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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





січень 20214

8

ОВОЧІВНИЦТВО

НА КОЛІР І СМАК 

6	 	ЩЕПЛЕННЯ	ОВОЧЕВИХ	
РОСЛИН

8	 	КАПУСТА	ЦВІТНА:		
ВАЖЛИВІ	ЕЛЕМЕНТИ	
ТЕХНОЛОГІЇ	ВИРОЩУВАННЯ

11	 	ЦВIТНА	КАПУСТА	
РIЗНОКОЛЬОРОВА

14	 	РЕВЕНЬ:	РАЗМНОЖЕНИЕ,	
АГРОТЕХНИКА,		
ВРЕДИТЕЛИ

18	 	НАЙКРАЩИЙ	СІК		
З	МОРКВИ	ВІД	BEJO

ЗМІСТ

Всеукраїнський 
журнал 

«ОВОЧІ  
ТА ФРУКТИ» 

№ 1 (134),  
січень 2021 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

6

ЗМІСТ
14

ЗАХИСТ РОСЛИН
24	 	ЗАСТОСУВАННЯ	

БIОЛОГIЧНИХ	IНСЕКТИЦИДIВ

28	 	КОРИСНІ	НЕМАТОДИ		VS	
ШКІДЛИВІ	КОМАХИ

18



5січень 2021

5752

50	 	ПЕРЕВIРТЕ, ЧИ ПРАВИЛЬНО  
ЗБЕРIГАЄТЕ ОБПРИСКУВАЧ

52	 	ВДОСКОНАЛЕННЯ	
СОРТИМЕНТУ	СЛИВИ	
ЗА	ДОПОМОГОЮ		
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

47	 	ЛОБОДА	САДОВА

САДІВНИЦТВО

ЦЕ ЦІКАВО 

ЗМІСТ

36 

36	 	11	СМАКІВ	HZPC:	ДЕГУСТАЦІЯ	
ШЛЯХЕТНИХ	СОРТІВ

44	 	НОУ-ХАУ	З	ДОСЛІДЖЕННЯ	
ГРУНТІВ

КАРТОПЛЯРСТВО

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

32	 	СВІТОВИЙ	І	ВІТЧИЗНЯНИЙ	
ДОСВІД	ЗАСТОСУВАННЯ	
ДОБРИВ	НА	ПОСІВАХ	
КУКУРУДЗИ	ЦУКРОВОЇ

ДОБРИВА

6047

56	 	БЕЗОТВАЛЬНАЯ	
ОБРАБОТКА	ПОЧВЫ	
НА	ВИНОГРАДНИКАХ	
ОБЕСПЕЧИТ	ОЩУТИМЫЙ	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ		
ЭФФЕКТ

60	 	ДОЗАРЮВАННЯ		
ПЛОДІВ

64	 	ЗАМОРОЖУВАННЯ	ПЛОДІВ	
ВИШНІ	У	ЦУКРОВОМУ	
CИРОПІ

ВИНОГРАДАРСТВО

МАРКЕТИНГ

ПЕРЕРОБКА

32



січень 20216

Щеплення овочевих рослин – спо-
сіб вегетативного модифікування, що 
дозволяє отримувати рослину, яка 
складається з 2–3 частин, що нале-
жать різним сортам, а іноді і видам. 
Щеплена рослина складається із під-
щепи–та частина, на яку прищеплю-
ють, та щепи–та, яку прищеплюють. 
Дляпідщепи використовують стійкі 
до несприятливих умов сорти. На-
приклад, для скоростиглих сортів 
кавуна, дині, кабачка, патисона ви-
користовують крупноплідні гарбузи 
з потужною кореневою системою, 
стійкі до посухи. Такі підщепи поліп-
шують розвиток прищепленої рос-
лини у період росту та розвитку, при-
скорюючи плодоношення та суттєво 
збільшуючи урожайність. 

Способи щеплення можуть бути 
різними, однак усі вони діляться на 
декілька основних типів: в розщіп, 

вставкою, накладенням, щеплення 
пророслим насінням, або зближен-
ням. 

Щеплення в розщіпє найбільш по-
ширеним способом. Підщепа (стійкі 
культурні або дикі форми томату, гар-
бузових культур, наприклад,лагенарії) 
висівають пророслим насінням у гор-
щик або у пропарену тирсу на 2–3 
дні раніше, ніж щепу, що забезпечує 
необхідний «забіг» у розвитку. Як 
щепу використовують культурні рос-
лини (томат, огірок, диню). Через два 
тижні у підщепи обрізають верхівку, 
залишаючи підсім’ядольне коліно до-
вжиною 4–6 см. Верхню частину під-
щепи розщеплюють гострим лезом 
на 1,5–2 см. Від щепи зрізують верх-
ню частину стебла довжиною 3–4 см 
зі справжнім або сім’ядольним лис-
тям. Нижній його кінець загострю-
ють клином, вставляють в розщіп і 

обв’язують місце щеплення вузькою 
смужкою плівки. Щепа протягом де-
кількох годин не може отримувати 
поживні речовини та вологу з під-
щепи, але її листя продовжує витрату 
їх на випаровування і дихання, тому 
щепленарослина може загинути. Щоб 
уникнути цього, щеплені рослини 
розміщують у період приживлення-
упарник з помірною температурою, 
освітленням, рясно поливають і вкри-
вають індивідуальним плівковим або 
скляним ковпаком. Умови індивіду-
альної теплички або парничка спри-
ятливі для приживленнякомпонентів 
щеплення.Після відновлення тургору 
листків розсаду переносять у світле і 
тепле приміщення, однак у спекотну 
погоду в перші кілька днів її оберіга-
ють від прямих сонячних променів.

Деякі овочівники застосовують 
щеплення зі вставнимтретім ком-

ЩЕПЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН

Є. О. ДУХІН
кандидат с.-г. наук

Н. Г. ДУХІНА  
кандидат с.-г. наук

ОВОЧІВНИЦТВО
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понентом. У цьому випадку на од-
ній рослині можна поєднати високу 
врожайність, скоростиглість (щепа) 
та стійкість до несприятливих умов 
навколишнього середовища (встав-
ний компонент), а також стійкість до 
шкідників і хвороб (підщепу, корене-
ва система). Наприклад, на кореневу 
систему фіго-листного гарбуза при-
щеплюється вставний компонент 
крупноплідного гарбуза, а на неї, у 
свою чергу, кавун, диню або огірок. 
Порядок проведення щеплення на 
першому етапі аналогічний щеплен-
ню в розщіп. Після того, як живець-
приживеться, на нього прищеплюють 
інший компонент.

Можна зробити й інакше: на веге-
туючийвставний компонент прище-
плюють рослину щепи, а вже після 
періоду приживленняскладну щепу, 
що складається з 2 компонентів (ще-
плена рослина та вставка), прище-
плюють на підщепу. Кращі результа-
ти у цьому випадку дає щеплення на 
більш дорослу підщепу врозщіп.

Виконуючи прищеплювання рос-
лини накладенням, підщепу зрізують 
і загострюють з обох сторін, а щепу 
розрізають навпіл уздовж (2–2,5 см) 
і накладають зверху підщепи. Місце 
зрізу обмотують плівкою. 

Проводячи щеплення пророслим 
насінням (квасоля на сою, огірок на 
гарбуз) щепу беруть не з укоріненої 
рослини, а з паростка, який ще не 
укорінився. Підщепу вирощують у 
горщиках. Наключене насіння щепи 
для отримання паростків поміща-
ють корінцем вниз у глибокий посуд 
з вологим субстратом. Коли довжи-
на підсім’ядольного коліна у щепи 
досягає 1–2 см, через нього гострою 
бритвою роблять косий зріз до ко-
реня. На стеблі підщепи проводять 
подовжній розріз, куди поміщають 
паросток насіннящепи. Місце ще-
плення обв'язують вовняною нит-
кою, рослинурозміщуютьупарник. 

Для отримання гібридів застосо-
вують зближення (зрощення) рос-
лин у фазі сім'ядольних листків. Для 
цього з кожної рослини видаляють 
по одному сім'ядольному листку, а 
самі рослини прикладають одну до 
одної місцями зрізу (бажано, щоб 
останні були однакового розміру). 
Місця зрізів обмотують ниткою. 
Після зрощення у одного з компо-
нентів зрізують підсім’ядольне ко-
ліно, щоб залишився тільки один 
корінь.

Приклад прищеплення кавуна на 
диню. Насіння кавуна сіють у посів-

ні ящики. Через 2–3 доби пророс-
ле насіння розкладають по одному 
у горщики і засипають землею. На 
8–10 добу, коли на сіянцях гарбуза 
з’являтьсявеликі сім'ядолі або пер-
ший справжній лист, приступають 
до щеплення. З двох сторін щепи 
(кавуна) дуже гострим ножем або 
бритвою зрізують шкірку. Стебло 
підщепи (гарбуза) надрізають між 
сім'ядолями на глибину 1-2 см, точ-
ку росту видаляють. Краї зрізів по-
винні збігатися. Якщо стебло під-
щепи не повне, щепу вставляють в 
його бічний розріз в розщіп. При 
використанні підщепи з порожнім 
стеблом щепу доцільно висівати у 
горщик (по дві–три насінини) і при-
щеплювати рослини за допомогою 
зближення. Рослини, посіяні поруч, 
з’єднують, але не видаляють від ко-
ренів. У місцях зіткнення уздовж 
стебел знімають шкірку (на 1,5–2 
см), рослини з’єднують і обв’язують 
плівкою. Після приживленнякорінь 
у щепи обрізають. Рослину у місці 
щеплення знову обмотують плів-
кою або ватою і поміщають у парник 
з вологим піском або тирсою (тем-
пература повітря повинна складати 
+25 ... 28 °С, вологість: 90-98%). У 
перші дні необхідне розсіяне світло, 
для чого плівку зверху затіняють. 
Протягом перших 2–3 діб привиту 
рослину провітрюють лише у по-
хмурі часи. Під час росту пов’язку 
поступово послаблюють, а рослину 
два-три рази підживлюють. Після 
цього її пересаджують на постійне 
місце. 
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Капуста цвітна (Brassica oleraceae 
L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. botrytis.) 
належить до родини капустяні 
(Brassicaсca Burnett роду Brassica). 
У межах виду виділено два підви-
ди: абортіва (subsp. Abortive Lizg) та 
симплекс (subsp. Simplex Lizg.). Під-
вид абортіва представлений сортами 
зі щільними опуклими головками, які 
складаються з укорочених та потов-
щених малорозвинених квітконосних 
пагонів, що щільно прилягають один 
до одного. Головки білосніжного ко-
льору або з легким кремовим відтін-
ком. Форми підвиду абортіва дуже по-
ширені у культурі у Європі, Америці, 
Азії та Австралії. До підвиду симплекс 
належать найбільш примітивні фор-
ми, спаржеві сорти – броколі, у яких 
галуження стебла виражене менше, 
квітконосні пагони зеленого, синю-
ватого або фіолетового забарвлення, 
першого та другого порядків галужен-

ня з бутонами, утворюють нещільну 
головку. Культурні форми цього під-
виду поширені в Італії, Сполучених 
Штатах Америки та країнах СНД і 
мають ще одну назву – капуста спар-
жева, або броколі.

