Virgifera 
LeConte, внесений до “Переліку ре-
гульованих шкідливих організмів” 
в Україні. Він стрімко заселив зна-
чну територію південної Європи 
та являє собою суттєву небезпеку 
для сільського господарства. Бать-
ківщина шкідника – Центральна 
Америка, звідки він був завезений 
у Європу, де вперше виявлений у 
1992 році на території Сербії. Нині 
поширений в Австрії, Бельгії, Бол-
гарії, Боснії та Герцеговині, Велико-
британії, Італії, Нідерландах, Поль-

щі, Румунії, Словаччині, Словенії, 
Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, 
Швейцарії. 

Потрапивши у сприятливі умови 
зі значними площами (до 1,5 млн га) 
монокультури кукурудзи, шкідник 
став надзвичайно інтенсивно роз-
множуватись та швидко поширюва-
тись на нові території. У середньому 
щорічні темпи поширення від пер-
винного осередку його виявлення 
становили до 50 км. 

За даними Держпродспожив-
служби, вперше в Україні цього 
шкідника зареєстровано у 2005 р. 
на Закарпатті на присадибних ді-
лянках, на полях господарств та у 

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського-
сподарських наук

НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ
ШКIДНИК КУКУРУДЗИ

ЗАХИСТ РОСЛИН
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населених пунктах 13 районів. Ста-
ном на 1.01.2006 р. шкідника було 
виявлено у Закарпатській області на 
площі 14 148 га. На основі феромон-
ного моніторингу у 2018 р. шкідника 
було виявлено уже на території Ки-
ївської (3 райони), Кіровоградської 
(2 райони), Миколаївської (один 
район), Одеської (7 районів) та Чер-
каської (3 райони) областей, а ка-
рантинний режим запроваджено на 
загальній площі 15394,85 га. Також 
виявлено нові осередки шкідника й 
запроваджено карантинний режим 
у Вінницькій, Волинській, Жито-
мирській, Івано-Франківській, Рів-
ненській, Тернопільській та Хмель-
ницькій областях. У цілому по 
Україні площа під карантинним ре-
жимом збільшилася на 19188,56 га і 
станом на 01.01.2019 р. ЗКЖ поши-
рений у 15 областях нашої країни на 
загальній площі 108139,16 га. Це ви-
кликає занепокоєння, оскільки од-
ним із головних чинників, що спри-
яє інвазії західного кукурудзяного 
жука та його подальшому розповсю-
дженню, є наявність придатної для 
його розвитку рослини-господаря – 
кукурудзи. Вирощування кукурудзи 
в умовах монокультури забезпечить 
ЗКЖ постійною кормовою базою та 
призведе до значного його розпо-
всюдження і шкідливості в Україні, 
збільшення площ в результаті вияв-
лення нових осередків. 

Установлено, що кліматичні умо-
ви та достатня кормова база спри-
ятливі для розвитку ЗКЖ, тому 
шкідник буде не лише виживати, а 
й збільшувати чисельність. Відсут-
ність природних бар’єрів, які б об-
межували поширення, сприяє роз-
ширенню ареалу.

Реальні передумови для його ма-
сового розмноження і шкідливості 
слід очікувати в областях, де част-
ка кукурудзи у структурі посівних 
площ перевищує 20 %. 

 Тому необхідно усвідомити ре-
альну можливість західного куку-
рудзяного жука пристосовуватись 
до екологічних умов України, про-

водити постійний моніторинг його 
розвитку і поширення.

ШКІДЛИВІСТЬ

Західний кукурудзяний жук 
– обмежений олігофаг на ли-
чинковій фазі, оскільки личинки 
живляться виключно коренями 
кукурудзи, але за їхньої відсутнос-
ті певний час можуть живитися 
коренями деяких злакових трав, 
на яких здатні повноцінно розви-
ватися.

Жуки – поліфаги, але для жив-
лення надають перевагу кукурудзі, 
пошкоджуючи пильники на воло-
ті, нитки приймочок маточок ка-
чанів, зерно у молочній стиглості 
на верхівках качанів під обгортка-
ми та іноді вигризають паренхіму 
між жилками листків. Окрім ку-
курудзи, живляться пильниками 
та листям інших злакових (тонко-
ногових), вигризають уміст квіт-
ки і паренхіму листків гарбузових 
(огірки, гарбузи, кабачки, патисо-
ни тощо), бобових (соя), айстро-
вих (соняшник) культур.

Личинки є облігатними моно-
фагами, здатними живитись і роз-
виватись лише на коренях кукуру-
дзи. При цьому вони обгризають 
корінці молодих рослин ззовні, 
вгризаються у паренхіму товстих 
коренів, вигризаючи у них ходи. 
Пошкоджені корені відмирають, 
рослини в’януть, вилягають і не 
формують качанів. Вилягання і 
відмирання спостерігається за по-
шкодженості понад 50 % коренів 
у рослин. Такої шкоди можуть за-
вдавати личинки за щільності по-
над 25 екз./м².

Пошкодженість жуками листя 
не має істотного впливу на вро-
жай. А от за живлення жуків пиль-
никами і нитками не відбувається 
запилювання, і качани виявляють-
ся пусто- чи рідкозернистими. За 
живлення жуків зерном молочної 
стиглості знижується продуктив-
ність рослин. Істотні втрати від 

пошкоджень жуками бувають за 
чисельності жуків у фазу цвітіння 
у межах 5–10 екз./качан.

Пошкоджені дорослі росли-
ни під час сильних вітрів і дощів 
легко вилягають, і стебло набуває 
форми «гусячої шиї». Основними 
симптомами пошкодження є ви-
лягання посівів кукурудзи через 
ураження кореневої системи ли-
чинками жука.

При живленні жука на генера-
тивних органах зменшується кіль-
кість зерен у качані, а у результаті 
цього знижується врожайність.

Личинки живляться корінням 
кукурудзи, що призводить до зна-
чного зменшення кореневої маси 
та вилягання рослин кукурудзи, 
за якого неможливе механізова-
не збирання врожаю. Найбільша 
шкодочинність західного куку-
рудзяного жука проявляється на 
тих полях, де відсутня сівозміна. 
За беззмінного вирощування ку-
курудзи щільність популяції цього 
шкідника значно зростає. 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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БІОЛОГІЧНІ І 
МОРФОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

 Жук овальної форми завдовжки 
4–7 мм, загальне забарвлення блі-
де, жовтувато-буре, з темнішими 
вусиками і смужечками на надкри-
лах. Самці трохи менші (4,0–6,6 
мм) за самиць (4,4–7 мм).

Надкрила жовтувато-бурі, із зе-
ленуватим відтінком, у самиць із 
трьома чорними смугами, що іноді 
мають вигляд пунктирних цяток, а 
у самців – зливаються в одну сму-
гу, переважно у задній частині.

Яйце – овальне, завдовжки 0,5 
мм, жовтувато-біле, має шорстку 
мікроскульптуру. 

Личинка – тонка, наприкінці 
розвитку (L3) завдовжки 10–13 
мм, біла чи жовтувато-біла, з тем-
ною головою, ногами, грудним і 
анальним щитками. 

Лялечка блідо – жовта, вільна, 
ніжна, у ґрунтовій колисочці. У са-
миці, на відміну від самців, знизу 
на останньому сегменті черевця є 
два відростки (папіли).

Розвивається ЗКЖ тільки в од-
ному поколінні. Зимують яйця в 
орному шарі ґрунту, переважно на 
полях, де вирощували кукурудзу. 
Діапаузуючі яйця можуть витри-
мувати нетривалі охолодження до 
–10 °С. За перебування яєць при 
температурі –10 °С впродовж 4-х 
тижнів чи –15 °С впродовж тиж-

ня вони гинуть. На загибель яєць 
у період перезимівлі впливають і 
інші чинники – строки і глибина 
відкладання, вологість ґрунту та 
способи його обробітку. Рано від-
кладені яйця, що впродовж 8 тиж-
нів перебувають при температурі 
понад +12 °С чи надто пізно від-
кладені (перед морозами), також 
гинуть. Найкраще перезимовують 
яйця, відкладені за два тижні в 
умовах надпорогової температу-
ри. За достатньої зволоженості на 
вкритій рослинними рештками і 
снігом стації взимку забезпечуєть-
ся виживання до 80 % яєць. Ембрі-
ональний розвиток відбувається 
навесні під час сівби кукурудзи за 
прогрівання ґрунту до 12 °С. Сума 
ефективних температур для його 
завершення складає 300–400 °С.

Імаго виходять із грунту у кінці 
липня – на початку вересня, що 
співпадає з цвітінням кукурудзи. 
Тривалість життя жуків становить 
5–6 тижнів. Загалом на посівах ку-
курудзи вони можуть зустрічатися 
до кінця жовтня. 

Після спарування самиці впро-
довж 8–10 днів відкладають яйця 
у поверхневий шар грунту, біля 
основи стебла рослини, надаючи 
перевагу вологим місцям. Якщо 
яйця відкладені в іншому місці, 
личинки, які відродилися, не знай-
шовши поблизу кормової бази, 
гинуть. Починається відкладання 
яєць із середини липня, а масово 

– у серпні–вересні за температу-
ри в межах 18–26 °С. Проникаючи 
у ґрунт, залежно від зволоженості 
і розпушеності, на глибину 15–50 
см, самиця у кілька прийомів куп-
ками відкладає 400–1000 яєць. До-
щова погода стимулює процес від-
кладання яєць.

Личинки розвиваються вуґрунті 
на коренях кукурудзи з середини 
травня до закінчення липня. Три-
валість їх розвитку залежить від 
температури. Оптимальною для 
них є температура ґрунту 22  °С, 
за якої їх розвиток триває до 40 
днів, за 16 °С – 25, 29 °С – 15 днів. 
За температури нижче 10 °С і по-
над 30 °С розвиток личинок галь-
мується, при цьому збільшується 
частка загиблих. На виживання 
личинок істотно впливає воло-
гість ґрунту: за низької вологості 
зростає смертність личинок. За 
період розвитку личинка линяє 
2 рази, тобто має три віки. Жив-
ляться молоді личинки переважно 
кореневими волосками та ткани-
нами кореневої системи рослини. 
Розвиваючись, личинки вгриза-
ються у корінь, живлячись сер-
цевинною тканиною, яка містить 
судинні пучки. Після завершення 
живлення личинки влаштовують 
у поверхневому шарі ґрунту (5–10 
см) колисочки, де заляльковують-
ся. Загалом заляльковування по-
пуляцій досить розтягнуте в часі 
і триває з кінця червня до серпня. 



41листопад 2020

Розвиток лялечок також залежить 
від температурних умов. За опти-
мальної температури 22 °С він 
триває 10 днів; за 16 °С – 20, 29 °С 
– 6 днів. Пороговими для лялечок 
є температури 16 °С і 30 °С. Лялеч-
ки не витримують тривалого зато-
плення.

ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ

Ввезення насіннєвого матеріалу 
і товарних партій кукурудзи з-за 
кордону дозволяється тільки за 
погодженням Держпродспожив-
служби України після проведення 
ретельного огляду та експертизи.

Важливим фітосанітарним захо-
дом є щорічне обстеження посівів 
кукурудзи маршрутно-візуальним 
методом за використання феро-
монних пасток (1 пастка на 5 га) у 
період воскової стиглості на вияв-
лення жуків. За наявності жуків у 
період повної стиглості кукурудзи 
– не збирати врожай до закінчення 
їх льоту, що стимулює відкладання 
ними яєць на цьому ж полі.

У період від появи 3–5 лист-
ків до викидання волотей – сис-

тематичний огляд посівів на по-
шкодженість кореневої системи 
личинками, візуальне виявлення 
личинок методом ґрунтових роз-
копувань. Виявлення личинок за-
хідного кукурудзяного жука здій-
снюють на полях кукурудзи по 
Z-подібному маршруту, на якому 
у 20 довільних місцях детально 
оглядають по 10 рослин у двох су-
міжних рядках. Насамперед під-
лягають огляду рослини, що від-
стають у рості, мають антоціанове 
забарвлення, прив’ялі або полеглі. 
Такі рослини викопують разом із 
ґрунтом радіусом 25 см, кладуть на 
плівку темного кольору і обереж-
но розминають його, вивільняючи 
коріння, на якому живляться ли-
чинки, та обов’язково промивають 
коріння кукурудзи у відрі з водою, 
у результаті чого личинки сплива-
ють на поверхню. 