Як овочеву рослину капус-
ту цвітну почали вирощувати у 
Середземномор’ї на островах Егей-
ського моря, на півдні вона широко 
культивувалася у європейських та 
арабських країнах, у Японії, Індії, Ав-
стралії, Африці, Америці тощо. У да-
ний час в Україні площа під капусту 
цвітну становить близько 0,8–1,0 % 
посівів капусти. 

До умов вирощування капуста 
цвітна більш вимоглива порівняно 
з головчастою. Насіння її починає 
проростати за температури 5–6°С. 
Оптимальна температура для росту 
і розвитку цвітної капусти становить 
15–18°С. Капуста цвітна погано пере-

носить високі температури. За тем-
ператури понад 25°С головки утво-
рюються швидко, але вони дрібні і 
нещільні. 

Капуста цвітна дуже вимоглива 
до родючості та вологості грунту. 
Найкращими для рослин капусти 
цвітної є грунти з глибоким гумусо-
вим шаром, добре забезпечені по-
живними речовинами. Під капусту 
цвітну вносять 40–50 т/га перегною 
та мінеральні добрива в дозі N170-
190Р90-120К150-180. Свіжий гній під 
неї вносити недоцільно, оскільки за 
короткий період розвитку рослини 
не встигають засвоювати з нього по-
живні речовини. Капуста позитивно 
реагує на внесення борних і молібде-
нових добрив. Особливо цвітна ка-
пуста реагує на внесення калію, який 
сприяє підвищенню якості головок, 
вони формуються щільними і довше 
не розсипаються. Кислотність грунту 
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повинна бути близькою до нейтраль-
ної. На кислотних грунтах рослини 
погано розвиваються і не утворюють 
головок. На недостатньо удобрених 
грунтах утворюється невелика голо-
вка, і врожай буває низький. На бага-
тих азотом низинних торф’яних і важ-
ких глинистих грунтах капуста цвітна 
нарощує надлишкову зелену масу, за-
тягується вегетація, у результаті по-
гіршується якість продукції. Капуста 
цвітна вимоглива до вологості грунту, 
і в той же час надлишок вологи для неї 
шкідливий. Підтримувати вологість 
ґрунту необхідно на рівні 75–80% НВ, 
а добре ростуть і розвиваються рос-
лини, коли вологість повітря стано-
вить 80–90 %.

Вирощують капусту цвітну в ово-
чевих, овочево-кормових і польових 
сівозмінах. У сівозміні розміщують 
після удобрених попередників. Кра-
щими попередниками є багаторічні 
трави, бобові, цибулинні, пасльонові, 
гарбузові рослини, озима пшениця. 
Повертають на те саме місце капусту 
цвітну не раніше, ніж через 4–5 років. 
Основний обробіток грунту для ви-
рощування капусти цвітної розпочи-
нають з лущення поля, після збирання 
врожаю попередника. Оранку прово-
дять після внесення органічних і міне-
ральних добрив на глибину 27–30 см. 
Ефективним заходом збереження та 
накопичення вологи у грунті є прове-
дення напівпарового обробітку грун-
ту за ранніх строків оранки та сніго-
затримання у зимовий період. Навесні 
після закриття вологи поле культиву-
ють на 10–12 см, а перед висаджуван-
ням розсади чи сівбою насіння про-
водять передпосівну (передсадивну) 
культивацію на глибину висіву насін-
ня чи висаджування розсади.

Вирощують капусту цвітну роз-
садним і безрозсадним способом. 
Найбільш розповсюдженим строком 
садіння розсади капусти цвітної є 
ранньовесняний з метою одержання 
врожаю у першій половині літа. За 
умов забезпечення рослин вологою є 
реальні можливості отримувати то-
варну продукцію протягом літнього 

і осіннього сезону року, що збільшує 
тривалість споживання свіжої про-
дукції із відкритого грунту. Крім того, 
конвеєр надходження власної продук-
ції капусти цвітної обмежить завезен-
ня її із-за кордону. 

Для одержання розсади насіння 
капусти цвітної висівають у зоні Лісо-
степу і Полісся 20–25 лютого, у Степу 
– 10–15 лютого. Для одержання про-
дукції у більш пізні строки сівбу на-
сіння проводять у кінці лютого – на 
початку березня. Норма висіву насін-
ня становить 10–15 г/м2 залежно від 
способу вирощування, що забезпечує 
на виході 215–269 шт./м2 стандартної 
розсади.

Вирощують розсаду капусти цвіт-
ної як з пікіруванням сіянців, так і без 
нього. Пікірування здійснюють на 10–
12 добу після появи сходів. Пікірують 
розсаду за схемою 6х6 см. Вік товар-
ної розсади залежить від групи сти-
глості сортів: ранньостиглих 40–45 
діб, середньоранніх та середніх 35–40, 
пізньостиглих 30–35 діб. Розсада ка-
пусти цвітної перед висаджуванням 
на постійне місце повинна мати ви-
соту 20–25 см, 5–6 листків, площею 
близько 200 см2. Зменшення віку роз-
сади у пізньостиглих сортів рослин 
пов’язано зі зміною тривалості світ-
лового дня, довша його тривалість 
прискорює ріст і розвиток рослин. 
Використання розсади, вік якої пере-
вищує 50 діб, призводить до значного 
недобору врожаю. 

Найбільш прогресивним способом 
вирощування розсади капусти цвітної 
є касети. Їх використання забезпечує 
збільшення ефективності витрати 
насіння та поліпшує приживлюва-
ність після пересаджування у відри-
тий грунт. За вирощування у касетах 
вік розсади порівняно з парниковою 
зменшується на 10–15 діб. Для запобі-
гання витягування розсади необхідно 
чітко дотримуватися температурного 
режиму. Від дати сівби до появи схо-
дів підтримують температуру на рівні 
20–22°С; за появи сходів її знижують 
до 6–8 °С на тиждень; після цього до 
появи першого справжнього листка 

підвищують до 8–10°С. У подальшому 
температуру повітря підтримують на 
рівні 15–18°С вдень та 8–10°С вночі. 
Розсаду двічі підживлюють: за появи 
двох справжніх листків аміачною се-
літрою (50 г на 10 л води на 1,0–1,5 м2); 
у фазі 3–4 листків повним мінераль-
ним добривом (нітроамофоска 40–50 
г на 10 л води на 1,0–1,5 м2). Гарний 
результат має позакореневе піджив-
лення розсади капусти цвітної мікро-
елементами: 0,02 % розчин борної 
кислоти та 0,05 % розчин молібдату 
амонію. Для загартування розсади за 
7 діб до висаджування припиняють 
поливи та поступово відкривають 
парникові рами чи теплиці спочатку 
вдень, а потім залишають відкритими 
і на ніч. Перед вибиранням розсади 
рослини добре поливають. 

У польових умовах капусту цвітну 
вирощують широкорядним способом 
з міжряддям 70 см, за краплинного 
зрошення застосовують схему 50+90 
см, вкладаючи у вузьке міжряддя по-
ливну стрічку. Густота вирощування 
рослин залежить від групи стиглос-
ті та сортових особливостей. Для 
ранньостиглих сортів і гібридів вона 
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складає 60–70 тис.шт/га; середньо-
стиглих – 40–50 тис.шт/га, пізньос-
тиглих – 35–40 тис.шт/га. Більш точні 
дані щодо оптимальної густоти ви-
рощування певного сорту чи гібриду 
капусти цвітної можна отримати у ви-
робника насіння. 

Догляд за посівами цвітної капус-
ти полягає у застосуванні комплексу 
заходів, які максимально відповіда-
ють біології росту і розвитку рослин. 
Протягом вегетації поле з цвітною 
капустою підтримують у чистому від 
бур’янів стані. Проводять рихлення 
грунту у міжряддях та рядках, поли-
вають, підживлюють добривами та 
захищають від хвороб та шкідників. 
Перше рихлення проводять через 
3–5 діб після садіння розсади, перше 
підгортання – через 15–20 діб після 
садіння. Рихлення та підгортання ро-
блять після кожного поливу чи дощу 
так, щоб виключити засипання грун-
том точки росту рослин. Підгортання 
рослин сприяє відростанню додатко-
вих коренів. Подальші обробки – за 
необхідністю.