Радикальним заходом є дотри-
мання сівозмін (ротація культур). 
Найбільш екологічно вигідним та 
технологічно простим заходом за-
хисту кукурудзи від ЗКЖ є вико-
ристання стійких гібридів, до яких 
належать генетично модифікова-
ні. Важливим чинником стійкості 

(тип толерантність) є гібриди, що 
мають добре розвинену кореневу 
систему та стійкі проти посухи і 
вилягання.

Сівба у стислі строки, коли 
ґрунт на глибині 10 см прогріва-
ється до 10  °С. Обов’язковим є 
протруювання насіння інсекти-
цидними протруйниками, які вне-
сені до «Переліку пестицидів та 
агрохімікатів, дозволених до ви-

користання в Україні»: Форс Зеа 
280 FS, КС (тефлутрин, 80 г/л + тіа-
метоксам, 200 г/л). Протруювання 
насіння на насіннєвих заводах за 
норми витрати 5,0–6,0 л/т.

Круїзер 350 FS, КС (тіаметоксам, 
350 г/л). Норма витрати – 6,0–9,0 
л/т. Обробка насіння суспензією 
препарату (10 л води на 1 т насіння).

У період від цвітіння до молоч-
но-воскової стиглості при вияв-
ленні жуків на феромонні пастки 
(5 жуків/пастку за 7 днів) доціль-
но проводити захисні заходи об-
прискування посівів кукурудзи 
препаратом Карате Зеон 050 CS 
(лямбда-цигалотрин, 50 г/л). Нор-
ма витрати – 0,3 л/га. Два обпри-
скування у період вегетації. Термін 
останньої обробки – 30 днів. 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Захист сільськогосподарських 
культур від шкідливих організмів на-
буває все більшого значення. Загалом 
у світі на засоби захисту у 2016 році 
було витрачено 62,87 мільярда до-
ларів США. Аналітики прогнозують 
подальше середньорічне зростання 
на 5,73%, відповідно. У 2022 році ри-
нок має зрости до 87,83 мільярда до-
ларів США. Цифри демонструють 
серйозне зростання хімічного тиску 
на 1 га, і попри зростаючу інновацій-
ність, зменшення небезпеки для на-
вколишнього середовища і спожива-
чів, наміри скоротити норми витрат 
і кількість обробок, токсикологічні і 
екологічні ризики залишаються акту-
альними. 

Тому високими темпами зрос-
тає така галузь індустрії захисту, як 
біологічні продукти. У 2008 році їхня 
частка у світі складала 1,2 мільярда 
доларів США, у 2014 році – вже 3,3 
білліона. Середньорічне зростання 
(CAGR) ринку біоагентів становить 
15,6%, тобто значно випереджає зрос-
тання ринку в цілому. Практично всі 
найбільші світові агрохімічні компа-
нії присутні у сегменті біологічних за-
собів і активно його розвивають.

При цьому близько 50% всіх біо-
логічних засобів використовуються 
на плодово-овочевих культурах. Най-
більш комерційно успішними стають 
препарати з широким спектром ак-
тивності.

Ринок України суттєво відрізняєть-
ся від світового. Особливості нашого 
агросектору – у порівняно невисокій 

частці овочевих і плодових культур. 
Проте пошук нових ринків збуту, орі-
єнтація на зростання переробки (де 
харчова безпека також дуже важлива) 
веде до активного впровадження ін-
тегрованих систем захисту. Набуває 
популярності органічне рослинни-
цтво. Все це робить український ри-
нок перспективним для біологічних 
засобів захисту рослин.

Байєр, як інноваційна і соціально 
відповідальна компанія, активно роз-
виває продукти біологічного захисту. 

В Україні для використання на 
плодових і овочевих культурах заре-
єстрований препарат Серенада®АСО.

Основою препарату є живі спори 
бактерій запатентованого штамма 
виду Bacillus subtilis. Взагалі ця бакте-
рія широко розповсюджена у грунтах 
і не є патогенною для людини і те-
плокровних. Проте саме цей штамм 
– сильний антагоніст до багатьох ви-
дів патогенних грибів і бактерій. Ви-
користання Серенада®АСО можливо 
не тільки шляхом обприскування 
вегетуючих рослин, а і внесенням у 
грунт. Бактерія активно колонізує 

ризосферу культури, контролюючи 
хвороби протягом тривалого періоду 
вегетації. Більше того, навіть за від-
сутності критичного тиску патогенів 
Серенада®АСО здатна стимулювати 
ріст коренів і впливати позитивно на 
загальний стан рослини.

Серенада®АСО містить два типи 
біоактивних агентів. По-перше, це 
власне спори бактерії. А по-друге – 
продукти їхньої життєдіяльності, ре-
човини, які забезпечують пригнічен-
ня інших мікроорганізмів на користь 
Bacillus subtilis. Оскільки природним 
середовищем для неї служить грунт, 
саме у ньому обидва компоненти 
працюють з повною віддачею, спо-
чатку самі біоактивні речовини, по-
тім – спори, які проростають і почи-
нають їх продукувати. При обробці 
листя контактний ефект проявляєть-
ся завдяки біоактивним речовинам. 
Вони належать до групи ліпопептидів 
і підрозділяються на три групи: іту-
рини, фенгіцини /аграстатини і сюр-
фактини і здатні руйнувати клітинну 
мембрану патогенів у цілому, на від-
міну від відомих механізмів прориву 

Табл.1. Переважна частина біологічних засобів належать до бактерій (дані в тис. долл. США)

Біозасоби 2008 2009 2014 CAGR %
2009–2014

Бактерії 893.6 1194.3 2516.5 16.1

Гриби 113.3 150.6 288.9 13.9

Хижаки 98.4 128.0 247.2 14.1

Віруси 60.1 80.0 155.5 14.2

Інші 34.6 47.1 91.9 14.3

УСЬОГО 1200.0 1600.0 3300.0 15.6

ЗАХИСТ РОСЛИН

СЕРЕНАДА®АСО –  
БЕЗПЕКА 
ПОНАД УСЕ
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мембрани в одному місці. Механізм 
дії ліпопептидів є унікальний і відне-
сений Комітетом по резистентності 
до Фунгіцидів (FRAC) до групи з ко-
дом 44. Ліпопептиди стійкі до змін 
рН, високих температур і ультрафіо-
летового випромінювання.

Серенада®АСО має контактну ак-
тивність і не пересувається по рос-
линних судинах.

Пряма контактна бактерицид-
на дія Серенада®АСО проявляється 
проти родів Erwinia, Xanthomonas, 
Pseudomonas і деяких інших. Вона за-
безпечується сполуками діффіцидин, 
бацилізин і макролактин, які також 
присутні у формуляції препарату.

Серенада®АСО – водна суспензія 
(АС), літера О свідчить про органіч-
ний характер формуляції. Крім спор 
і біоактивних компонентів вона міс-
тить речовини, які запобігають про-
ростанню спор. Спори починають 
проростати тільки у природному 
середовищі і за наявності поживних 
речовин. Серенада®АСО гарантова-
но зберігається в оригінальній тарі (у 
відповідно вказаних умовах) протя-
гом двох років з дати виготовлення.

Серенада®АСО здатна змішува-
тись з іншими фунгіцидами без втра-
ти ефективності, навіть з такими ком-
понентами, як мідні препарати. 

І хоча кількість обприскувань в 
Україні (на відміну від ЄС) поки буде 
обмежена 4-ма на сезон, ані терміну 
очікування, ані мінімально припусти-
мих залишків як таких Серенада®АСО 
не потребує.

Серед бактеріальних патоге-
нів овочевих культур, які контр-
олює Серенада АСО, можна відзна-
чити кутасту плямистість огірка 
Pseudomonas lachrymans, бактері-
альне в’янення томатів Pseudomonas 
solanacearum (останным часом –най-
небезпечніше захворювання польо-
вих томатів на Півдні України) і чор-
ну плямистість томатів Xanthomonas 
vesicatoria. Поза тим, у теплицях 
Серенада АСО добре контролює 
таку грибну інфекцію, як сіра гниль 
Botritis cinerea.

Дуже цікавою виглядає обробка 
огірків і томатів у фазі розсади: вод-
ночас із контролем ранньої інфекції 

на листі спори бактерії потрапляють 
у грунт, де колонізують ризосферу 
і забезпечують тривалий захист від 
грунтових інфекцій.

На плодових культурах Серенада 
АСО застосовується проти бактері-
озів зерняткових і кісточкових куль-
тур. Особливе значення має обробка 
яблуні під час цвітіння. Надійний 
контроль хвороби забезпечує препа-
рат Альєтт, але багато сортів, в основі 
яких лежить Голден Делішес, можуть 
реагувати появою опіків і навіть ски-
данням зав’язі. На них рекомендуєть-
ся обробка Альєтт до і після цвітіння, 
а безпосередньо в його фазу – давати 
Серенада АСО.

Серенада АСО сміливо можна ви-
користовувати в органічних систе-
мах рослинництва, так само, як і в 
інтегрованих системах захисту – для 
зменшення пестицидного тиску. Зо-
крема, вона дозволяє уникати вико-
ристання препаратів групи антибіо-
тиків, які заборонені як засіб захисту 
рослин у країнах ЄС. Використання 
Серенада®АСО у 2020 р. збільшилося 
майже втричі у порівнянні з 2019 р. і 
посідає гідне місце у сегменті біопре-
паратів в Україні, який стрімко зміц-
нюється. 

Перелік культур і норми витрат, зареєстровані в Україні 

Культура Об'єкт, проти якого 
обробляється

Норма 
витрат, 

л/га

Спосіб, час 
обробок, 

обмеження

ЯБЛУНЯ
плодова (моніліальна гниль), 

сіра гниль, бактеріальний опік, 
бактеріальний рак кори

4,0-8,0
обприскування  

в період 
вегетації: дві 
обробки під 
час цвітіння 
з інтервалом 

7-10 днів та дві 
обробки перед 

збиранням 
урожаю  

з інтервалом  
7-10 днів

АБРИКОС
моніліальний опік, бактеріальна 
плямистість кісточкових, сіра 

гниль
6,0-8,0

ЧЕРЕШНЯ моніліальна гниль, моніліальний 
опік, сіра гниль 4,0-8,0

ВИНОГРАД сіра гниль 6,0-8,0

ПЕРСИК

моніліальний опік, кучерявість 
листків персика, клястероспо-
ріоз, бактеріальна плямистість 

кісточкових, сіра гниль

6,0-8,0

СУНИЦЯ сіра гниль 4,0-8,0

ТОМАТИ та 
ОГІРКИ відкритого 
та закритого грунту

сіра гниль, бактеріози 4,0-6,0
обприскування 

у період 
вегетації

Серенада АСО SC, KC КОНТРОЛЬ

Контроль кутастої плямистості огірка
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Великої шкоди на зерняткових 
плодових культурах завдають такі 
поширені хвороби, як парша яблу-
ні і груші, моніліоз (плодова гниль), 
чорний рак, цитоспороз, звичайний 
рак, іржа, філостиктоз, борошнис-
та роса яблуні, буруватість листків 
груші, біла плямистість листків гру-
ші, кореневий бактеріальний рак, 
бактеріальний рак кори. 

Основним джерелом інфекції 
парші яблуні є обпалі уражені лист-
ки, в яких зберігаються псевдотеції 
патогена, для груші – уражені паго-
ни, в яких збудник хвороби зимує у 
вигляді грибниці, а навесні зразу ж 
на уражених пагонах формується 
конідіальне спороношення. Додат-
ковим джерелом для груші є також 
обпалі уражені листки з псевдотеці-
ями гриба. 

Збудники моніліозу протягом 
зими зберігаються у вигляді мумі-

фікованих плодів, на яких навесні 
формуються подушечки конідіаль-
ного спороношення патогенів. Гриб 
Monilia laxa f. sp. malia зимує у ви-
гляді грибниці в уражених пагонах. 

Джерелом інфекції чорного раку 
є зимуюча грибниця в ураженій корі 
штамба, скелетних гілок, пагонів, 

САДІВНИЦТВО

ФIТОСАНIТАРНI ЗАХОДИ,  
ЯКI НЕОБХIДНО ПРОВЕСТИ  

У НАСАДЖЕННЯХ ПЛОДОВИХ
КУЛЬТУР
ВОСЕНИ

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

Парша яблуні Біла плямистість груші

Для обмеження, а по можливості і знищення запасу інфекції, 
яка накопичилася протягом вегетаційного періоду (джерело ін-
фекції), багатьох збудників хвороб у плодових насадженнях, на 
корі штамба, скелетних гілках, пагонах, на листках дерев піс-
ля збирання врожаю та обпалих листках і плодах, на поверхні 
ґрунту восени необхідно провести цілий ряд фітосанітарних за-
ходів. Ці заходи будуть ефективними, якщо агровиробники до-
стеменно знають джерела резервації інфекції у зимовий період 
кожного збудника хвороби, з яких навесні формується первинна 
інфекція фітопатогенів.
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муміфікованих плодах, а також пік-
ніди з пікноспорами гриба на ура-
жених органах. 

Збудники цитоспорозу зберіга-
ються на уражених органах рослин 
у вигляді стром, наповнених коніді-
альним спороношенням. 

Джерелом інфекції звичайно-
го раку є уражені органи рослин, 
в яких гриб зберігається у формі 
грибниці та перитеціїв. 

Збудник борошнистої роси яблу-
ні протягом зими зберігається 
грибницею у бруньках уражених 
пагонів. 

Основним джерелом інфекції 
буруватісті листків груші є ураже-
ні пагони і обпале уражене листя, 
на якому гриб зберігається у формі 
грибниці та конідіями. 

Збудники іржі яблуні, груші, айви 
(проміжні господарі – живителі) зи-
мують у вигляді багаторічної гриб-
ниці в уражених органах ялівцю 
(основний господар-живитель). 

Джерелом інфекції білої плямис-
тості груші є сумчаста стадія гриба 
на опалих листках. В окремі роки на 
опалих листках можуть зимувати і 
пікніди гриба, даючи нове поколін-
ня пікноспор. 

Збудники філостиктозу зберіга-
ються на опалих уражених листках 
у вигляді пікнід з пікноспорами. 

Джерелом інфекції кореневого 
бактеріального раку є неперегнилі 
уражені рослинні рештки. 

Збудником бактеріального раку 
(бактеріального раку кори) є ура-
жені дерева, від яких за допомогою 
крапель дощу і комах поширюються 
бактерії. 

На кісточкових плодових куль-
турах високою шкідливістю виріз-
няються такі хвороби, як: моніліоз 
(моніліальний опік і плодова гниль), 
клястероспоріоз (дірчаста плямис-
тість), кокомікоз, парша, борош-
ниста роса персика, вертицильоз 
(інфекційне в’янення дерев), гно-
моніоз (бура плямистість) абрико-
са, червона плямистість (полістиг-
моз) сливи, іржа сливи, кучерявість 
листків персика, кишеньки (ріжки) 
слив, «відьмині мітли» вишні, сли-

САДІВНИЦТВО

 Борошниста роса

Плодова гниль вишні

Бактеріальний рак кори

Бактеріальний рак кори

Муміфіковані плоди абрикоса

 Моніліальний опік вишні
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ви, абрикоса, аличі; бактеріальний 
рак кісточкових. 

Збудники моніліозу зимують 
грибницею в уражених пагонах, гіл-
ках і муміфікованих плодах. 

Джерелом інфекції клястероспо-
ріозу є грибниця і конідії патогена, 
які зимують під камеддю у місцях 
уражень. 

Збудник кокомікозу зберігається 
протягом зими на опалих уражених 
листках у вигляді стромоподібної 
грибниці, на яких рано навесні фор-
мує відкриті плодові тіла – апотеції 
діаметром до 3 мм. 

Джерелом інфекції парші є обпа-
лі уражені листки, плоди і пагони, на 
яких патогени зберігаються конідія-
ми і грибницею. 

Збудник гномоніозу зимує в ура-
жених опалих листках у вигляді 
сумкоспор і пікноспор. 

 Джерелом інфекції полістигмо-

зу є опалі уражені листки сливи, в 
яких зимують перитеції. 

Джерелом інфекції борошнистої 
роси на персику є уражені пагони, в 
яких зимує грибниця, а на інших кіс-
точкових культурах – клейстотеції, 
які зберігаються на опалих ураже-
них листках. 

Джерелом інфекції вертицильозу 
є мікросклероції грибів у ґрунті, які 
зберігають життєздатність до 8–10 
років, і грибниця, що розвивається у 
ґрунті на органічних рештках. 

Збудник кучерявості листків пер-
сика протягом зими зберігається у 
вигляді сумкоспор, що знаходяться 
між лусочками бруньок, у ранках на 
гілках і пагонах. Гриб може зберіга-
тись також у вигляді грибниці в ура-
жених пагонах. 

Джерелом інфекції кишеньків 
(ріжків) сливи є сумчасте спороно-
шення гриба. Окремі сумкоспори 
патогена потрапляють у тріщини 
кори пагонів, гілок, де і зберігають-
ся до наступного року. Навесні вони 
брунькуються, і від вторинних спор 
заражаються квітки. Гриб може зи-
мувати і грибницею у пагонах, яка, 
поширюючись по міжклітинниках, 
уражує квітки. 

Збудник бактеріального раку по-
стійно знаходиться в уражених ор-
ганах дерев, що є джерелом інфекції. 

Найбільшим резерватором інфекції 
є старі уражені кісточкові сади. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

В осінній період (жовтень–листо-
пад) після збирання врожаю у про-
мислових насадженнях плодових 
зерняткових і кісточкових культур 
для обмеження запасу інфекції пар-
ші, чорного раку, плодової гнилі, 
кокомікозу, клястероспоріозу та ба-
гатьох інших хвороб слід провести 
(до опадання листя) обприскування 
дерев одним із дозволених контак-
тних препаратів на основі діючої ре-
човини – міді: Бордо Ізагро 20, зп (5 

САДІВНИЦТВО

Парша абрикоса

Червона плямистість сливи

Іржа сливи Іржа груші

Кокомікоз черешні
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кг/га); Косайд 2000, вг (2,0–3,0 кг/га); 
Купроксат, кс (5 л/га); Медян Екстра 
350 SC, к.с. (1,5–2,0 л/га); Чемп, вг 
(1,5–2,0 кг/га); Чемп Ультра, dp, вг 
(2,0 кг/га); Чемпіон, зп (1,5–2, 0 кг/
га). Цей захід рекомендується про-
водити також у полях розсадників, 
у маточних живцевих і насіннєвих 
насадженнях, у молодих (неплодо-
носних) садах. У яблуневих наса-
дженнях після опадання листя для 
обприскування дерев використо-
вують препарат на основі сульфата 
міді, вп – Бордо МК з нормою ви-
трати 15–18 кг/га або препарат на 
основі сульфату заліза, з.п. (Айрон, 
6–18 кг/га).

 Ретельне згрібання і збирання 
опалого листя, його компостування, 
зняття з дерев і знищення муміфі-
кованих та гнилих плодів, а також 
плодів, що знаходяться на поверхні 
ґрунту під кроною дерева. Зябле-
ва оранка ґрунту у міжряддях саду 
та пристовбурних смугах із заорю-
ванням опалих листків, рослинних 
решток. Внесення лише збалансо-
ваних норм органічних і мінераль-
них добрив на основі агрохімічного 
аналізу ґрунту. Слід пам’ятати, що 
одностороннє внесення азотних 
добрив підвищує сприйнятливість 
рослин до хвороб, а фосфорно-ка-
лійні добрива підвищують їх стій-
кість

Викорчовування всохлих інфіко-
ваних дерев і видалення їх із саду 
з обов'язковим знищенням їх про-
тягом зими. Дезінфекція ґрунту в 
місцях, де були викорчувані дерева, 
що були уражені вертицильозом, 
бактеріозом та іншими інфекційни-
ми хворобами шляхом розсипання 
хлорного вапна на поверхні ґрунту 
з розрахунку 100 г на 1 м2 з подаль-
шим ретельним загортанням.

 Очищення стовбурів і скелетних 
гілок від кори, яка відстала, моху і 
лишайників за допомогою скребка, 
кордщітки або щітки з твердою ще-
тиною. Всі відходи збирають і зни-

щують. Цей захід важливий проти 
резервації багатьох збудників хво-
роб. Для дезінфекції кори і захисту 
штамба та скелетних гілок від моро-
зобоїн та сонячно-морозних опіків 
необхідно провести осіннє покрит-
тя кори садовою фарбою «Юні-
фарб», яка містить мідний купорос, 
сірку, антисептик та протимікробні 
добавки, що унеможливлює розви-
ток фітопатогенів і окремих шкід-
ників у тріщинах кори протягом 

САДІВНИЦТВО

Клястероспоріоз сливи Кучерявість листків персика

Кишеньки (ріжки) слив

Парша груші

Чорний рак (уражений листок)
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САДІВНИЦТВО

року. За її відсутності стовбури бі-
лять 20% вапняним молоком з до-
данням 3–5% мідного купоросу або 
використовують білі водоемульсій-
ні фарби ВД-К4-577; НД-511; ЕВА 
-27А та ін. 

У полях розсадника під час ви-
копування саджанців ретельно 
оглядають кореневу систему. У 
разі виявлення наростів корене-
вого раку на головному корені або 
кореневій шийці рослини вибра-
ковують і знищують. Якщо нарос-
ти виявлено на бічних корінцях, 
то їх обрізують і спалюють, а всю 
кореневу систему дезінфікують, 
занурюючи корені на 5 хвилин 
в 1% розчин мідного купоросу з 
подальшим промиванням у чис-
тій воді. Для дезінфекції коріння 
можна використати також 1% роз-

чин одного із препаратів: Косайд 
2000, вг; Чемп, вг; Чемп Ультра dp, 
вг; Чемпіон, зп.

У полях розсадника при виявлен-
ні бактеріального раку на рослинах 
їх вибраковують і знищують.

Вирізання і видалення уражених 
гілок і пагонів паршею, чорним ра-
ком, цитоспорозом, моніліозом, бо-
рошнистою росою, вертицильозом 
та іншими хворобами. Слід заува-
жити, що не слід надмірно обрізува-
ти дерева, особливо кісточкові. Піс-
ля такого обрізання відбувається 
інтенсивний ріст пагонів, що спри-
яє ураженню рослин вертицильо-
зом. Місця зрізів дезінфікують 1% 
мідним купоросом і покривають 
садовими замазками «Благо Сад»; 
«Сантар СМ» та ін. Можна виго-
товити самому ефективну замазку, 
що складається з 70% нігролу, 15% 
каніфолі і 15% парафіну. Після на-
грівання і охолодження до кімнат-
ної температури замазку наносять 
шпателем на продезінфіковані рани. 
За вирізання пагонів, уражених бак-
теріальним раком, необхідно про-
водити дезінфекцію інвентаря 0,3% 
розчином формаліну.

Проти іржі яблуні і груші ефек-
тивним заходом є знищення кущів 
ялівцю, що ростуть поблизу пло-
дових насаджень; вирізування і 
знищення уражених гілок ялівцю у 
парках, де він росте як декоративна 
рослина; створення густих захис-
них смуг навколо молодих наса-
джень, розміщених поблизу парків 
з ялівцем. 

Плодова гниль

Чорний рак (уражений стовбур)

Філостиктоз яблуні

Кореневий 
бактеріальний рак

Звичайний 
(європейський) рак
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Будь-яка теплиця – скляна, плів-
кова, полікарбонатна – де вирощу-
ються овочі, зелень та інші рослини, 
забруднюється протягом теплого 
сезону. На поверхні грунту збира-
ється безліч рослинних залишків, 
на яких можуть перезимовувати 
спори збудників хвороб, всередині 
грунту накопичуються комахи і мі-
кроорганізми, які вражають росли-
ни, у повітрі присутні деякі інфекції, 
що можуть осідати на матеріали 
накриття конструкції і каркас. Усе 
це являє собою серйозну небезпеку 
для майбутніх врожаїв, які значно 
зменшуються у наступному році. 
Але подібних проблем можна уник-
нути, якщо правильно підготувати 
теплицю до зими.

Такий важливий процес, як 
планова дезінфекція теплиці, про-
водять навесні або восени. Вона 
передбачає обприскування і об-
курювання елементів конструкції 
і ґрунту різними комплексними 
препаратами. Причому, для кож-
ного типу покриття теплиці вони 
різні.

Найкращий час для дезинфекції 
– кінець жовтня – початок листо-
пада, коли урожай вже зібраний, а 
температура повітря тримається 
не менше 8–10 °С.

Перш ніж починати знезаражен-
ня елементів конструкції і ґрунту у 
теплиці, її потрібно до цього під-
готувати. У приміщенні проводять 
генеральне прибирання. Прибира-

ють усі рослинні залишки, контей-
нери, сміття, вимивають теплицю 
зовні, всередині. Зовні це можна 
зробити простою водою. Всереди-
ні ж потрібні додаткові засоби.