Протягом вегетаційного періоду 
капусту цвітну 2–3 рази підживлю-
ють. Перше підживлення проводять 
через 10–12 діб після висаджування 
розсади азотними добривами. Друге 
підживлення рослин проводять через 
15–20 діб після першого. Третє – на 
початку формування головки фос-
форно-калійними добривами. Зі шкід-
ників найбільш поширеними є капус-
тяна попелиця, капустяна муха, совки, 

капустяна міль та ін. Для боротьби з 
ними здійснюють профілактичні і аг-
ротехнічні заходи: чергування куль-
тур у сівозміні, своєчасне знищення 
бур’янів і післязбиральних решток та 
використання хімічних засобів захис-
ту рослин і біологічних препаратів. Із 
хвороб найбільшої шкоди завдає су-
динний бактеріоз, альтернаріоз, кила 
та чорна ніжка. Для боротьби най-
ефективніше використовувати про-
філактичні обробки біопрепаратами, 
а також перед висіванням насіння в 
грунт або парники його необхідно 
протруїти рекомендованими препа-
ратами або провести термічне зне-
зараження, для чого насіння капусти 
витримують у гарячій воді (t 48-50 °С) 
протягом 20 хвилин. Проти бактері-
озу також насіння можна обробляти 
перманганатом калію або пероксидом 
водню. Проти чорної ніжки ефектив-
ним заходом є підтримання опти-
мальної вологості повітря у культи-
ваційних спорудах на рівні 60–70 %. 
Якщо розсаду вразило це грибне за-
хворювання, ефективними у боротьбі 
з ним є препарати на основі прокамо-
парб гідрохлориду або фосетилату. 

За високої температури прямі со-
нячні промені викликають перегрі-
вання головок: вони жовтіють, стають 
нещільними і починають розпадати-
ся. Для отримання білосніжних голо-
вок їх притінюють, надламуючи 2–3 
верхніх листки, чи зв’язують у пучок. 

Урожай капусти цвітної збирають 
вибірково у міру настання технічної 

стиглості з трьома–чотирма покрив-
ними листками, які захищають її від 
забруднення і механічного пошко-
дження. Сортують капусту цвітну 
згідно діючого ДСТУ 3280-95 на стан-
дартну і нестандартну продукцію та 
на перший і другий товарний сорт. До 
першого товарного сорту відносять 
головки діаметром 11,0 см і більше, 
до другого – від 8,0 см і до 11,0 см. Го-
ловки повинні бути щільні, білого чи 
злегка кремового забарвлення, свіжі, 
чисті, здорові, цілі, без механічних по-
шкоджень, з двома рядами покривних 
підрізаних на 2–3 см вище головки 
свіжих зелених листків, з качаном, 
який не більше, ніж на 2 см нижче 
останнього листка. 

Капусту цвітну фасують в сітчасті 
полімерні мішки чи пакети з прозорої 
плівки завтовшки від 40 до 60 мкм з 
перфорацією довільною масою, але 
не більше 3 кг, поверхня капусти не 
повинна бути вологою. Дозволяється 
капусту цвітну не фасувати. Фасовану 
і нефасовану капусту цвітну пакують 
у ящики. Фасовану і нефасовану цвіт-
ну капусту для транспортування па-
кують у дерев’яні ящики для овочів і 
фруктів, бананові ящики або ящики із 
полімерних матеріалів, дозволених до 
використання чинними нормативни-
ми документами. Укладають капусту 
цвітну одного ботанічного і товарного 
сорту рядами щільно, на 2–3 см нижче 
краю тари. Тара для пакування капус-
ти цвітної повинна бути цілою, міц-
ною, сухою, чистою, без стороннього 
запаху. Зберігають капусту цвітну у 
тарі у чистих складських вентильо-
ваних приміщеннях за температури 
повітря не більше 12°С та відносній 
вологості повітря не менше 85%; у ти-
пових овочесховищах і в холодильних 
камерах – за температури повітря від 
0 до 1°С та відносної вологості повітря 
від 85 до 95%. Термін зберігання ка-
пусти цвітної у холодильних камерах 
за температури повітря від 0 до 0,5°С 
та відносної вологості повітря від 85 
до 95 % не більше 60 діб; за темпера-
тури повітря від 3 до 4 °С – не більше 
10 діб. 
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Ще двадцять років тому людство 
навіть не уявляло, що деякі звичні і 
навіть трохи набридлі з дитинства 
овочі почнуть змінювати своє за-
барвлення. І однією з таких цікави-
нок стане цвітна капуста, що вже є 
різнокольоровою – помаранчевою, 
фіолетовою і навіть зеленою. При-
чому такий ефект досягається не 

за допомогою харчових барвників, 
а завдяки старанням селекціонерів 
провідних насіннєвих компаній, які 
намагаються максимально урізно-
манітнити асортимент овочевих 
новинок, у тому числі і за рахунок 
незвичайного кольору, який у цій 
справі може відігравати ключову 
роль. Погодьтеся, оновлена кольо-

ОВОЧІВНИЦТВО

ЦВIТНА КАПУСТА 
РIЗНОКОЛЬОРОВА
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рова гамма неабияк розбурхує уяву 
і підживлює цікавість до звичайних 
продуктів, які несподівано постають 
у зовсім іншому світлі. Інші харак-
теристики різнокольорової цвітної 
капусти, як зазначають авторитетні 
джерела, майже не відрізняються 
від білоголових зразків, що, власне, і 
є доказом відсутності генних моди-
фікацій у представлених гібридах. 

Варто зазначити, що кольорова 
цвітна капуста почала з’являтися 
на фермерських ринках близько 
десяти років тому. Вона і далі на-
бирає популярності і стає більш до-
ступною широким верствам, хоча 
поки що цей товар рано називати 
масовим, про що свідчать повідо-
млення багатьох англомовних ЗМІ. 
Мовиться також, що кольорова 
цвітна капуста добре продається у 
Німеччині, Голландії, Великобрита-
нії, США та Мексиці, і популярність 
кольорових сортів цвітної капусти 
постійно зростає, особливо в інду-
стрії HoReCa, хоча цей сектор і за-
знав руйнівного удару від пандемії. 
І це не дивує, адже різнокольорова 
цвітна капуста за рахунок свого не-
звичайного кольору і краси упев-
нено торує собі шлях до сердець 
споживачів, про що свідчить різке 
збільшення кількості рецептів її 
приготування, візуальних матеріа-
лів та пропозицій з придбання на-
сіння у всесвітній мережі.

Цікаво, що першу цвітну капус-
ту з незвичним жовтуватим за-
барвленням суцвіття зафіксували 
як природну генетичну мутацію у 
Канаді у 1970 році. Потім тривали 
роки селекційної роботи, щоб отри-
мати з мутантної рослини матеріал 
для виведення цвітної капусти по-
маранчевого кольору. Згідно з ін-
формаційним бюлетенем Універси-
тету науки і технології штату Айова 
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ОВОЧІВНИЦТВО

ЛАТТЕ З ЦВІТНОЇ 
КАПУСТИ

У 2019 році на виставці 
HortConnection, що тривала у Мель-
бурні (Австралія), викликала фурор 
кава з цвітної капусти. Справа в тім, 
що у звичайну каву почали додавати 
7 грамів порошку цвітної капусти, 
таким чином порція надзвичайно 
популярного у всьому світі напою 
стала еквівалентною щоденній по-
рції овочу. Ця ідея є уособленням 
нової тенденції у сфері корисних 
напоїв, раніше з’явилося латте з 
додаванням порошку броколі та чай 
з куркумою. Як зазначають роз-
робники овочевих домішок, у світі 
спостерігається тенденція, що люди 
недоотримують вітаміни через брак 
овочів та фруктів у своєму раціоні, а 
використання висушених і перетер-
тих у порошок плодів може виріши-
ти цю проблему. 

РІЗНОКОЛЬОРОВА КАПУСТА, АЛЕ НЕ З НАСІННЯ
До речі, якщо не вдалося знайти насіння, скажімо фіолетової цвітної 

капусти, не засмучуйтеся. Є можливість створити її із білих суцвіть овоча. 
Варто лише при їх квашені або консервуванні додати буряк, який перефар-
бує продукт у бажаний колір. 



(США), фіолетове забарвлення 
цвітна капуста отримала набагато 
пізніше. Нині глибокий лавандовий 
колір суцвіть може варіюватися до 
блідого відтінку фіолетового, це за-
лежить від кількості наявних у тому 
чи іншому гібриді цвітної капусті 
антоціанів, високий вміст яких ха-
рактерний для червонокачанної 
капусти, вишні та ожини. Є сорти 
зеленої цвітної капусти. Фактично 
вони виникли у результаті схрещу-
вання броколі та цвітної капусти. 
Містить більше бета-каротину, ніж 
звичайна цвітна капуста, але менше, 
ніж броколі.

Головки кольорової цвітної ка-
пусти мають таку ж консистенцію, 
як і їх прародичі– білоголові ана-
логи, хіба що з ледь помітними від-
мінностями у смаку. Хоча, як ствер-
джують досвідчені поціновувачі 
овочевих страв, якщо заплющити 
очі, то навряд чи можна розпізнати, 
їси кольоровий гібрид чи звичайний 
– білоголовий. Найважливіша від-
мінність полягає у тому, що навіть 
після термічної обробки кольорові 

гібриди цвітної капусти не повніс-
тю втрачають своє забарвлення, що 
робить будь-яку ставу яскравішою і 
цікавішою. 

До речі, в Україні в асортименті 
провідних селекційних компаній 
вже почало з’являтися насіння фіо-
летовоголової цвітної капусти.  

Олесь ДМИТРЕНКО, 
журналіст
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ОВОЧІВНИЦТВО

ПРИНАГІДНО
Сьомий рік поспіль аналітики 

світового ринку фіксують зростан-
ня виробництва цвітної капусти та 
броколі, яке збільшилось на 3,2%. 
Так, у звіті «Світ – цвітна капуста 
та броколі – аналіз ринку, прогноз, 
розмір, тенденції та статистика», 
який оприлюднила міжнародна 
консалтингова компанія IndexBox, 
зазначається, що світовий ринок за-
мороженої цвітної капусти у період 
до 2025 року також зазнає величез-
ного зростання. 

Країнами з найбільшими обсягами 
виробництва цвітної капусти та бро-
колі у 2019 році були Китай (11 млн 
тонн), Індія (9,2 млн тонн) та США 
(1,2 млн тонн) із загальною часткою 
78% у світовому виробництві.

Країнами з найвищим рівнем спо-
живання цвітної капусти та броколі 
на душу населення у 2019 році були 
Китай (7,45 кг на людину), Індія 
(6,68 кг на людину) та Мексика (3,81 
кг на людину). При цьому найви-
щих темпів зростання споживання 
цвітної капусти та броколі серед 
цих країн досягла Мексика. Вона 
потрапила і у світові лідери країн-
експортерів, поступившись лише 
Іспанії. При цьому серед основних 
країн-експортерів цвітної капусти 
спостерігались значні відмінності у 
ціні на продукцію. Так, у 2019 році 
країною з найвищою ціною була 
Голландія (1450 доларів за тонну), а 
з найнижчою– Китай (825 доларів 
за тонну).
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РЕВЕНЬ: 

Юрий ДЬЯКОВ, 
кандидат  
с-г наук.  

ОВОЧІВНИЦТВО
Ревень не имеет широкого 

коммерческого применения, хотя его 
много выращивают в частных садах. 

Если решить некоторые проблемы 
культуры, он может стать одной из 
главных культур, по крайней мере, в 

апреле–мае.

Ревень был известен более 4 тыс. 
лет назад. Первые упоминания о нем 
встречаются еще в древнем Китае, 
в 2700 году до нашей эры. Поэтому 
центром его происхождения принято 
считать Китайский очаг, ведь в Древ-
нем Риме он стал известным значи-
тельно позднее. Однако некоторые 
авторы другого мнения, полагая, что 
у ревеня было 2 первичных центра 
происхождения: более древний – ки-
тайский, восходящий к мезофитной 
флоре третичного периода (с чере-
дованием прохладного и теплого 
влажного климата) и более поздний 
– иранский. А последующие клима-
тические и геологические измене-
ния позволили ревеню расселиться 
из обоих центров в сторону сначала 
стран Востока, и значительно по-
зднее – Европы, где ревень начали 
выращивать лишь в середине VIII 
века в Англии. В эту страну он попал, 
с одной стороны, благодаря развитию 

морских путей, а с другой – из Ита-
лии через Францию, и одновремен-
но в Германию, Голландию и страны 
Восточной Европы. Особенно он по-
любился в странах с более суровым 
климатом, поскольку эта многолет-
няя культура способна расти как раз 
в прохладном климате с суровыми 
зимами. Тем более, что выращивание 
не требовало больших затрат, а для 
получения черешков достаточно 
темного помещения с температурой 
около +10–12°С. Сыграла на руку и 
возможность готовить из его череш-
ков листа компоты, джемы, соки, 
квас, цукаты, начинку для пирожков, 
варенье. Не остались без внимания 
и его листья, которые сегодня вновь 
стали востребованы в органическом 
земледелии, где запрещено использо-
вать упаковочную полиэтиленовую и 
стретч пленку. Если в лист ревеня за-
вернуть любую зелень, она очень дол-
гое время остается свежей, не вянет. В 

старину на них клали тесто во время 
выпечки.

И все же, несмотря на 
положительные качества, ревень до 
сих пор не имеет широкого коммер-
ческого применения, хотя его много 
выращивают в частных садах. Это 
объясняется меньшей конкурентнос-
тью по вкусовым качествам с другими 
фруктами и овощами. Для того, чтобы 
улучшить свои позиции, культуре ре-
веня нужно решить 3 проблемы.

Широкому промышленному 
выращиванию ревеня в постсовет-
ских странах мешает отсутствие 
налаженного производства продук-
тов переработки черешков.

Например, за границей выпускают 
машины для нарезки черешков 
ревеня слайсами с маленькими 
2D-ножами производительностью 
до 4000 кг/час (разумеется, не только 
ревеня), что позволяет получить осо-

РАЗМНОЖЕНИЕ, АГРОТЕХНИКА, ВРЕДИТЕЛИ
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бенно приятную начинку. Существу-
ют линии по производству цукатов и 
вакуумной или другой упаковки. Ну 
а если ревень используют для произ-
водства кваса, нарезанные ломтики 
добавляют во время брожения.

Разумеется, такие машины ино-
странного производства исполь-
зуют и отечественные произво-
дители, но загружают в них более 
распространенные фрукты и овощи. 

Селекция ревеня в советское 
время была направлена на созда-
ние высокоурожайных сортов, и, к 
сожалению, в ней практически не 
уделялось внимания улучшению 
биохимического состава черешков. 

К тому же при морфологическом 
описании сортов ревеня применяли 
разные методики (Руководство по 
апробации, 1982; Иванова,1988), не-
сколько отличающиеся друг от друга.

Всем известно, что черешки ре-
веня можно использовать (как и 
щавель) лишь весной, поскольку за-
тем в нем накапливается щавелевая 
кислота. По сравнению с другими 
культурами в летнее время ревень 
накапливает ее немало – от 0,2% до 
1,1%, тогда как, например, в капус-
те, моркови, картофеле, баклажанах 
ее 0,01–0,03% сырого веса. В ягодах 
черной смородины до 0,06%. И хотя в 
шпинате водорастворимых оксалатов 
еще больше – 3,4–8,0, в листьях кори-
андра – 1,3–1,4 %, в щавеле – 0,5–1 %, 
это не нравится многим. Для борьбы 
с этой проблемой сторонникам ре-
веня пришлось приложить немало 
усилий. Прежде всего выяснили, что 
оксалаты больше накапливаются в 

нижней части черешка, которая более 
этиолирована и окрашена в приятный 
красный цвет, чем в зеленой верхней. 
Кроме того, листья содержат меньше 
оксалатов, чем черешки. Накопле-
нию щавелевой кислоты способству-
ют высокие температуры воздуха 
и почвы, а также дефицит влаги. С 
возрастом черешка содержание окса-
латов увеличивается. Поэтому не 
стоит тянуть со сбором и дожидать-
ся высоких температур. Но главное 
– содержание оксалатов снижается 
при выращивании в темноте и под 
пленочными укрытиями. Эту осо-
бенность используют на севере Ан-
глии в графстве Йоркшир, которое 
славится не только знаменитой по-
родой собак, но и своим брендовым 
ревенем, который с конца 19 века 
выращивают по особой техноло-
гии. Сначала 2–3 года выращивают 
в полевых условиях, а затем пере-
саживают в теплицы, накрытые чер-
ной пленкой, где поддерживается 
невысокая температура. 

Это место получило название 
ревеневого треугольника (Rhubarb 
Triangle), поскольку расположено 
между городами Лидс, Уэйкфилд 
и Брэдфорд. Невысокие Пеннин-
ские горы рядом с этой местнос-
тью создают идеальные условия для 
выращивания знаменитого ревеня. 
Кроме того, пепел, сажа и сера, ле-
тящие из труб многочисленных за-
водов, разносятся ветром на поля, 
становясь отличным удобрением 
для культуры. Впрочем, очистные 
сооружения к восторгу сторонни-
ков экологически чистой продук-
ции нивелировали последний фак-
тор, но слава знаменитого бренда, 
представляющего длинные череш-
ки с маленькими, едва зелеными 
этиолированными от темноты лис-
тьями, осталась. 

Сегодня описание сортов ревеня 
проводят с использованием мето-
дики UPOV (TG./62/3 1978-11-15).В 
соответствии с ней, признаки оце-
ниваются по шкалам, где каждому 

ОВОЧІВНИЦТВО

Машина для нарезки 
ревеня
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определению значения признака 
присвоен цифровой индекс. По пре-
жней методике описание ревеня 
проводят в фазе технической спе-
лости розетки, которая наступает 
при достижении длины черешка не 
менее 20 см и его толщины не менее 
1,5 см. По методике UPОV описание 
можно проводить, не привязываясь 
к конкретным цифрам, на наибо-
лее развитых листьях, когда расте-
ние находится в фазе цветения. Но 
главное – при описании ревеня по 
данной методике параметры боль-
шинства апробационных призна-
ков определяют с использованием 
сортов-эталонов, в качестве которых 
рекомендованы зарубежные сор-
та, которых в нашей стране нет. 
Кроме того, в методических ука-
заниях UPOV используются даже 
апробационные признаки корне-
вища. Скажем, число главных по-
чек на хорошо развитом 2-летнем 
корневище. Если их меньше 5-ти 
– малое, среднее и высокое – более 
12. Диаметр корневища: маленький, 
средний и большой. Число корней 
на корневище: небольшое, среднее, 
высокое. Положение корней: верти-
кальное, полувертикальное, почти 
горизонтальное.

КЛОНАЛЬНОЕ 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ

Cеменное и вегетативное размно-
жение для получения посадочного 
материала имеют свои недостатки. 
При семенном, как известно, про-
исходит потеря ценных сортовых 
качеств, а вегетативное имеет низ-
кий коэффициент размножения 
да и не защищает от вирусных бо-
лезней. Поэтому сегодня наиболее 
прогрессивным для промышленных 
плантаций считается клональное 
микроразмножение в культуре in 
vitro. В общих чертах это выглядит 
так. Корневища выкапывают, 
промывают от остатков почвы и 
отмерших тканей и отрезают по-
чку с кусочком корневища. Эту по-

чку промывают и освобождают от 
мертвых покровов, стерилизуют в 
этаноле или растворе гипохлори-
тов. Слишком мелкие экспланты 
не выживают, в то время, как из бо-
лее крупных растения развиваются 
быстрее и энергичнее, но выше риск 
попадания вирусов. После стери-
лизации экспланты высаживают 
на твердую среду или на мостик из 
фильтровальной бумаги в питатель-
ном растворе.

Итак, при наличии машин для 
нарезки черешков и приготовле-
ния разнообразных продуктов 
переработки, использовании про-
грессивного опыта (наподобие ан-
глийского) с селекцией на умень-
шение щавелевой кислоты и 
микроклонального размножения 
ревень вполне может занять мес-
то в ряду наиболее популярных 
овощных культур, по крайней 
мере в апреле–мае.