Якщо теплиця має металевий 
каркас, вона потребує обробки для 
захисту від корозії. Якщо на мета-
лі є іржа або глибокі подряпини, 
тоді зачищаємо подряпини. Після 
цього покриваємо спеціальною 
рідиною для захисту від корозії, 
фарбуємо світлою фарбою. Ідеаль-
ний варіант для теплиці – фарби 
для яхт, вони не тільки захистять 
від вологи, але добре протистоять 
впливу сонця і різних хімікатів. 
Нефарбовані металеві елементи 
конструкції теплиці від іржі миють 

ДЕЗIНФЕКЦIЯ ТЕПЛИЦЬ

Є. В. ТЕРНОВА,  
завідуюча лаборато-
рії екологічно без-
печних технологій 
виробництва сіль-
ськогосподарських 
культур Сквирської 
дослідної станції 
органічного вироб-
ництва ІАП НААН

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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9% оцтом, а потім обробляють 1 % 
розчином бордоської рідини.

РІДИНИ ДЛЯ МИТТЯ 
СТІНОК ТЕПЛИЦЬ
1.  Розчин звичайної харчової соди 

(2 ст. л. розчиняють в 10 лі-
трах води).

2.  Аналогічний розчин гірчичного 
порошку.

3.  Мильно-оцтовий розчин: в 10 
л води розчинити близько 100 
г господарського (інколи засто-
совують дегтярне) мила и до-
дають не більше 1 ч.л. оцтової 
есенції.

4.  Звичайний мильний розчин ви-
користовують при умові від-
сутності наявної інфекції у пе-
ріод використання теплиці.

ДЕЗІНФЕКЦІЮ 
РОЗДІЛЯЮТЬ НА 
ГАЗОВУ І ВОЛОГУ

Для проведення газової де-
зінфекції теплиця повинна бути 
герметичною. Всередині її обку-
рюють сіркою (50 г на 1 м3). При 
зараженні теплиці павутинним 
кліщем сірку беруть у більшій 
кількості (100–150 г на 1 м3). По-
передньо у теплиці замазують усі 
щілини. Для обкурювання примі-
щення спалюють сірку на деках, 
наповнених палаючим вугіллям. Її 
розставляють на цеглинах по всій 
теплиці. Сірку необхідно залиши-
ти у герметично закритій теплиці 

на три доби. Потім приміщення 
треба добре провітрити. Всю ро-
боту рекомендується проводити у 
протигазі.

Волога дезінфекція полягає у 
рясному обприскуванні теплиці 
розчином хлорного вапна (400 г 
сухої речовини на 10 л води). Час 
настоювання розчину – 3–4 годи-
ни. Потім відстояну рідину вико-
ристовують для обприскування. 

Якщо у теплиці завівся паву-
тинний кліщ, то її обробку прово-
дять більш концентрованим роз-
чином хлорного вапна – 1 кг сухої 
речовини на 10 л води. У цьому 
випадку можна провести дезін-
фекцію також розчином форма-
ліну (250 г сухої речовини на 10 л 
води) або креоліну (200 г сухої ре-
човини на 10 л води). Але креолін 
важче змивати зі скла, ніж інші 
дезинфікуючі речовини.

На стінах у теплицях накопи-
чується пил та інші стійкі забруд-
нення, пов’язані з атмосферним 
впливом, внаслідок чого змен-
шується інсоляція, розвивається 
цвіль і мох. Для боротьби з такими 
забрудненнями для знезараження 
використовують засіб (Фан) або 
для дезінфекції теплиць викорис-
товують тютюн, гірчицю, настій 
часнику.

При роботі з дезінфікуючими рі-
динами потрібно застосовувати за-
хисні засоби: окуляри, рукавички і 
респіратор. Дотримуватись техніки 
безпеки.

Дезінфекція грунту в теплиці – 
одна з найважливіших і основних 
фітосанітарних заходів Вона зни-
щує паразитів, комах, нематоди та 
насіння бур’янів.

Під час дезінфекції територія 
навколо теплиці повинна бути 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ



51листопад 2020

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

чистою від бур'янів, твердих і рід-
ких відходів. Рекомендується зни-
щувати бур’яни навколо теплиці 
механічно, шляхом обробітку або 
прополювання. 

Обробити грунт можна: терміч-
но, хімічно, біологічно. Перший 
варіант найбільш безпечний, інші 
– більш ефективні.

Термічний спосіб передбачає 
пропарювання або заморожуван-
ня грунту. У першому випадку 
необхідно підготувати достатню 
кількість окропу, щоб можна було 
ним добре промочити грунт у те-
плиці. Після поливу гарячою во-
дою грунт вкривають плівкою на 
24–48 годин. Така процедура про-
водиться тричі за осінь. Холодом 
обробити землю простіше, але 
тільки у тому випадку, якщо зима 
у регіоні морозна. Для цього по-
трібно просто відкрити теплицю 
на 5–6 днів.

Для хімічної обробки вико-
ристовують розчини таких пре-
паратів:

• Формалін (дозування 1:100)
• Марганцівка (1 ч. л./1 л води); 
• Хлорне вапно (400 г/10 л);
• Мідний купорос (1 ст. л./10 л).
Цими розчинами добре зволо-

жують грунт у теплиці.
Біологічні препарати для знеза-

раження грунту в теплицях також 
заслуговують на увагу. Вони без-

печні не тільки для людини, але і 
для культур. Крім того, мають ши-
рокий спектр позитивного впливу 
на землю. Серед біопрепаратів ви-
діляють Триходермін (півсклянки 
на відро води), Фітоспорин (7 мл 
на відро), Алірин (однієї таблетки 
достатньо для розведення в 10 л 
води).

Є ще один спосіб знезаражен-
ня грунту – обсипання порошко-
подібними сумішами

Восени ґрунт у теплиці можна 
продезінфікувати гашеним вап-
ном, яке наносять тонким шаром 
на поверхню з розрахунку 100–200 
г на 1 кв. м. Після чого ґрунт пере-
копують.

При сильному зараженні ґрунт 
видаляють з теплиці і складають 
у бурти, пересипаючи кожен шар 
в 20 см 100–120 г речовини для 
знезараження. Вилучений з те-
плиці ґрунт замінюють здоровою 
ґрунтовою сумішшю, підібраною 
під конкретні культури, які бу-
дуть висаджуватися у теплиці 
навесні. Якщо землю не міняти, 
то з кожним роком у ній буде на-
копичуватися все більше і більше 
шкідливих мікроорганізмів. Щоб 
цього не допускати, потрібно після 
кожного сезону збирання врожаю 
міняти землю на нову і проводити 
дезінфекцію грунту. Краще прино-
сити землю у теплицю не з городу, 

тому що на городі живуть ті ж самі 
мікроорганізми або залишки цих 
мікроорганізмів. Тому грунт по-
винен бути взятий на місцевості, 
де не росли культури. Ідеальним 
способом буде приготувати грунт 
самостійно, тобто додати у знеза-
ражену землю торф, тирсу, пісок, 
вапняк і вапно, органічні добрива, 
такі, як послід, гній, коров’як.

ФІТОСАНІТАРНІ 
ЗАХОДИ

Важливим є виконання фіто-
санітарних заходів, що не допус-
кають вторинного інфікування 
через робочий інструмент, тару, 
візки, руки, взуття і спеціальний 
одяг персоналу, поливальну воду 
і т.д. у період активної вегетації 
рослин.

Дезінфекційні та захисні захо-
ди у теплицях суттєво підвищу-
ють врожайність культур.

Урожайність, якість і безпека 
вироблених в умовах закритого 
ґрунту овочевих культур значною 
мірою залежить від ефективного 
виконання системи захисних за-
ходів проти різноманітних фіто-
патогенних мікроорганізмів.

Своєчасне та ефективне при-
душення фітопатогенів є одним із 
найважливіших завдань підготовки 
теплиць до чергового обороту (по-
садки рослин). Чистота – запорука 
здоров’я, а чистота вашого грунту – 
чистота продуктів. 
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Великої шкоди тепличним куль-
турам завдає цілий комплекс шкід-
ників і збудників хвороб. Серед 
них найбільш небезпечні – галові 
нематоди, які належать до родини 
Meloidogynidae роду Meloidogyne. 
Вони викликають захворювання 
рослин –мелойдогіноз. Ці патогенні 
організми як джерела харчування та 
середовища для розмноження й роз-
витку використовують тільки живі 
клітини коренів овочевих рослин. 
Перш за все це стосується огірків, 
томатів, перцю, баклажанів тощо. 
На кореневій системі цих культур 
утворюються пухлини (нарости, 
здуття) – гали (звідси походить на-
зва). Як правило, це призводить не 
лише до зниження урожайності та 
погіршення якості овочевої продук-
ції, а й до збільшення витрат на її ви-
робництво.

ПОШИРЕНІСТЬ  
ТА ВИДОВИЙ  
СКЛАД 

Описано близько 96 видів га-
лових нематод. Вони поширені 
майже в усіх країнах. Найбільшої 
шкоди завдають на території Пів-
нічної (Мексика, США) та Пів-
денної Америки, Африки (Єги-
пет), Євразії та в Австралії.

В Україні трапляються 4 види 
галових нематод – арахісова 
Meloidogyne arenaria, північ-
на Meloidogyne hapla, південна 
Meloidogyne incognita та яванська 
Meloidogyne javanica. За даними 
науковців Інституту захисту рос-
лин, з 30-ти обстежених теплич-
них господарств майже 85% зара-
жені цими патогенами. 

Катерина КАЛАТУР, 
к. с.-г. н., Інститут 
біоенергетичних 
культур і цукрових 
буряків НААН 
України

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ГАЛОВI НЕМАТОДИ У ТЕПЛИЦI.  
ЩО РОБИТИ?

Самиці галової нематоди 
Meloidogyne sp. 
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РОСЛИНИ- 
ГОСПОДАРІ

Галові нематоди є облігатними 
поліфагами й уражають близько 4 
тисяч видів рослин як у відкрито-
му, так і у закритому ґрунті. Зокре-
ма, мелойдогіни паразитують на 
різних видах деревних, кущових, 
квітково-декоративних та деяких 
польових культурах. У теплицях 
вони уражають майже всі види 
овочів: огірки, томати, баклажани, 
перець, моркву, квасолю, гарбузи, 
дині, кавуни, салат, шпинат, буряк. 
Менше шкодять капусті, редису, 
цибулі, часнику, кропу, петрушці 
та картоплі. 

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 

За будовою тіла галові немато-
ди істотно відрізняються від ін-
ших груп фітогельмінтів. Личинки 
другого віку та самці безбарвні і 
мають червоподібну форму тіла. 
Личинки третього, четвертого 
віків і статевозрілі самиці – роз-
дуті. Останні мають здебільшого 
грушоподібну, лимоноподібну або 
циліндричну форму довжиною 
0,5–1,0 мм і шириною 0,4–0,5 мм, 
білого, рідше ледь сіруватого ко-
льору з виступаючим головним 
кінцем. Порожнина тіла заповнена 
білим дрібно-гранульованим вміс-
том. Іноді паразитів можна поба-
чити неозброєним оком на корін-
цях рослин.

Життєвий цикл мелойдогін 
може проходити за двома схема-
ми. Перша, класична, зазвичай 
спостерігається у природних умо-
вах і характеризується виходом 
личинки другого віку (інвазійної) 
у ґрунт з подальшим заселенням 
сусідньої ділянки кореня або іншої 
рослини. Друга схема найчастіше 
відбувається у теплицях. Личинка, 
що вилупилася з яйця, мігрує про-
відними судинами кореня до міс-
ця локалізації, не виходячи у ґрунт. 

Швидкість її розвитку залежати-
ме від температури довкілля та 
рослини-господаря. Цікаво: саме 
інвазійна личинка є стійкою до 
несприятливих умов зовнішньо-
го середовища та може зберігати 
життєздатність у ґрунті без росли-
ни-господаря від 8 до 12 місяців.

Загалом цикл розвитку гало-
вих нематод починається з вихо-
ду з яєць личинок другого віку. У 
ґрунті вони активно рухаються у 
пошуках рослини та за допомогою 
стилета проникають у корінь біля 
кінчика. Потрапивши у кореневу 
систему, личинки ще 2–3 доби мі-
грують уздовж провідних судин. 
Потім зупиняються, формують 
групу живильних клітин та почи-
нають інтенсивно харчуватися їх-
нім вмістом. Внаслідок цього від-
бувається гіпертрофія клітин кори 
кореня, що призводить до утво-
рення галів. На 6-ту добу личинки 
починають змінювати форму свого 
тіла – потовщуються і набувають 
вигляду пляшки. З цього моменту 
нематоди перестають рухатися і 
не виходять у ґрунт, продовжуючи 
свій розвиток і розмноження у тка-
нинах кореня рослини-господаря. 
Це знижує ефективність методів 
боротьби з паразитами майже до 
нуля. Наступними днями личинки 
линяють, проходячи третій і чет-
вертий віки. На 18–24-ту добу піс-
ля проникнення у корінь личинка 
перетворюється на самицю. Вона 
виділяє желатиноподібну речови-
ну – так званий яйцевий мішок, 
у який упродовж 2–3 місяців від-
кладає яйця –до 2,5 тис. шт. Після 
цього самиця живе ще місяць, але 
вже без статевої системи. 

Цикл розвитку галових нема-
тод триває від трьох тижнів до 1,5 
і більше місяців і залежить голо-
вним чином від температури ґрун-
ту. За температури 140С нематода 
повністю закінчує свій розвиток 
(від яйця до яйця) за 56 діб, за тем-
ператури 18–230С – за 43 доби, а 
за температури 260С – всього за 

21 добу. Таким чином, за рік у ком-
фортних умовах теплиці може роз-
винутися до 13 поколінь патогенів.

Розвиток галових нематод та-
кож залежить і від умов вологос-
ті ґрунту. Найбільш сприятливою 
для розвитку є вологість від 60 до 
75%. Нижча (30–40%) або занадто 
висока (понад 85%) вологість грун-
ту пригнічує цих паразитів, проте 
не вбиває їх.

Поширюватися галові нематоди 
можуть із зараженим рослинним 
матеріалом, ґрунтом, інвентарем, 
поливною водою.

ШКІДЛИВІСТЬ

Як правило, за низької чисель-
ності галових нематод у ґрунті озна-
ки ураженості спостерігаються тіль-
ки на кореневій системі рослин – у 
вигляді поодиноких галів. При цьо-
му хвора рослина зовні не відрізня-
тиметься від здорової.

Висока щільність популяцій па-
разитів у ґрунті та велика кількість 
галів (їхня чисельність може сяга-

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ГАЛОВI НЕМАТОДИ У ТЕПЛИЦI.  
ЩО РОБИТИ?

Проникнення личинок галової 
нематоди Meloidogyne sp. в корінь 
рослини та міграція всередені нього 
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ти 37 шт., а за розміром вони іно-
ді перевищують діаметр кореня, на 
якому паразитують) призводить 
до закупорювання провідних су-
дин у кореневій системі. Внаслідок 
цього наземна частина не отримує 
достатньо води і мінеральних ре-
човин. У хворих рослин спосте-
рігається нестача азоту, фосфору, 
кальцію та калію, знижується ін-
тенсивність фотосинтезу, порушу-
ється регуляція росту та значно 
сповільнюється процес дихання. 
Негативні зміни у фізіологічних 
процесах одразу позначаються на 
зовнішньому вигляді рослин. Вони 
відстають у рості й розвитку, у спе-
ку втрачають тургор і в’януть, ма-
ють дрібні блідо-зелені листки, які 
поступово жовтіють і засихають, 
зав’язі недорозвиваються і відпада-
ють або взагалі відсутні. Крім того, 
виснажені та прив’ялі рослини не 
здатні повною мірою протидіяти 
збудникам хвороб – грибам, бак-

теріям та вірусам, які завершують 
розпочате фітонематодами руй-
нування кореня. Як наслідок – ко-
ренева система поволі відмирає і 
рослина гине, іноді ще до початку 
плодоношення. Економічний поріг 
шкідливості (ЕПШ) для огірків ста-
новить лише 20 личинок нематоди 
у 100 см3 ґрунту, а для томатів – 50. 
За значного перевищення показ-
ників ЕПШ через три, максимум 
чотири місяці гине до 80% рослин 
огірків. Втрати врожаю томатів і 
баклажанів за той же період сяга-
ють 25–30%.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ

Особливість захисту овочевих 
культур від галових нематод в умо-
вах закритого ґрунту пов'язана з 
тим, що у теплицях практично від-
сутні природні вороги й інші при-
родні лімітуючі чинники. Беззмін-
не вирощування сприйнятливих 
рослин, тривалий культиваційний 
період, який сягає 10 місяців без за-
міни ґрунту, оптимальна темпера-
тура і вологість ґрунту призводять 
до масового розмноження нематод 
та збільшення їхньої шкідливості, 
особливо у другому обороті.

Аби запобігти зниженню вро-
жайності і якості тепличних 
овочів від мелойдогін, необхідно 
застосовувати комплекс проти-
нематодних заходів: 

1 З моменту вирощування розса-
ди слід щотижня обстежувати 

кореневу систему на наявність га-
лів. Вона дозволяє швидко і безпо-
милково діагностувати ураження 
рослин галовими нематодами, а 
не іншими шкідниками або збуд-
никами хвороб. Якщо хворі на ме-
лойдогіноз рослини виявлені, їх 
потрібно ізолювати від здорових 
(наприклад переставити на окре-
мий стелаж) або одразу знищити.

2 Розсадники потрібно ізолюва-
ти від виробничих теплиць.

3 Заборонено вирощувати або 
заносити в овочеві теплиці 

квіткові рослини з інших теплиць, 
ботанічних садів, оранжерей або 
квіткових магазинів. Потрібно 
максимально обмежити пере-
міщення персоналу, техніки та 
інвентарю між теплицями овоче-
вими та теплицями з декоратив-
ними рослинами (якщо вони зна-
ходяться поряд).

4 У кожній теплиці повинен 
бути окремий комплект інвен-

тарю, спецодягу та взуття. 

5 За наявності у теплиці невели-
ких вогнищ галової нематоди 

не допускати, щоб надлишок води 
виливався на стелажі або на до-
ріжки теплиці.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Гали, які утворюються на кореневій системі рослини внаслідок паразитування 
галової нематоди Meloidogyne sp
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Симптоми ураження томатів 
галовою нематодою Meloidogyne 
sp. в теплиці
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ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

6 Якщо частина теплиці заражена 
нематодами, то слід суворо до-

тримуватися загальноприйнятих 
карантинних заходів: обов’язково 
видаляти ґрунт з сільськогоспо-
дарської техніки і ручних знарядь, 
чистити взуття персоналу при пе-
реміщенні господарством, а також 
проводити їх дезінфекцію та вну-
трішніх поверхонь теплиці, стела-
жів, доріжок 5-відсотковим фор-
маліном, хлорним вапном (400 г на 
10 л води) або каустичною содою 
(300–500 г на 10 л води).

7 При переході до другого та 
наступних культурооборотів 

треба ретельно видаляти рослин-
ні рештки, особливо заражені га-
ловими нематодами корені, а та-
кож бур'яни та сміття із теплиць 
та притепличної території. Зали-
шати їх біля теплиць суворо забо-
роняється.

8 Одразу після видалення рос-
линних залишків слід вносити 

органічні добрива: гній або ком-
пост за оптимальної вологості 
ґрунту (60–70% до глибини 35–40 
см) пришвидшує розкладання ко-
ренів, що залишилися, поліпшує 
структуру та підвищує загаль-
ну біологічну активність ґрунту, 
сприяючи розвитку хижих грибів, 
нематод та інших патогенних для 
інвазійних личинок галових нема-
тод мікроорганізмів.

9 Проводити провокаційні по-
ливи ґрунту 0,1–0,2%-им роз-

чином соку рослини-господаря 
(одночасно з поливною водою 
на глибину не менше 35–40 см). 
Для приготування розчину вико-
ристовують нестандартні плоди, 
а також стебла і листя огірка або 
томата (можна суміш). Цей за-
хід сприяє виходу інвазійних ли-
чинок нематод зі стану анабіозу 
та підвищує їх рухову активність, 
спрямовану на пошук коренів рос-
лини-господаря. Витративши жи-
рові запаси і не знайшовши кормо-
вої рослини, вони гинуть.

10 Короткострокове вирощу-
вання провокаційних культур 

– гороху (норма висіву 120–150 (до 
180) насінин на 1м2), сої або квасолі 
(норма висіву така ж). Також можна 
застосовувати конюшину або одно-
річний люпин. Їх висівають у ґрунт, 
а за 14–15 діб після проростання 
перекопують. Інвазійні личинки 
нематод, які проникли у кореневу 
систему рослин, гинуть, так і не за-
кінчивши свій цикл розвитку.

11 Проводити повну заміну 
ґрунту. Перед заміною не-

обхідно перевіряти новий ґрунт 
на зараженість його галовими не-
матодами. Для цього проводять 
біологічне тестування: пророщене 
насіння огірків, томатів, баклажа-
нів або інших рослин-господарів 
висівають у горщики з ґрунтом, що 
перевіряється. Через 5– 6 тижнів 
оглядають кореневу систему рос-
лин на наявність характерних галів.

12 застосовувати термічне зне-
заражування ґрунту. Тем-

пература пари повинна бути не 
менш 90–950С, а експозиція про-
парювання – 10–12 годин. Після 
завершення термічної дезінфекції 
для відновлення мікробіологіч-
них процесів у ґрунті обов’язково 
необхідно внести мікробіологічні 
добрива.

13 Слід вирощувати гібриди, 
стійкі до галових нематод. 

Стійких до мелойдогінозу гібри-
дів огірків немає, проте зарубіжні 
фірми пропонують нематодостійкі 
гібриди томатів. Їх рекомендують 
вирощувати у першому або у по-
довженому оборотах після попере-
дньо проведених протинематодних 
заходів.

14Застосовувати біологіч-
ні препарати нематицид-

ної дії, наприклад, Нематофагін 
БТ – препарат на основі міцелію 
і спор хижого гриба Arthrobotrys 
oligospora Fresenius. Його необ-
хідно вносити у ґрунт за 2 тижні 
до сівби культури, найкраще – пе-
ред основною обробкою ґрунту. 
За таких умов міцелій гриба всти-
гає швидко розростися і «включа-
ється» у роботу у новому обороті. 
Також цей біопрепарат можна ви-
користовувати і під час висадки 
розсади (5,0 мл/лунку – 10,0 мл/
лунку) та у період вегетації рос-
лин (20,0 мл – 30,0 мл на кожну 
рослину). 

Щодо хімічних препара-
тів, то у «Переліку пестицидів i 
aгpoxiмікатів, дозволених до вико-
ристання в Україні» немає жодного 
нематициду, який можна було б ви-
користати проти галових нематод у 
теплицях. 

Ретельне і вчасне виконання цих 
заходів дозволить зменшити шкід-
ливість галових нематод, запобігти 
втратам овочевого врожаю та про-
никненню нематод у незаражені те-
плиці. 



СОЛОДКА  
ДОСКОНАЛІСТЬ

Перець  
Napoca F1

  Ранній індетермінантний 
гібрид Капія типу.

  Рекомендується для 
вирощування в теплицях  
і у відкритому грунті.

  Рослина має міцну 
кореневу систему та 
сильний листовий покрив 
насиченого зеленого 

кольору. Плоди трохи 
сплюснуті, великі, 
мають подовжену 
форму, довжиною 

18-23 см з широкими 
плечима – 5-6 см. 
Середня маса 
плоду-150-180 г, 
дозрівають від темно-
зеленого до блискучого 
темно-червоного 
кольору.

Гібрид характеризується 
стабільною врожайністю 
та високо продуктивністю, 

толерантний до більшості 
хвороб перцю, а також 

має гарну стійкість до 
мікротріщин, що сприяє 
тривалій лежкості і покращує 
його транспортабельність. 
Має високі технологічні 
якості, прекрасні кулінарні 
властивості, а м'ясиста 
соковита структура плоду , 
а також яскраво виражений 
солодкий смак і сильний 
насичений аромат — візитна 
картка даного гібриду. 
Придатний для вирощування 
у всіх ґрунтово кліматичних 
зонах України

  Відмінний вибір для 
харчової промисловості 
та оптово- роздрібної 
торгівлі.

З питань співпраці та консультацій звертайтеся до представництва  
на території України – у компанію ТОВ ВКО «Дельта-Агро». 

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua



АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

 Ранній кубовидний гібрид 
індетермінантного типу для 
вирощування в теплицях або 
відкритому грунті.

 Рослина, характеризується 
добре розвиненою 
кореневою системою Має 
дуже потужний і добре 
облиствений кущ з 
міцними гілками.