ВИКТОРИЯ  
И ДРУГИЕ

Род Rheum L. имеет более 40 
видов. Самый известный из сор-
тов – немеркнущий «Виктория». 
Традиционно его, как и остальные, 
относят к виду ревень культурный 
– Rheumcultigenum, но сегодня 
многие авторы не согласны с этим, 
поскольку ряд сортов включают в 

себя признаки многих видов. На-
пример, есть сорта вида ревеня 
понтийского (Rheum rhaponticum), 
восточного (Rheum orientale), ал-
тайского (Rheumaltaicum) и дру-
гих. Пришлось обращаться к иссле-
дованиям на хромосомном уровне. 
Оказалось, что многие сорта реве-
ня имеют гаплоидное число хромо-
сом, равное 11, но некоторые виды 
диплоидны (например, восточный, 
татарский) и даже тетраплоидны 
(Rheumrh aponticum, Rheum 
compactum, Rheumturkestanicum). 
В некоторых видах (напри-
мер Rheumrhabarbarum), встре-
чаются как диплоидные, так и 
тетраплоидные формы. А такой 
вид, как Rheumwittrockii имеет так-
же гекса- и октаплоидные формы. 
Раз так, пришлось отправить в 
архивы все известные классифи-
кации этой культуры, описанные в 
книгах 60–90-х годов про ревень. 
Но для овощевода-практика такие 
тонкости не существенны, ведь 
главное – агротехника для полу-
чения черешков листьев. О ней и 
поговорим. Кроме давно извест-
ной «Виктории» модными сегод-
ня стали сорта, не образующие 
цветочных стрелок, а значит, с бо-
лее нежными черешками и мень-
шим количеством оксалатов. На-
пример, «Упрямец» и другие сорта 
зарубежной селекции.

ОВОЧІВНИЦТВО

При микроклональном размножении отрезают почку с кусочком 
корневища. Корень ревеня стержневой
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БОТАНИЧЕСКИЕ  
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Стержневой корень ревеня со 
временем разрастается в мощное 
одревесневающее корневище со 
стеблеплодами. Стеблепдоды – это 
утолщенные ответвления корневи-
ща, которые имеют в верхней части 
листовые и стеблевые почки, а в ниж-
ней – центральный и боковые корни. 
Основная масса корней располага-
ется в почве на глубине до 50 см и в 
ширину до 120 см. К 6–7-летнему 
возрасту масса корневища достигает 
10 кг. В розетке одного растения ко-
личество черешков колеблется от 32 
до 70 штук. 

Черешки листьев отличаются по 
степени окраски черешков (бывает 
зеленая, вишневая, малиновая, с ан-
тоцианом). Причем окраска может 
охватывать весь черешок или часть, 
быть сплошной или крапинами. Кро-
ме того, черешки сильно варьируют 
по размерам: длина в зависимости от 
вида от 25 до 55 см и более, по шири-
не от 1 до 3 см, а массой от 25до 120 г.

Оптимальная температура для ре-
веня +9-23°С. В зависимости от фазы 
переносит заморозки до – 10°С. К 
свету нетребователен, влаголюбив, 
но не выносит близкого уровня за-
легания грунтовых вод. Предпочи-
тает хорошо удобренные, средние и 

легкие почвы по механическому со-
ставу. Оптимальная кислотность рН 
4,5–5, так что при капельном оро-
шении эффективны подкисленные 
питательные растворы, но хорошо 
удается и на нейтральных почвах.

АГРОТЕХНИКА

После адаптации эксплантов рас-
тения из кассет можно высаживать 
рассадопосадочной машиной с 
горизонтальным размещением ста-
канов револьверного типа. Расте-
ния просто вытягивают из ячеек 
и вставляют в стаканы. Наиболее 
распространены однорядная схема 
с междурядьями 70 или 140 см или 
2-строчная ленточная – 140+70 см 
с расстоянием между растениями 
в ряду 70 или 90 см. Обычно одно-
временно разматывают капельные 
ленты. Начиная с мая можно 
накрывать каждый ряд или ленту 
черным агроволокном. Поэтому 
2-строчная лента более попу-
лярна. Можно и не накрывать, 
но тогда выбирают сорта, не 
образующие цветочных 
стрелок, или заканчивают 
сборы в июне, следя за 
содержанием щавелевой 
кислоты. Первоначальный 
уход состоит из культива-
ции междурядий и унич-
тожения сорняков в зоне 
рядка, для чего требуются 
культиваторы «in-row». 
Приходится прибегать и к ручной 
прополке.

Урожай собирают, выламывая че-
решки наиболее длинных листьев 
длиной не менее 20 см. Делают эту 
работу у фермера всей семьей, из-
редка нанимая рабочих. Для этого 
каждому выдают маркер разме-
ром не менее 20 см и перчатки. По-
скольку на одном растении черешки 
отрастают неравномерно, на работу 
выходят раз в неделю (обычно для 
этого обходятся без наемной силы). 
Собранные черешки связывают в 
пучки или укладывают в низкие ящи-

ки, на каждый из которых наклеива-
ют этикетку с указанием времени и 
места сбора, названия сорта и штрих-
кода производителя. В таком виде от-
правляют в торговую сеть.

ВРЕДИТЕЛИ

Ревеневый долгоносик 
(Phytonomus rumicis). Зимуют 
жуки в верхнем слое почвы или под 
растительными остатками. На ре-
вене появляются при повышении 
температуры до 12–14°С, прогрызая 
в листьях отверстия. В мае самки 
откладывают яйца группами по 5–6 
с нижней стороны листьев. Из них 
через 2–3 недели выходят личинки, 
которые в отличие от жуков только 
скелетируют их. Со временем ли-
чинки окукливаются в золотистые 
коконы, прикрепленные к листьям. 
Фаза куколки длится всего 5–8 дней. 
Но выходящие из них жуки не очень 
опасны – гораздо больше вреда от пе-

резимовавших. В течение года 
развивается 1 поколение.

Не любят жуки запах 
полыни и горчицы. Еще 
более эффективный био-
препарат на основе ЭПН 
– Steinernema carpocapsae. 
Всю упаковку (25 млн нема-
тод Steinernema carpocapsae) 
предварительно растворяют 

в 5 л. Через 5 минут, когда ра-
створ настоится, его выливают 

в опрыскиватель. 
Разумеется, представляют про-

блему и полифаги – озимая совка 
и тля. Против первой применя-
ют выпуск трихограммы в период 
откладывания яиц, а против гусениц 
– опрыскивания «БТБ». Против тли – 
опрыскивания «вертициллином».

Через 6–8 лет на старых кустах со-
держание щавелевой кислоты возрас-
тает, а плантация начинает зарастать 
многолетними сорняками. Поэтому 
через 8 лет плантацию обычно 
выкорчевывают и закладывают но-
вую. Урожайность составляет 20–25 
т\га. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Повреждения листьев ревеневым 
долгоносиком
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За дослідженнями експертної 
групи «Агроаналітика», люди по-
чали значно більше споживати сві-
жих овочів та фруктів, а також со-
ків прямого віджимання з плодів, 
адже це один із найкращих варіантів 
зміцнення імунітету і профілактики 
вірусних захворювань під час панде-
мії. Серед розмаїття фруктових со-
ків найвищим попитом в українців 
користується яблучний, а серед ово-
чевих – морквяний. І це не дивно, 

адже з його смаковими і оздоров-
чими властивостями навряд чи кон-
куруватимуть інші сусіди по грядці. 
Тому, як свідчить дослідження, нині 
близько 60% придбаної вроздріб 
моркви йде на сік, приблизно 30% 
– на салати, 10% – на інші кулінарні 
потреби, такі, як виробництво на-
півфабрикатів, приготування страв 
тощо (Інфографіка). Тож у рамках 
проекту «На колір і смак» ми вирі-
шили з’ясувати, яка сировина най-

краще підійде для приготування 
морквяного соку прямого віджи-
мання, тобто напою, де немає місця 
ні консервантам, ні іншим доміш-
кам. 

Цікаво, що питання вибору си-
ровини майже не обговорювалося. 
Адже загальновизнаним лідером у 
морквяному сегменті світу є компа-
нія Bejo Zaden, гібриди якої дедалі 
більше зацікавлюють українських 
овочівників-професіоналів. Таким 

НАЙКРАЩИЙ С²К З МОРКВИ В²Д BEJO

НА КОЛІР І СМАК
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чином, обравши бездоганну якість 
моркви, ми усунули можливість 
розчаруватися в експерименті. Бо, 
на жаль, «супермаркет тип», який 
домінує нині на торгових розклад-
ках в Україні, не тільки знеособлює 
селекційні об’єкти, але і створює ри-
зик просто не знайти належну морк-
ву для виготовлення соку. Адже, 
будьмо відвертими, смакові власти-
вості коренеплодів, запропоновані 
ритейлерами, далеко не завжди від-

НАЙКРАЩИЙ С²К З МОРКВИ В²Д BEJO

Морква є одним із найулюбленіших інгредієнтів української кухні. Її ви-
рощують у більшості країн світу, що свідчить про високу народногосподар-
ську цінність цієї культури у планетарному масштабі. 
Вік перших згадок про культивацію моркви на 
теренах Центральної Азії сягає трьох тисяч 
років. Коренеплоди предків сучасної моркви 
були фіолетового кольору із гіркуватим при-
смаком. Знадобилося тисячі років селекції, 
щоб отримати оранжеву солодку моркву, до 
якої ми так звикли. До речі, до шістнадця-
того століття були виведені сорти, які мали 
жовте або біле забарвлення, а завдяки ста-
ранням голландських селекціонерів з'явилась 
оранжева морква. Коренеплоди моркви є 
найбагатшим джерелом бета-каротину, 
який перетворюється у нашому ор-
ганізмі на вітамін A, тому продукт 
дуже корисний для зору та імун-
ної системи. Морква на понад 
80% складається з води, у ній 
дуже мало крохмалю, що 
робить її незамінною при 
дієтичному харчуванні. 
Також вона багата на 
марганець, кальцій, калій 
та вітаміни C, K і B6. 
Окрім кулінарії моркву 
використовують у ме-
дицині та косметології. 
Цікаво, що у Португалії з 
моркви варять варення, а 
оскільки варення вважаєть-
ся традиційним фруктовим 
продуктом, моркву у цій 
країні відносять не до овочів, а 
до фруктів. 