 Плоди великі, 
глянцеві, 10-11 
см. заввишки, при 

поперчном зрізі – 7-8 
см,.Товстостінні, з 3-4 

камерами, масою від 140 
до 180 р. Мають соковиту 
м'якоть і насичений смак. 
Дозрівають від жовто-
зеленого до насичено-
червоного кольору. 
Мають неперевершений 
товарний вигляд.

 Безсумнівними 
перевагами цього 
гібрида є швидке, 
дружне дозрівання 
плодів. Рослина 
добре переносить 
відсутність кальцію і 
добре витримує високу 
температуру, проявляє 

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

фузаріозної гнилі. Гібрид 
невибагливий у вирощуванні, 
має прекрасну і стабільну 
врожайність у всіх грунтово-
кліматичних зонах України, 
і цінується за свої смакові 
якості. Придатний як для 
переробки, так і для свіжого 
ринку.

З питань співпраці та консультацій звертайтеся до представництва  
на території України – у компанію ТОВ ВКО «Дельта-Агро». 

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua



До недавнього часу Україна вва-
жалася благополучною територією 
за рівнем забезпеченості вологою. 
Лише південні регіони періодично 
страждали від літньої посухи. Що 
ж відбувається сьогодні? Глобаль-
не потепління, зростаюча пробле-
ма водних ресурсів і переміщення 
вологи у більш північні регіони 
призвели до того, що майже вся 
територія України сьогодні є зо-
ною ризикованого землеробства. 

Нестача опадів взимку 2020 
року призвела до відсутності за-
пасу вологи, через що більшість 
господарств півдня України – 
від Ізмаїлу до Херсона – були 
змушені передискувати до 80% 
посівів озимої пшениці, ячменю 
та ріпаку, а потім після пересіву 
«згоріли» соняшник і кукурудза. 
За прогнозами Мінекономіки, 
втрати врожаю кукурудзи через 
посуху в цьому році можуть до-

сягти близько 2 млн т. Значних 
за площею втрат потенційно-
го врожаю зазнали Черкаська, 
Одеська та Кіровоградська об-
ласті.

Вже п’ятнадцять років поспіль 
компанія «Іррігатор Україна», до-
чірнє підприємство ізраїльської 
корпорації Metzerplas (Метцерп-
лас), пропонує комплексні ірига-
ційні рішення для сільського гос-
подарства, застосовуючи сучасні 

IРРIГАТОР УКРА¯НА —  
ПРОВIДНI ТЕХНОЛОГI¯ ЗРО ШУВАННЯ
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технології при розробці систем 
поливу. 

Щоб продовжувати отримувати 
пристойні врожаї, а відтак і при-
бутки, українським аграріям дово-
диться додатково зрошувати на-
садження, і це все відбувається в 
умовах безупинного подорожчання 
водних ресурсів. Тому роботи для 
фахівців компанії «Іррігатор Укра-
їна» стає дедалі більше, адже зона 
недостатнього зволоження невбла-

ганно рухається на північ і ось-ось 
охопить всю територію України.

– Наша компанія насамперед 
реалізує проєкти економічно-
ефективного поливу, де застосову-
ється найкращий досвід та облад-
нання для крапельного зрошення 
та мікрозрошення. На замовлення 
клієнта, враховуючи особливості 
його ситуації, ми створюємо про-
ект, підбираємо для нього най-
краще обладнання виробництва 

IРРIГАТОР УКРА¯НА —  
ПРОВIДНI ТЕХНОЛОГI¯ ЗРО ШУВАННЯ
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світових лідерів, здійснюємо шеф-
монтаж системи, контролюємо 
введення в експлуатацію належ-
ним чином, – коротко окреслює 
схему співпраці керівник агроде-
партаменту Олег Куракін. 

Компанія «Іррігатор Україна» 
починала працювати на вітчиз-
няному ринку як представник і 
дистриб’ютор всесвітньовідомого 
ізраїльського виробника комплек-
туючих для систем крапельного 
зрошення – компанії «Метцерп-
лас» (Metzerplas). Бо кому, як не із-
раїльтянам, бути лідерами у галузі 
зрошення, адже вони змушені мак-
симально ефективно використо-
вувати буквально кожну краплину 
води у пустельних умовах Близько-
го Сходу. 

У 2015 році плідна співпраця 
«Іррігатор Україна» і «Метцерп-
лас» призвела до відкриття спіль-
ного підприємства з виробництва 
крапельної трубки, яке географічно 
знаходиться у селищі Доброслав 
Одеської області. Таким чином, но-
востворене підприємство було по-
кликане забезпечити зростаючий 
попит українських агрокомпаній 
на головну комплектуючу зрошу-
вальних систем. На сьогоднішній 
день на заводі у Доброславі функ-

ціонують три лінії з виробництва 
крапельної трубки, до речі, їх про-
дуктивність становить близько 200 
мільйонів метрів на рік, а також дві 
лінії з виробництва гнучкого шлан-
гу лейфлет (LFT), який використо-
вується для наземного транспорту-
вання поливної води на ділянку, де 
до нього приєднується крапельна 
трубка. Треба відзначити, що ви-
щезгадані дві лінії створені у співп-
раці з португальською компанією 
«Хеліфлекс» (Heliflex) – лідером у 
сегменті ПВХ магістральних шлан-
гів для зрошення. 

Керуючий виробництвом Дми-
тро Коршун розповів, що лінії з ви-
робництва крапельної трубки при-
везені з Ізраїлю. Вони складаються 
з багатьох частин: це і екструдери, 
і установники крапельниць, і при-
строї, які намотують та тягнуть 
трубку, і ванни охолодження. Для 
виготовлення крапельної трубки 
використовуємо лише найякісні-
шу сировину – первинну гранулу, 
що зумовлює найвищу функціо-
нальність готової продукції. 

– Не економимо на барвниках 
і кольоростабілізаторах для виго-
товлення труби лейфлет, щоб за 
роки експлуатації виріб лишався 
стійким до ультрафіолетового ви-
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промінювання. Крапельниці, які 
використовуються для виготов-
лення крапельної трубки, виро-
бляються у «Метцерплас», адже це 
досить високотехнологічний про-
дукт, – каже Дмитро Коршун. 

Оскільки «Іррігатор Україна» 
є вітчизняним виробником, вся 
продукція (багаторічна трубка та 
шланги LFT) входить до перелі-
ку Державної програми часткової 
компенсації вартості сільськогос-
подарської техніки та обладнання, 
яка діє в Україні з 2017 року. Це 
підвищує ефективність капітало-
вкладень вітчизняних фермерів у 
зрошення угідь.

– Фітинги, клапани, фільтри та 
інше додаткове обладнання для 
зрошувальних проєктів ми зде-
більшого імпортуємо від наших 
партнерів – провідних світових 
брендів, – зазначає Олег Куракін. 
– Бо, скажімо, щодо фільтрів сві-
товим лідером є ізраїльська ком-
панія Amiad, щодо фурнітури він 
інший – найкращим є італійський 
виробник Irritec, деякі з компаній 
кращі у виробництві запірної ар-
матури або інших компонентів. 
Ми співпрацюємо з усіма, щоб 
надати своїм клієнтам найякісні-
шу продукцію, адже це напряму 
впливає на ефективність даних 

ЗРОШУВАННЯ
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капіталовкладень. Також варто 
зауважити, що зараз всі сучасні 
зрошувальні системи обладнані 
автоматикою, яка й приводить їх 
у дію. Ними керують дистанційно 
за допомогою електронних контр-
олерів та програм ізраїльського 
виробництва. Таким чином, ком-
панія «Іррігатор Україна» – це не 
тільки виробництво, а також по-
вний комплекс послуг зі створен-
ня автоматично керованих систем 
зрошення, що базується на най-

успішнішому світовому досвіді та 
ізраїльських технологіях. 

Окремо хотілося б зупинитися на 
системах підґрунтового зрошення, 
які набувають все більшої популяр-
ності і в Україні. Такі системи пока-
зали свою ефективність як у галузі 
садівництва, де наявність багаторіч-
них насаджень дозволяє їх застосу-
вання, так і для технічних культур, 
а у першу чергу – кукурудзи. Адже 
система підґрунтового зрошення, 
якщо вона створена з якісних комп-

лектуючих, розрахована на термін 
використання у понад п'ятнадцять 
років. 

Незважаючі на те, що первинні 
капіталовкладення в підгрунтові 
системи зрошення є більш вагоми-
ми, експлуатація таких систем має 
достатньо переваг: зниження трудо-
витрат та вартості обслуговування, 
економія води до 30% і добрив до 
20%, краща ефективність розподілу 
поливної води, запобігання стоку 
води, зниження енерговитрат, під-
вищення врожайності до 30%, міні-
мальний вплив зовнішніх чинників.

На думку фахівців, після запрова-
дження ринку землі в Україні попит 
на підземні зрошувальні системи 
досягне свого піку, адже господарі 
багаторічних насаджень і власни-
ки ділянок під монокультурами 
зможуть без остраху інвестувати у 
поліпшення умов вирощування на 
землях, які стануть їх власним ак-
тивом, а не орендованим, як досі, та 
виступати заставою при кредиту-
ванні. 

ЗРОШУВАННЯ
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На підставі власних досліджень 
та аналітичного огляду літератури 
наведено основні агробіологічні 
показники та особливості виро-
щування різних за походженням 
сортів суниці нейтрального дня. 
Підтверджена їх недостатня адап-
тивність при вирощуванні за умов 
відкритого грунту. 

ПОЧАТОК ШЛЯХУ
Сорт є найвагомішим фактором 

і засобом виробництва у техноло-
гіях вирощування усіх плодово-
ягідних культур. Революційною у 
вирощуванні суниці садової ста-

ла поява принципово нових ней-
трально денних сортів, отриманих 
у Каліфорнійському університеті 
(США) внаслідок міжвидової гі-
бридизації. Перше плодоношен-
ня у рік садіння вони мають уже 
через 3 місяці, а у наступні роки 
пік надходження ягід припадає на 
кожні 6 тижнів (з червня і надалі). 
Будучи інтродукованими із США, 
ці сорти і в Європі в умовах за-
критого грунту здатні давати по-
засезонні врожаї. Завдяки своїм 
біологічним особливостям вони 
формують суцвіття незалежно від 
фотоперіоду, як при довгому, так 
і короткому дні, можуть циклічно 

плодоносити та програмуватись 
для отримання продукції на певну 
дату. При доброму догляді уже у 
перший рік із них можна отримати 
врожай до 20 тонн/га.

ОГЛЯД СУЧАСНОГО 
СОРТИМЕНТУ

Перш за все варто акцен-
тувати увагу на термінології. 
Польські дослідники не вжи-
вають назву «сорти нейтраль-
ного дня», у них прийнято 
говорити «сорти повторно-
го плодоношення» (odmiana 
powtarzajaca owocowanie). Їх кол-

СОРТИ НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ СУНИЦI  
САДОВО¯ ТА СПЕЦИФIКА ̄ Х КУЛЬТУРИ

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук
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леги із Німеччини теж вживають 
іншу назву – «сорти ремонтант-
ні» (remontierende). Таким чином, 
слова про сорти «ремонтантні», 
«нейтрального дня», «повторного 
плодоношення» слід сприймати 
як синоніми.

Внаслідок вивчення колекції 
американських сортів суниці, не-
чутливих до довжини дня (ней-
тральних), у Канаді (провінції Он-
таріо) у 1988р. було встановлено, 
що їх продуктивність досягала 14 
т / га у перший та 39 т /га на дру-
гий рік вегетації. Найвищою про-
дуктивністю виділявся сорт Сел-
ва (Selva), середня врожайність 
якого у перший рік плодоношен-
ня була 7,7 т/га при масі ягід 9,9 
г. Мульчування міжрядь плівкою 
підвищувало врожайність на 50 
% та виключало необхідність 
боротьби з бур’янами. Всі ней-
тральні сорти добре реагують на 
внесення азотних та калійних до-
брив. Найвища врожайність до-
сягнута при стрічковій схемі са-
діння з відстанню між рослинами 
у стрічці 15 см та 90 см між стріч-
ками. Урожайність сорту Селва 
при міжряддях 15 см становила 
4,3 кг / м2, при 30 см – 1,9 кг / м2. 
Оптимальні умови для сорту та 
максимальний урожай відзна-
чені при формуванні 3-рядкових 
стрічкових ягідників.

Селва походить зі США. Кущі 
слаборослі, округлі, середньороз-
логі, листя середньоопушене, має 
слабке антоціанове забарвлення. 
Ягоди великі, широко-конусовид-
ні, темно-червоні, дуже щільні, із 

середнім блиском; м’якоть чер-
вона, повітряна комірка середня, 
плодоніжка відділяється важко. 
Ягоди першої хвилі плодоношен-
ня достигають приблизно на три 
дні раніш сорту Зенга Зенгана. 
Рослини вразливі до вимерзання, 
але стійкі до хвороб листя та ко-
реневої системи. Ягоди у середній 
мірі пошкоджуються сірою гнил-
лю. Враховуючи здатність форму-
вати ягоди на дочірних розетках, 
сорт можна вирощувати у контей-
нерах у «висячій» чи «плакучій» 
формі.

Еверест. Британський сорт 
нейтрального дня, виведений у 
1998 р. від схрещування сортів 
Евіта та Ірвін. У рік садіння уро-
жай отримують від початку серп-
ня до пізньої осені, а наступного 
року перший пік плодоношення 
– як у середньостиглих червневих 
сортів (на 4–6 днів раніше Зенги 
Зенгани), другий – від початку 
серпня до пізньої осені. Ягоди 
великі та дуже великі, вирівняні, 
насичено-червоного кольору, з 
сильним блиском. М’якоть яскра-
во-червона, ароматна, соковита, 
кисло-солодкого смаку. Еверест 
є досить поширеним у Європі за-
вдяки відмінній транспортабель-
ності ягід, привабливому їх зо-
внішньому вигляду та стійкості 
рослин до сірої гнилі.

Королева Єлизавєта. Англій-
ський сорт, здатний плодоносити 
протягом усього літа. Є одним з 
найпоширеніших та високовро-
жайних у промисловому ягідни-
цтві Великобританії. Кущі серед-

ньої сили росту, але з розлогим 
габітусом, утворюють порівняно 
мало вусів та розсади. Ягоди ве-
ликі, конічної чи ширококонічної 
форми, яскраво-червоні, блиску-
чі, зі щільною м’якоттю та добрим 
смаком. Достатньо транспорта-
бельні. Сорт має стійкість до за-
хворювання сірою гниллю ягід, 
вибагливий до вологозабезпечен-
ня рослин.

Альбіон. Сорт американської 
селекції. Плоди видовжено-коніч-
ної форми, симетричні, зі щіль-
ною (але менше, ніж у Діаманта) 
м’якоттю. Зовнішнє і внутрішнє 
забарвлення – інтенсивно чер-
воне. Смакові якості досить ви-
сокі, ягоди придатні як для спо-

ЯГОДИ

ЕВЕРЕСТ

АЛЬБІОН

КОРОЛЕВА ЄЛИЗАВЄТА



листопад 202066

ЯГОДИ

живання у свіжому виді, так і для 
переробки. За кордоном Альбіон 
має вагомі обсяги виробництва, 
а комерційний рейтинг розділяє 
із сортом Діамант. Добре заре-
комендував себе у торгівлі Ве-
ликобританії завдяки щільній 
м’якоті, а також відносно високій 
стійкості до кореневих гнилей. У 
2007 р. його питома вага у сорто-
вій структурі Англії досягла 25 % 
і продовжує наростати. Має ви-
соку стійкість до захворювань –
вертицильозу і фітофторозу, але 
менш стійкий до антракнозу. Од-
нак через низьку зимостійкість у 
безсніжні зими на Київщині рос-
лини можуть вимерзати.

В Канаді при дослідженні мож-
ливості цілорічної культури суни-
ці залучали 13 сортів з Каліфорнії 
(США), які виділились інтенсив-
ним пагоноутворенням та швид-
ким ростом, і отримували ягоди 
за 45 – 60 днів. Ріст та розвиток 
рослин проходив таким чином, 
що пагоноутворення та отриман-
ня ягід ідуть хоч і паралельно, але 
окремо. Як наслідок – врожай 
суниці отримували цілий рік, пе-
реносячи рослини восени з поля 
в теплицю, і вирощували суницю 
після помідорів, огірків та інших 
культур.

У 1999 р. у США створено 4 
нові сорти: Diamante, Aromas, 
Gaviota, Pacific, що відповідають 
основним вимогам якості ягід 
і врожайності. Однак на сході 
США однією з важких проблем 
при вирощуванні суниці є хво-
роба антракноз. Тому селекція на 
генетично обумовлену стійкість 
проти цієї хвороби виступає од-
ним із варіантів зменшення втрат 
від антракнозу.

Польща у географічному пла-
ні є меншою за Україну, але саме 
вона займає друге місце у Європі 
з виробництва ягід суниці ( річ-
ний вал понад 180 тис. тонн). Але 
навіть для польського виробни-
ка ягід ( з площею 100 га ) не все 

так просто. Для вирощування 
нових сортів потрібна ліцензія, а 
її вартість на 1 сорт становить 3 
тис. доларів. Окрім цього, оплата 
роялті становить 15 % від суми 
реалізованої продукції, тому для 
окупності витрат необхідні великі 
площі маточників, які не всі гос-
подарства мають.

Однак саме у Польщі, керу-
ючись відчуттям і доцільністю 
комерційного успіху, з 2003 р. 
на засадах ліцензування введе-
ні у реєстр найновіші сорти зі 
США (отримані у Каліфорній-
ському університеті): Діамант 
(Diamante), Гавіота (Gaviota), Сіс-
кейп (Seascape) і Аромас (Aromas). 
Усі вони є сортами повторного 
плодоношення, але вразливі до 
вимерзання, що і було обумовле-
но на момент їх реєстрації.

Діамант (CAL. 87112-6 x CAL 
88270-1). Кущі сильнорослі, окру-
глі, середньорозлогі. Ягоди се-
редньої величини, видовжені, 
червоні, досить щільні; м’якоть 
помаранчево-червона, повітряна 
комірка мала, плодоніжка відді-
ляється важко. Особливості пло-
доношення: ягоди першої хвилі 
достигають приблизно на три дні 
раніше сорту Зенга Зенгана, їх 
урожайність невисока. Рослини 
вразливі до вимерзання, але стій-
кі до хвороб [18].

Гавіота (CAL. 87112-6 x CAL 
88270-1). Кущі середньорослі, 
округлі, середньорозлогі. Листя 
малоопушене, має сильне антоці-
анове забарвлення. Ягоди серед-
ньої величини, циліндричні, чер-
воні, досить щільні, нерівномірно 
забарвлені, із сильним блиском; 
м’якоть ясно-червона, повітряна 
комірка середньої величини, пло-
доніжка дуже важко відділяється. 
Ягоди першої хвилі достигають 
приблизно на три дні раніше сор-
ту Зенга Зенгана, їх врожайність 
невисока. Рослини вразливі до 
вимерзання, але стійкі до хвороб.

Сіскейп (Selva x Douglas ). Кущі 
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середньорослі, широкоокруглі, 
середньорозлогі. Листя мало-
опушене, має середнє антоціано-
ве забарвлення. Ягоди середньої 
величини і великі, конусоподіб-
ні, червоні, досить щільні, нерів-
номірно забарвлені, із сильним 
блиском; м’якоть червона, пові-
тряна комірка середньої величи-
ни, плодоніжка легко відділяєть-
ся. Ягоди першої хвилі достигають 
приблизно на три дні раніше сор-
ту Зенга Зенгана, їх урожайність 
висока. Рослини досить стійкі до 
вимерзання, і середньостійкі до 
хвороб. Ягоди у середній мірі по-
шкоджуються сірою гниллю. 

Аромас (CAL. 87112-6 x CAL 
88270-1). Кущі слаборослі, ши-
рокоокруглі, середньорозлогі. 
Листя малоопушене, має середнє 
антоціанове забарвлення. Ягоди 
середньої величини, конусоподіб-
ні, темно-червоні, досить щільні, 
рівномірно забарвлені, блискучі, 
м’якоть червона, повітряна комір-
ка дуже мала, плодоніжка відділя-
ється важко. Ягоди першої хвилі 
теж достигають приблизно на три 
дні раніше сорту Зенга Зенгана, і 
їх врожайність невисока. Рослини 
вразливі до вимерзання, але стій-
кі до сірої гнилі. 

Cтаном на 2010 р. найпопуляр-
нішими у європейських країнах 
стали сорти Селва, Альбіон, Аро-
мас, Сан Андреас і Портола, а пер-
спективними – Флоріант та Еві-2.

Вивчення у Західній Німеччині 
(земля Північний Рейн-Вестфалія) 
нових сортів нейтрального дня 
дало можливість отримати важ-
ливі, але і неоднозначні дані.

Альбіон (Albion). Перші яго-
ди спочатку гофровані (рифлені). 
М’якоть дуже міцна, але смак від 
середнього до доброго. Потенціал 
врожайності 600 – 800 г з росли-
ни. Строк достигання пізній.

Шарлотта (Charlotte). Плоди 
привабливі, щільні, але дещо ма-
лих розмірів. Мають гарний смак 
та надто сильний аромат. Потен-

ціал врожайності 400 – 800 г з 
рослини.

Ельсіноре (Elsinore). Ягоди 
середньої щільності, зовні при-
вабливі, потенціал врожайності – 
понад 1000 г з рослини!

Еверест (Everest). Ягоди щіль-
ні, темно-червоні, потенціал вро-
жайності – понад 1000 г з росли-
ни. Але сорту притаманне дуже 
сильне ураження вертіцильозом і 
антракнозом!

Еві-2 (Evi 2). Смак посередній, 
але потенціал врожайності ви-
сокий – понад 1000 г з рослини. 
Восени квітконоси можуть ла-
матися. Сорт чутливий до дощів 
– ягоди можуть пошкоджуватис 
сірою гниллю від середнього до 
сильного ступеня.

Івз Ділайт (Eves Delight). Ягоди 
світло-червоні, доброго смаку. Рі-
вень врожайності середній. Сорт 
сприйнятливий до борошнистої 
роси, тому рекомендується для 
вирощування тільки за умови до-
брого захисту.

Моллінг Пірл (Malling Pearl). 
Ягоди зовні привабливі, доброго 
смаку, відносно щільні. Потен-
ціал врожайності приблизно 800 
– 1000 г з рослини. Зовні ягоди 
подібні до Ельсанти. Але вирощу-
вання сорту може обмежуватись 
через численні випадання рослин, 
спричинені кореневими гнилями.

Світ Еві (Sweet Eve). Ягоди 
світло-червоні, щільні, доброго 
смаку. Потенціал урожайності се-
редній. Однак сорт чутливий до 
дощів, тому рекомендується для 
вирощування тільки за умови до-
брого захисту

Портолас (Portolas). Ягоди 
світло-червоні, дуже привабливі, 
щільні. Рослини слаборослі, але 
чутливі до дощу. Потенціал вро-
жайності від середнього до висо-
кого (800–1000 г з рослини).

Сан Андреас (San Andreas). Яго-
ди типово червоні, дуже щільні, 
середнього смаку. Рослини міцні 
і сильнорослі. Початок збирання 
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врожаю – пізній. Потенціал вро-
жайності 800 – 1000 г з рослини . 

В Англії як можливу заміну 
сорту Альбіон впроваджують 
сорт Фінесс. Важливим надалі 
залишається Дрісколл Джубілі, 
плоди якого задовольняють най-
вибагливіших покупців. Останнім 
часом набуває поширення також 
сорт Світ Еві, нові Бадді і Фінесс, 
а також італійські сорти.

Бадді – сорт з дуже привабли-
вими, блискучими, щільними і 
дуже солодкими плодами, з ви-
соким вмістом сухих розчинних 
речовин. Рослини досить силь-
норослі, стійкі до вертицильозу і 
гнилі коренів та досить толерант-
ні до борошнистої роси.

Фінесс – за врожайністю дещо 
перевершує поширений Еверест. 
Плоди привабливі, гарної форми. 
Рослини сильнорослі, стійкі до вер-
тицильозу і гнилі коренів, помірно 
стійкі до борошнистої роси [ 6].

РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИВЧЕННЯ В УКРАЇНІ

В Україні сорти нейтрального 
дня з’явилися не так давно, і біль-
шість із них – зарубіжної селекції 
(Селва, Єльсіноре, Альбіон, Діа-
мант, Остара, Королева Єлізаве-
та).

Сорти вивчали в Інституті са-
дівництва НААН (м. Київ) та на 
Подільській дослідній станції са-
дівництва в основному за одно-
рядної загущеної посадки : від-
стань між рядами – 0,8–0,9, між 
рослинами в ряду – 0,2 м, близько 
55 тисяч кущів на 1 гектарі. 