ДО РЕЧІ

%60

СПОЖИВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МОРКВИ
(ДАНІ СТАНОМ НА ЛИСТОПАД 2020 РОКУ)

СОКИ САЛАТИ ІНШЕ
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НА КОЛІР І СМАК
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повідають очікуванням. На щастя, 
користуючись обізнаністю на пло-
доовочевому ринку, ми знайшли до-
статню кількість моркви для соку. 
Сировину надали декілька фермер-
ських господарств із різних регіонів 
України. Як зазначалося вище, дані 
зразки моркви були вирощені з на-
сіння Bejo Zaden, фермери вказали 
назви гібридів, які взяли участь у 
тестуванні. А саме, мова про гібри-
ди КЕСЕНА F1, НАТУНА F1, НЕ-
РАК F1, КУРАСАО F1, КОРДОБА 
F1, КАСКАД F1 і БЕРЛІН F1. Для 
чистоти експерименту у найближ-
чому до редакції журналу «Овочі 
та Фрукти» супермаркеті ми при-
дбали моркву за акційною ціною, як 
це зазвичай буває, продавчиня не 
змогла уточнити ні назву сорту чи 
гібриду, ні навіть сортотип товару. 
Складається враження, що так зва-
на «сортова райдуга», яка опанува-
ла наші магазини і ринки, ніколи їх 
не полишить, оскільки ґрунтується 
на недбальстві та невігластві поста-
чальників їжі як місцевого, так і за-
гальнонаціонального масштабу. 

У процесі перетворення моркви 
від Bejo Zaden у сік вдалося визна-
чити низку додаткових її переваг. 
Варто визнати колосальний внесок 
вчених цієї славнозвісної компанії 
у світову селекційну науку і зняти 
капелюх перед їх досягненнями, 
оскільки смак свіжовичавленого на-
пою зі всіх без винятку піддослід-
них гібридів був неперевершений, 

НА КОЛІР І СМАК

З 1 кг якісної моркви 
можна вичавити  

від 500-600 мл соку

ЦИФРА



21січень 2021

неначе родом із дитинства, з тих 
часів, коли споживання морквяного 
соку вважалося невід’ємною скла-
довою, якщо не основою, дитячо-
го харчування. Що ж до смакових 
властивостей морквяного соку, то 
варто відзначити і певні відмінності 
– ледь помітні «нотки», які смако-
ві рецептори все ж розрізнили під 
час сліпої дегустації. Водночас був 
і об’єднуючий фактор: якщо сказа-
ти, що сік усіх взятих гібридів Bejo 
Zaden був солодким і смачним – це 
не сказати майже нічого. Адже за-

вдання з визначення найбільш при-
датного для виготовлення соків гі-
бриду виявилося не під силу нашій 
дегустаційній групі. Тому вирішили 
спробувати визначати трійку ліде-
рів, які хоча й умовно, але підійдуть 
на цю роль (Таблиця 2). Адже чудо-
ва якість сировини полягає саме в її 
універсальності. 

До речі, після першого ж етапу 
дегустації, назвемо його ознайом-
чим, сік із моркви «супермаркет 
тип» зійшов з дистанції у результа-
ті колегіального рішення учасників 

НА КОЛІР І СМАК
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ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ  
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ

(ДАНІ СТАНОМ НА ЛИСТОПАД 2020 РОКУ)
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експертизи. Оскільки він не тільки 
суттєво поступався соку з гібридів 
Bejo Zaden за смаковими показни-
ками, а і за кольором, який у по-
рівняні зі зразками того ж Нерака 
F1, Каскада F1, Берліна F1 та інших 
гібридів виглядав досить підозріло. 

Надегустувашись досхочу цілю-
щого «еліксиру» – так охрестили 
морквяний сік дегустатори – учас-
ники процесу перейшли до огляду 
і визначення властивостей самої 
сировини. Коренеплоди моркви 
виявилися без фізіологічних па-
тологій, вирівняні за розміром і 
практично всі відповідали зазна-
ченій у характеристиках фракції та 
іншим сортовим якостям. Хоча, як 
вже зазначалося, гібриди прибули 
з різних куточків нашої країни. У 
розрізі коренеплоди мали прива-
бливу внутрішню структуру зі здо-
ровою серцевиною, їх м’якуш без 
пігментації був щільним, хрустким 
і соковитим. Суттєвим виявився 
той факт, що з «бейовської» морк-
ви було мало відходів. По-перше, 
далася взнаки відсутність «зелено-

НА КОЛІР І СМАК

Таблиця 1: Результати дегустації за п’ятибальною шкалою

СИРОВИНА КОЛІР СМАК АРОМАТ

КЕСЕНА F1,  
сортотип шантане 4 5 5

НАТУНА F1
нантський сортотип 5 4 4

НЕРАК F1
нантський сортотип 5 5 5

БЕРЛІН F1
сортотип берлікум 5 5 3

КУРАСАО F1
сортотип шантане 4 5 4

КАСКАД F1
сортотип шантане 5 5 5

КОРДОБА F1
сортотип шантане 4 4 5

СУПЕРМАРКЕТ  
ТИП 2 1 1
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го плеча», яке у деяких, зазвичай 
сортових, зразках іноді сягає і 40% 
площі коренеплоду і, звісно, йде 
у відходи. По-друге, коренеплоди 
моркви від Bejo Zaden вирізняють-
ся зручною для переробки геоме-
тричністю форм, що призводить 
до максимального збереження 
м’якушу під час чищення. 

Ще одним приємним сюрпризом 
стало те, що коренеплоди моркви 
від Bejo Zaden можна охарактери-
зувати як продукт, який від природи 
має високу готовність до перероб-
ки. Власне кажучи, було достатнім 

лише відмити їх від залишків грунту. 
Цій операції також сприяла їх гла-
денька поверхня і щільна структура 
шкірки, що не тільки зекономило 
час, а і гроші, адже було використа-
но мінімум води під час підготовки 
коренеплодів до завантаження у со-
ковижималку. 

Як зазначають у компанії «Бейо 
Україна», важливим для отриман-
ня якісних коренеплодів моркви 
є не тільки насіннєвий матеріал, а 
і дотримання технології вирощу-
вання гібридів, які надає компанія 
своїм клієнтам і партнерам. Те-

пер стає зрозумілим, чому морква 
Bejo Zaden у всіх на слуху. Справа 
у тому, що українська «дочка» ком-
панії не тільки бере на себе відпо-
відальність за якість насіння, а і 
забезпечує агрономічну підтримку 
на місцях, що у кінцевому резуль-
таті є вирішальним чинником для 
успішного промислового врожаю. 
Також у «Бейо Україна» повідо-
мили, що селекціонери Bejo Zaden 
приділяють максимум уваги райо-
нуванню овочевих гібридів компа-
нії. Їх робота спрямована не лише 
на врожайність, а і на споживчі 
якості, такі, як вміст корисних для 
здоров’я людей мікроелементів, 
смак, вітамінний склад. 

На сьогодні компанія «Бейо 
Україна» представляє близько 30 
гібридів і сортів моркви, наявних 
у Державному реєстрів сортів рос-
лин, придатних для поширення в 
Україні, що на сьогодні є чи не най-
оптимальнішою пропозицією укра-
їнським аграріям. Було анонсовано, 
що до цього сортименту незаба-
ром додадуть ще кілька новинок, 
тож слідкуйте за сайтом компанії 
https://www.bejo.ua. 
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Виробництво біопрепаратів по-
лягає у розмноженні в штучних 
умовах виділених з довкілля 

найбільш високоактивних мікроорга-
нізмів та створення умов для їх жит-
тєдіяльності. Хвороби членистоно-
гих дуже поширені у природі, відомо 
близько тисячі видів мікроорганізмів, 
що їх викликають. Тому штучне вне-
сення їх у агроекосистему супрово-
джується тільки збільшенням кіль-
кості патогена у середовищі, як це 
відбувається під час природних епі-
зоотій фітофагів. Епізоотія серед фі-
тофагів не спричиняє безпосередньо 
кількісних і якісних негативних змін 
серед інших компонентів біоценозу. 
Навпаки, застосування біологічних 
мікробних препаратів супроводжу-
ється збільшенням об’єму біотичного 
середовища та стабілізацією біоцено-
тичних зв’язків у агроценозах. У цьо-
му є принципова екологічна відмін-
ність мікробіологічних препаратів від 
хімічних.

За видовою належністю, залежно 
від природи діючого початку, їх по-
діляють на три основні групи: 

• Бактеріальні – виробляються 
на основі різних видів бактерій у бо-
ротьбі з шкідниками і гризунами;

• Грибні – основою є гриби – енто-
мопатогени з широким спектром дії 
проти фітофагів;

• Вірусні – виготовляються на 
основі ентомопатогенних вірусів. 
Висока специфічність цієї групи обу-
мовлює їх дію переважно на одного 
шкідника. Варто зазначити, що ві-
русні препарати застосовуються поки 
що обмежено, і основною причиною 
цього є недостатня технологічність їх 
виробництва, оскільки вірусні препа-
рати сьогодні накопичують на живих 
комахах, що трудомістко і витратно. 
Здолати подібні труднощі вдається 
при розробці технологічних прийомів 
масового розмноження мікроорганіз-
мів на культурах тканин, проте така 
технологія не одержала належного 
розвитку.

За механізмом дії на шкідливі ор-
ганізми мікробіологічні препарати 

В основу біологічних препа-
ратів покладено корисні для 

захисту рослин мікроорганізми 
(живі мікроорганізми або про-

дукти їх життєдіяльності), що 
спричиняють загибель фіто-

фагів рослин. Ці мікроорганізми 
переважно виділяють із заги-

блих у природі шкідників і на їх 
основі розробляються біологічні 

препарати. 



діляться на декілька 
груп: препарати киш-

кової дії (бактеріальні, 
вірусні), препарати контак-

тної дії (грибні), препарати 
комбінованої дії (грибні і деякі 

бактеріальні).
Біопрепарати випускають у ви-

гляді сухих і змочуваних порошків, 
пастоподібних, гранульованих, рід-
ких форм. 

Виробничі форми мають у своєму 
складі наповнювачі, стабілізатори, 
прилипачі, що дає змогу застосовува-
ти їх за допомогою сучасної апарату-
ри для обприскування.