Вивчення в Інституті садівни-
цтва на Київщині у 2006–2011рр. 
сортів Брайтон, Женева і Рефе-
рента засвідчили найкращу про-
дуктивність та адаптивність у ці-
лому у Референти. 

Перші і попередні дослідження 
на Подільській ДСС за сприятли-
вих умов перезимівлі 2007–2008 
рр. сортів Діамант (Diamante), 
Еві-2 (Evie – 2), Еверест (Everest), 
Остара (Ostara), Селва (Selva), 
Сіскейп (Seascape), і Флорін 
(Florin) дали можливість отрима-
ти позитивні дані [ 13]. Цвітіння 
у них розпочинається 4–8 травня 
одночасно з традиційними ко-
роткоденними ранніми сортами, 
а початок другої хвилі цвітіння 
припадає на кінець червня – по-
чаток липня і триває до примо-

розків. Достигання плодів першої 
хвилі плодоношення відзначено у 
першій декаді червня.

Ягоди другої хвилі розпочина-
ли дозрівати у першій декаді лип-
ня за винятком сортів Сіскейп і 
Флорін, у яких воно починалось 
на 7–10 днів пізніше від інших 
сортів. Збирання ягід тривало до 
кінця жовтня. Найбільш урожай-
ними виявились Еверест (10,5 т/
га) і Флорін (9,4 т/га). Найменший 
урожай зібрано у Діаманта, однак 
його ягоди високих смакових і то-
варних якостей. Урожайність ре-
шти сортів була у межах 5,7 – 8,6 
т/га.

Високу товарність мали Флорін 
та Еві-2, вихід ягід першого сор-
ту склав відповідно 71,5 та 52,6%. 
Вихід ягід першого сорту у решти 
сортів був у межах 33,7–47,8%. 
Якісні, привабливі, транспор-
табельні і досить великі плоди 
доброго смаку (8 балів) були у 
Флорін, Селви, Діаманта та Еві-2. 
Дещо нижчої якості і найдрібні-
шими були ягоди у сорту Остара, 
а першого товарного сорту всього 
8,6 %.

Із найбільш шкодочинних хво-
роб, що зменшували якість і кіль-
кість урожаю, були борошниста 
роса листя та сіра гниль ягід. Ура-
ження ягід борошнистою росою у 
всіх сортів не виявлено. Найбільш 
стійкими до сірої гнилі виявились 
сорти Селва, Діамант і Сіскейп 
(ураження ягід менше одного від-
сотка), менш стійкими – сорти 
Еві-2 та Еверест (1–2 %) [ 13].

При подальшому вивченні за 
відносно сприятливих умов ве-
гетаційних періодів та зим 2011– 
2013рр. там же на Поділлі у сортів 
нейтрального дня теж підтвер-
джено дві хвилі плодоношення, і 
перший літній урожай (як прави-
ло, раннього достигання при по-
рівнянні з червневими сортами) 
склав 6,9–10,2 т/га. Найбільш 
продуктивними у сприятливому 
2012 р. виявились Еві-2 (10,2 т/

СВІТ ЕВІ

САН АНДРЕАС
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га) і Сельва (9,4 т/га). Дещо менш 
урожайними були сорти Еверест ( 
8,2 т/га), Флоріант ( 6,9 т/га), що 
близько до контрольного сорту 
короткого дня Хоней ( 8,2 т/га). 
Середній за два роки червневий 
врожай складав залежно від сорту 
5,1– 7,5 т/га (таблиця).

Потенційна біологічна про-
дуктивність у другому і осно-
вному осінньому врожаї сортів 
нейтрального дня була високою6 
у сорту Еві-2– 31,5, у Евереста – 
28,7 т/га. Суттєво нижчим уро-
жай у літньо–осінній період був у 
Флоріанта – 21,6 , та найнижчим 
у Сельви – 17,7 т/га. Однак осно-
вним недоліком перших двох сор-
тів виявилось сильне ураження 
ягід антракнозом. 

Умови зими 2014 р. підтвер-
дили недостатню зимостійкість 
сортів уже при зниженні темпе-
ратури у третій декаді січня до 
середньодобової – 18,1°С, а міні-
мальної до – 21,7°С. Висота снігу 
на той час на суниці становила 
14– 20 см, що мало б захистити 
рослини від підмерзання. У лю-
тому середньодобова температу-
ра повітря складала – 1,4°С, що на 
2,9°С вище норми, у третій декаді 
відбувся її перехід через 0°С. За 
таких умов більшість класичних 
сортів суниці (короткого дня) 
перезимувала добре, але сорти 
нейтрального дня Флоріант, Еві 
– 2 та Еверест, які увійшли у зиму 
уже у незадовільному стані через 
ураження хворобами, загинули 
повністю.

Таким чином, у результаті ви-
вчення нейтрально денних сортів 
суниці у відкритому грунті навіть 
у центральній частині України 
встановлена недостатня адаптив-
ність їх через низьку зимостій-
кість та сильне ураження хворо-
бами. Саме тому останнім часом 
у багатьох країнах відпрацьову-
ються технології їх культури за 
часткового чи повністю закрито-
го грунту. 

ПЕРСПЕКТИВИ 
ОДНОРІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПІД НАКРИТТЯМ

При вивченні однорічної куль-
тури на горизонтальних стела-
жах під тунельними укриттями 
(дашками) у Польщі в 2012 р. були 
отримані попередні та обнадійли-
ві щодо високої продуктивності 
результати по нових сортах Аман-
діне (Amandine), Еві ІІ (Evi- II) та 
Ліноза ( Linosa) [ 20]. 

Амандіне. Новий сорт повтор-
ного плодоношення французької 
селекції, який лише з 2012 р. по-
ширюється у Польщі. Сорт висо-
коврожайний, має видовжено-ко-
нічні яскраво-червоні великі та 
щільні високотранспортабельні 
ягоди дуже доброго смаку. Добре 
вдається як для вирощування на 
грядах в умовах відкритого грунту, 
так і в малооб’ємній гідропонній 
культурі на горизонтальних стела-
жах. У першій хвилі плодоношен-
ня, якщо не видаляти квітки, сорт 
виділяється ранньостиглістю і 
дуже швидко нарощує продуктив-
ність. Літній пік плодоношення 
припадає на другу і третю декаду 
червня, а пік осіннього врожаю 
– з третьої декади липня і до за-
кінчення серпня місяця. У цілому 
ж, за сумою врожаю двох періодів 
одного року плодоношення, сорт 
Амандіне незначно поступається 
Еві ІІ та суттєво перевершує сорт 
Ліноза. Фірма «Планаза» здійснює 
впровадження цього сорту в Поль-
щі шляхом вирощування і надання 
у великомірних контейнерних са-
джанців «фріго» з дуже високим 
потенціалом плодоношення [ 20].

Еві ІІ. За умов Польщі має силь-
норослі і напіврозлогі кущі з ін-
тенсивно-зеленим і блискучим 
листям. Квітконоси виростають 
вище листя і сильно розгалужу-
ються. Ягоди великі, щільні і смач-
ні, однак наприкінці збирання 
дрібнішають [ 20]. Мають широко-
округлу та ширококонічну форму, 

інтенсивно-червоне забарвлення 
із сильним блиском, добру тран-
спортабельність. Рослини прояв-
ляють високу стійкість до хвороб 
листя та кореневої системи. При 
вирощуванні під дашками ягоди 
стійкі до сірої гнилі. Сорт Еві ІІ, 
із врахуванням типово десертних 
властивостей ягід високої якості 
та дуже високої врожайності став 
одним із найпопулярніших сортів 
повторного плодоношення. Але 
саме з огляду на це рослини потре-
бують високого режиму живлення 
та зволоження [20].

Повністю придатний як для ви-
рощування на грядах в умовах від-
критого грунту, так і у культурі під 
накриттям. У весняно-літній пе-
ріод за умови видалення перших 
квіток сорт виділяється достатньо 
високим плодоношенням у другій і 
третій декаді червня. А дуже висо-
кий потенціал врожайності і швид-
ке її нарощування спостерігається 

СЕЛВА
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саме у другий літній пік плодоно-
шення, який триває з третьої дека-
ди липня і до закінчення серпня. 
У цілому ж за сумою врожаю двох 
періодів одного року плодоношен-
ня Еві ІІ незначно перевершує сорт 
Амандіне та суттєво – сорт Ліноза.

Ліноза. Новий сорт італійської 
селекції, поширенням та наданням 
саджанців якого займається фірма 
Vivai Mazzoni. За умов Польщі має 
великі ягоди, вирівняні за величи-
ною, значно видовженої конічної 
форми, світло-червоні та блискучі. 
М’якоть рівномірно червона, до-
сить щільна, дуже смачна, із висо-
ким вмістом цукрів [ 20]. Рослини 
середньої сили росту, не загущені 
листям, високоврожайні. Про-
являють достатню стійкість до 

основних грибних хвороб суниці, 
слабо вразливі до білої плямис-
тості листя та стійкі до борош-
нистої роси. Квітують дуже рано, 
рано дають також перший літній 
і великий збір ягід. Друга хвиля 
плодоношення триває із другої 
половини липня і до завершення 
сезону. Сорт підтвердив високу 
придатність для вирощування в 
матах із кокосовим субстратом на 
горизонтальних стелажах під даш-
ками. За таких умов вирощування 
за сумою врожаю двох періодів 
2012 року плодоношення Ліноза 
суттєво поступився сорту Еві ІІ, та 
несуттєво – сорту Амандіне.

УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВУ

Аналіз результатів досліджень 
зарубіжних та українських фахів-
ців засвідчує, що за умов відкри-
того грунту сорти нейтрального 
дня мають недостатню адаптив-
ність через низьку зимостійкість 
та сильне ураження хворобами. 
Узагальнення даних тривалих 
спостережень дало можливість 
європейським науковцям акцен-
тувати увагу на специфічних ви-
могах їх культури [ 19 ].

Строк садіння фріго розсади 
(охолодженої) – це середина бе-
резня. Зелені рослини теж можна 
висаджувати, але краще на по-
чатку вересня попереднього року. 
Найважливішим у суниці ней-
трального дня є те, щоб її рослини 
після висадки пройшли сильний 
вегетативний розвиток та сфор-
мували багато бокових ріжків. 
Для цього перші квітки повинні 
видалятись приблизно до кінця 
травня – початку червня. Крім 
цього, після садіння весною до 
початку середини травня потріб-
но провести монтаж накриття. 

Нормативна відстань між рос-
линами сортів нейтрального дня 
становить 35 см. У слаборослих 

сортів із низькою врожайніс-
тю з рослини цю відстань треба 
зменшувати. Залежно від методу 
та досвіду для вирощування ін-
дивідуальним виробникам про-
понуються сорти: Еверест, Еві-2, 
Шарлотта, Альбіон, Сан Андреас 
і Портолас. Уже є перший досвід 
від вирощування новіших Світ 
Еві та Івз Ділайт, який засвідчив 
явний прогрес щодо смаку ягід 
ремонтантних сортів.

Збирання врожаю триває від 
середини липня до середини 
жовтня. Такий тривалий період 
означає, що всі хворі плоди тре-
ба видаляти з ягідника для уник-
нення пошкодження наступних. 
Окрім цього, для збереження до-
брих розмірів ягід частину квіток 
треба видаляти. У подальшому 
обсяг робіт на збиранні порів-
няно менший, ніж на підготовці 
град з осені. Але як результат на-
явне відчутне подовшення періо-
ду збирання врожаю. 

Проблеми із захистом рослин 
виникають через довгий період 
збирання врожаю – пізнім літом 
та восени. Основними хворобами 
є борошниста роса, антракноз і 
сіра плодова гниль, а з шкідників 
– кліщі. При наявних дозволених 
засобах захисту не завжди мож-
на їх повністю знешкодити. Тоді, 
скріпивши серце, доводиться ми-
ритися з частковими втратами.

Врожайність під накриттям у 
порівнянні з культурою на грядах 
традиційними сортами тут явно 
вища. Урожайність з однієї рос-
лини залежно від сорту та умов 
вирощування може подвоїтись. 
Але більшість ремонтантних 
сортів за смаком поступаються 
класичній Ельсанті. Смачними є 
плоди у Шарлотти, Моллінг Піел, 
Світ Еві та Івз Ділайт. Разом із 
цим ягоди деяких сортів дуже 
міцні, навіть занадто щільні та ще 
й занадто темні. Тому для торгі-
вельної мережі вони можуть бути 
менш вигідні. 
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