Для забезпечення високої ефек-
тивності дії біологічних препаратів 
необхідно проводити оцінку якості 
(визначення титру) – вміст кількості 
діючого агента (спори, клітини, ме-
таболіти) в одиниці маси або об’єму. 
Якість препаратів перший раз визна-
чають при виробництві кожної партії 
і повторно після закінчення гарантій-
ного строку зберігання визначенням 
їх титрів. Біологічні препарати випус-
каються у відповідності з технічни-
ми умовами (ТУ), що регламентують 
умови їх зберігання. 

Зберігати біопрепарати у вироб-
ничій упаковці слід у сухих, неопа-
люваних, критих приміщеннях для 
запобігання впливу вологи і прямих 
сонячних променів на стелажах або 
піддонах. Гарантійний термін збері-
гання, температура і особливі умови 
зберігання на кожен вид препарату 
мають бути зазначені у відповідній 
документації.

Для рідких форм перепади воло-
гості не мають значення, проте тем-
пература при їх зберіганні не повинна 
бути нижчою +2 °С.

Біологічні препарати для захисту 
сільськогосподарських культур від 

шкідників застосовують такими спо-
собами: протруювання (передпосів-
на обробка насіння), обприскування 
рослин.

Обробки біопрепаратами прово-
дять за температури 22–28 °С вранці 
або ввечері за відсутності сонячної 
інсоляції. Мінімальні пороги для об-
робок не нижче +16°С. 

При обприскуванні дотримуються 
вимог виготовлення робочої суспензії 
біопрепаратів. Робочий розчин слід 
використати зразу після приготуван-
ня або зберігати не більше 3–5 годин у 
захищеному від світла місці. Для під-
вищення ефективності застосування 
біопрепаратів до робочої суспензії 
додають речовини, які поліпшують 
здатність до прилипання (меласа, 
прилипачі) і сприяють збереженню 
патогенності більш тривалий час.

На ефективність біопрепаратів ве-
ликий вплив мають такі фактори: опа-
ди, вітер, температура, сонячне освіт-
лення, антимікробна реакція рослин, 
низька якість їх обробки. При цьому 
останній з вищезгаданих факторів 
має найбільше практичне значення. 
Тому при застосуванні біопрепаратів 
необхідно насамперед домагатися ви-
сокої якості обробки рослин.

Велике значення має дотриман-
ня строків застосування препаратів. 
Найбільш ефективна обробка рослин 
проти гусениць та личинок І – ІІІ ві-
ків, оскільки личинки старших віків 
відзначаються підвищеною стійкістю 
проти патогенів.

Від якості залежить і кількість об-
робок, які забезпечують захисний 
ефект. Крім того, необхідно дотриму-
ватись норм витрати препарату, що 
забезпечує оптимальну кількість ді-
ючого початку в робочій рідині.

Кратність обробок залежить від чи-
сельності шкідників, тривалості пері-
оду шкідливості і розвитку шкідників. 
Біологічні препарати застосовують на 
різних фазах розвитку рослин, в т.ч. – 
незадовго до збирання урожаю. 

Тривалість захисної дії біопрепара-
тів залежно від погодних умов скла-
дає від 7 до 10 днів після обробки.

Застосування біопрепаратів має 
ряд переваг перед хімічними засо-
бами рослин, зокрема: 
•  висока біологічна активність щодо 

сприйнятливих видів шкідників; 
•  післядія, що проявляється у загибелі 

шкідників у наступних фазах роз-
витку та у наступних поколіннях, і 
вибірковість дії, безпечність для ен-
томофагів та комах-запилювачів; 

•  відсутність виникнення резис-
тентності у комах і стійких до біо-
препаратів форм патогенів; 

•  безпечність для теплокровних тва-
рин і людини, відсутність фіто-
токсичності та впливу на смакові 
якості продукції;

ЗАХИСТ РОСЛИН
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•  малий термін очікування, можли-
вість застосування у різні фази 
вегетації рослин та відсутність 
загрози нагромадження токсич-
них речовин у навколишньому се-
редовищі.

Біологічні препарати, як правило, 
діють повільніше, ніж хімічні пре-
парати. Так, загибель комах під дією 
бактеріальних препаратів на основі 
кристалоутворюючих бактерій на-
стає на третю-п’яту добу після оброб-
ки, а максимальна – на десяту-оди-
надцяту. Проте після їх застосування 
комахи швидко припиняють живлен-
ня, і пошкодженість рослин значно 
знижується.

У багатьох ентомопатогенних мі-
кроорганізмів спостерігається зна-

чний ефект післядії: зниження пло-
дючості комах, що вижили після 
обробки біопрепаратами, зменшення 
виплодження личинок і подальше по-
слаблення їх життєздатності.

Більшість розроблених біологіч-
них інсектицидів – це бактеріальні 
препарати. Найбільш широко в усіх 
країнах світу застосовують бактерії 
групи Bacillus thuringiensis, які досить 
ефективні і технологічні. Проте досі 
можливості даної групи ентомопато-
генів далеко не вичерпані. З кожним 
роком виділяються все нові і нові се-
ротипи. На даний час зареєстровано 
понад 35 серотипів. Але накопичений 
банк штамів і серотипів цієї групи 
бактерій вивчений ще недостатньо. 
В Україні на їх основі широко засто-
совують в агроценозах сільськогос-
подарських культур для захисту від 
шкідників бактеріальні препарати Бі-
токсибацилін і Лепідоцид. 

Бітоксибацилін – інсектицидний 
бактеріальний препарат на основі спо-
рових бактерій (Bacillus thuringiensis 
var. Thuringiensis). Завдяки тому, що 
у препараті містяться токсини двох 
типів, він має широкий спектр дії 
проти лускокрилих, сисних і твердо-
крилих шкідників. Ефективний про-
ти гусениць 1–2 віків капустяного та 
ріпакового біланів, капустяної молі, 
вогнівок на капусті та інших овочевих 
культурах. Два обприскування через 
6– 7 днів проти кожного покоління 
шкідників забезпечує ефективність 
на рівні 90–95%. На овочевих куль-
турах відкритого і закритого ґрунту 
проти павутинного кліща, баштанної 
попелиці, тютюнового трипса у пе-

ріод вегетації з інтервалом 5–7 днів 
знижує чисельність шкідників до 70%. 
Характерною особливістю застосу-
вання біологічного препарату Біток-
сибацилін є порушення метаморфозу 
у комах, що проявляється в утворенні 
великої кількості химерних особин 
шкідників, зниженні життєздатності 
та плодючості комах.

Бактеріальний біопрепарат Ле-
підоцид розроблений на основі 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, 3 
серотип ефективний проти гусениць 
лускокрилих шкідників: 1–2-го віку 
лучного метелика, біланів, капустя-
ної молі, вогнівок, капустяної і сірої 
зернової совки. За застосування біо-
препарату проти лускокрилих шкід-
ників чисельність їх знижується на 
78,5–84,5%. На плодових культурах 
2–3 обприскування у період вегетації 
через 6–7 днів проти кожного поко-
ління гусениць 1–3-го віку яблуневої 
молі, п’ядунів, листокруток весняної 
групи, пильщиків суттєво знижує по-
шкодженість цими фітофагами. 

Дворазове обприскування Лепі-
доцидом знижує чисельність капус-
тяної совки на 70–80%, капустяного 
і ріпакового біланів, а також молей 
– до 90%. Ефективний біопрепарат 
Лепідоцид і на картоплі проти карто-
пляної молі (4 л/га) за обприскування 
посівів і обробки бульб перед закла-
данням у сховища.

В останні роки широко застосову-
ється розроблений біологічний пре-
парат Актофіт з діючою речовиною 
аверсектін С–0,2 %. Авермектини – 
природні специфічні нейротоксини, 
які в мікродозах проникають в орга-

Капустяний білан

Листоблішка

Личинки колорадського жука
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нізм комах-шкідників кишковим або 
контактним шляхом і незворотньо 
вражають нервову систему. Механізм 
дії – контактно-кишковий. Ефек-
тивний біопрепарат Актофіт проти 
колорадського жука на картоплі та 
сисних шкідників на овочевих куль-
турах відкритого і закритого ґрунту. 
Слід зазначити, що тільки за чіткого 
дотримання дозволених норм і крат-
ності обробок забезпечується трива-
ле збереження ефективності цього 
препарату. При застосуванні робочої 
концентрації Актофіту 0,2% загибель 
кліщів досягає 80–90,0%, подавляєть-
ся розвиток близько 40% яєць, на 5-ту 
добу формування яєць не відбуваєть-
ся, вони висихають, зморщуються. 
Повторна обробка препаратом після 
відродження особин, які вижили, за-
безпечує високий захисний ефект. 
Проти колорадського жука на карто-
плі біопрепарат Актофіт необхідно 
застосовувати проти личинок молод-
ших віків (1–3) і за температури не 
нижче +200С. За недотримання цих 
вимог ефективність препарату істот-
но знижується. 

Для боротьби з мишоподібними 
гризунами – Rodentia – рекомендо-
ваний бактеріальний препарат Бакто-
роденцид, створений на основі бак-
терій Ісаченка – Salmonella enteritidis. 
Найбільш чутливі до Бактороденциду 
миша хатня – Mus musculus L., лісо-
ва – Apodemus silvaticus L., польова – 
Microtus agrarius L. 

Бактороденцид можна розсівати 
по полю з літака, сівалки, машинами 
для внесення мінеральних добрив. 
Висока чисельність мишовидних 
гризунів у місцях їх осінньо-зимово-
го перебування створює сприятливі 
умови для розвитку захворювання, 
викликаного застосуванням Бак-
тороденциду. Для летального кінця 
миші або полівки досить з’їсти два 
зернятка препарату зернового. Зо-
всім не обов'язково проводити по-
вну обробку, достатньо організувати 
довгострокові осередки зараження 
у визначених місцях. Наприклад, у 
лісосмугах їх створюють під оберем-

ками соломи, сіна, розкладаючи по 30 
г Бактороденциду через кожні 25–30 
м. У скиртах соломи кращі результати 
одержують при розміщенні препара-
ту (по 30 г) у дератизаційних ящиках, 
встановлених у нішах через кожні 5 
м, у 2 ряди, у шаховому порядку. На 
полях багаторічних трав препарат 
викладають по периметру масиву 
в дві лінії (зовнішня у 30 м від краю 
поля, внутрішня – на віддалі 30 м від 
зовнішньої). Застосування Бакторо-
денциду дозволяє досягнути високої 
ефективності: у лісосмугах – до 85 %, у 
скиртах – до 75%, на полях багаторіч-
них трав – до 80%, що дає економію 
значних матеріальних і фінансових 
витрат і забезпечує цілеспрямоване і 
повне використання препарату. Од-
нак через сприятливі погодні умови, 
монокультурне вирощування культур 
різко зростає чисельність гризунів, а 
відповідно і потреба у біологічному 
препараті. 

Мітігейт в. р – препарат на основі 
біологічно активних речовин (рос-
линний алкалоїд, 200 г/л) ефективний 
проти кліщів на яблуні (0,3–0,45 л/га). 

Натургард – біологічний інсекти-
цид, активною речовиною якого є 0,5 
% матрін і який має чітко виражену 
контактно-кишкову дію. Викликає 
параліч нервової системи і загибель 
комах-шкідників. Ефективний Натур-

гард (0,3–1,0 л/га) проти попелиць, 
озимої совки, білокрилки на овочевих 
культурах, листоблішок, попелиць, 
квіткоїдів на плодових культурах, 
гронової листовійки, скосара малого 
чорного на винограді.

Як засвідчує багаторічний досвід, 
біологічні препарати необхідно за-
стосовувати на основі своєчасного і 
постійного моніторингу фітосанітар-
ного стану агроценозів, недопущення 
масових спалахів шкідників. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Озима совка

Попелиці
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Близько 400 видів шкідників 
пошкоджують сільськогосподар-
ські культури в Україні. Більшість 
цих шкідників – як за кількістю 
видів, так і за завданою шкодою 
(а це майже 90% збитків) – ста-
новлять представники класу ко-
мах Insecta. Ця армія комах-фіто-
фагів може не просто зашкодити 
посівам або насадженням рос-
лин, але й дуже швидко повніс-
тю їх знищити. Запобігти цьому 
можна, застосувавши інсектици-
ди, які є основою більшості сис-

тем захисту культурних рослин 
від цих шкідливих організмів. 

Однак виникає інша пробле-
ма: ці хімічні препарати нега-
тивно впливають на довкілля, 
корисну флору і фауну, а також 
на здоров’я людини, адже їхні за-
лишки можуть накопичуватися у 
продуктах врожаю (зерні, ягодах, 
плодах, овочах) та питній воді. 
Це не може залишатися поза ува-
гою як простих споживачів, так 
і виробників сільськогосподар-
ської продукції. Тому чи не що-

дня зростають екологічні вимоги 
до вирощування будь-яких сіль-
ськогосподарських культур (осо-
бливо в умовах закритого ґрун-
ту), які змушують розробляти та 
впроваджувати альтернативні за-
ходи захисту рослин. 

Наразі такою альтернативою 
може бути біологічний метод 
контролю шкідників за викорис-
танням їхніх природних ворогів 
– паразитів, хижаків, збудників 
захворювань тощо. Протягом 
останніх 20 років багато уваги 
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приділяють вивченню та прак-
тичному застосуванню енто-
мопатогенних нематод (ЕПН), 
які паразитують в усіх органах і 
тканинах комах на всіх стадіях 
їхнього розвитку (окрім яйця). 
Здатність цих нематод швидко 
знищувати різні види шкідни-
ків дозволяє використовувати 
їх як біоінсектициди на багатьох 
культурах. Тож не дивно, що до-
слідження цієї екологічної гру-
пи нематод, розробка й активне 
впровадження у виробництво 
біологічних препаратів на їхній 
основі проводять у понад 100 ла-
бораторіях 60-ти країн світу.

ВИДОВИЙ СКЛАД 

Для біологічного захисту рос-
лин найбільший інтерес явля-
ють дві родини ентомопатоген-
них нематод – Steinernematidae 
(рід Steinernema налічує 23 
види) та Heterorabditidae (рід 
Heterorhabditisналічує 8 видів) 
(Nematoda: Rhabditida). Перелік 
видів нематод, які належать до 
цих родин, досить довгий, про-
те лише деякі з них можуть бути 
використані як біоагенти проти 
шкідливих організмів. Найбільш 
перспективними для практич-
ного застосування на різних 
культурах в умовах як відкри-
того, так і закритого ґрунту ви-
знано Steinernemacarpocapsae, 
Steinernema feltiae, Steinernema 
kraussei, Steinernema scapterisci, 
Steinernema glaseri, Steinernema 
riobrave, Heterorhabditis 
bacteriophora та Heterorhabditis 
megidis.

ПОШИРЕНІСТЬ

Види нематод, які нале-
жать до родів Steinernema і 
Heterorhabditis, досить пошире-
ні – вони виявлені на всіх кон-
тинентах, окрім Антарктиди, 
але їхнє розповсюдження досить 

нерівномірне. Так, нематоди S. 
carpocapsae та S. Feltiae трапля-
ються в основному у регіонах з 
помірним кліматом і середньою 
вологістю, а H. Bacteriophora 
більш поширена у регіонах з кон-
тинентальним і середземномор-
ським кліматом. А такі види, як S. 
ritteri та H. argentinensis виявле-
но лише в Аргентині. На терито-
рії України зареєстровано чотири 
види ентомопатогенних нема-
тод – S. carpocapsae, S. feltiae, S. 
Arenarium та H. bacteriophora. 

КОМАХИ-ГОСПОДАРІ

Доведено, що найбільш успіш-
ним та економічно доцільним є 
застосування препаратів на осно-
ві ентомопатогенних нематод на 
овочевих та декоративно-квіт-
кових культурах закритого ґрун-
ту, овочевих та плодово-ягідних 
культурах відкритого ґрунту, 
винограді, печерицях, газонній 
траві –

проти личинок борозенчасто-
го скосаря, кукурудзяного жука 
діабротика, хрущів, колорадсько-
го жука, трипсів, мух (капустяної, 
вишневої, обліпихової), дротяни-
ків, звичайної капустянки, гусе-
ниць підгризаючих совок, яблу-
невої та смородинової склівок, 

яблуневого пильщика, яблуневої 
та сливової плодожерок, грибних 
комариків. Встановлено: енто-
мопатогенні нематоди уражають 
близько тисячі видів шкідників 
сільськогосподарських і декора-
тивних культур з понад 100 ро-
дин.

БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

У циклі розвитку ентомонема-
тод вирізняють три основні фази: 
дорослі особини (самиці та сам-
ці), яйце та личинка, яка прохо-
дить чотири вікові стадії (І–ІV). 
Наприкінці останньої вона ли-
няє, перетворюючись на дорос-
лих особин.

Після запліднення самиці не-
матод відкладають у гемоціль ко-
махи я йця, які вже містять роз-
винуту личинку Івіку. Наприкінці 
відкладання яєць личинки Івіку, 
перебуваючи ще всередині тіла 
самиці, починають вилуплювати-
ся. Вони знищують вміст сами-
ці, розривають кутикулу і вихо-
дять до порожнини тіла комахи. 
Надалі нематоди розвиваються 
в комасі-господарі доти, доки 
не зруйнують повністю вміст її 
тіла, після чого у трупі комахи 
залишаються лише личинки ІІІ 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Ураження личинки воскової молі ентомопатогенними нематодами 
Heterorhabditis bacteriophora Ф
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віку (інвазійні), які мігрують на-
зовні. Встановлено, що у грамі 
тіла ураженої комахи може бути 
до 1,5 млн інвазійних личинок. 
При цьому труп набуває черво-
ного або рудувато-коричневого 
забарвлення. Якщо поживних 
речовин для розвитку одного по-
коління нематод достатньо, то 
всередині однієї комахи може 
розвинутися два і більше поко-
лінь паразитів. Щойно запас по-
живних речовин для розвитку 
нематод у тілі господаря істот-
но збіднюється, личинки ІІІ віку 
покидають тіло комахи та пере-
ходять у навколишнє середови-
ще у пошуках нового господаря. 
Поза тілом комахи ці личинки 
не харчуються. Щойно інвазійна 
личинка знаходить нового гос-
подаря, вона одразу проникає у 
його тіло. Потрапляння личинок 
до тіла комахи може відбуватися 
або пасивно (з кормом), або ак-
тивно (через ротовий отвір, анус, 
дихальця чи кутикулу). Інтенсив-
ність цього процесу залежить не 
лише від кількості нематод, які 
знаходяться у зоні перебуван-
ня комахи, а й від умов зовніш-
нього середовища (температури, 
вологості, типу та аерації ґрунту 
тощо). Нематоди можуть прони-
кати та розвиватися і в тілі здо-

рових комах, і в тілі комах, які 
загинули, наприклад, під дією 
пестицидів. На третю–четвер-
ту добу після проникнення ін-
вазійних личинок до організму 
комахи вони линяють, перетво-
рюючись на личинок ІV віку, а ті, 
своєю чергою – на статевозрілих 
особин. Таким чином, життєвий 
цикл розвитку нематод повторю-
ється. Залежно від умов довкілля 
та щільності популяції нематод 
першого покоління у тілі комахи 
весь циклр озвитку ентомонема-
тод триває від 7 до 30 діб.

Ще однією з цікавих біологіч-
них особливостей ентомопато-
генних нематод є їхні симбіотич-
ні відносини з бактеріями, які 
знаходяться всередині їхнього 
кишківника. Після потрапляння 
до організму комахи, інвазійні 
личинки «відригують» бактерії 
у його гемоціль. Внаслідок за-
раження бактеріями комахи ги-
нуть впродовж 24–48 годин від 
септицемії, а личинки нематод 
харчуються вмістом тіла мерт-
вої комахи. Відомо, що для не-
матод родини Steinernematidae 
характерна асоціація з бактерія-
ми роду Xenorhabdus, а для нема-
тод родини Heterorhabditidae – з 
бактеріями роду Photorhabdus. 
Такий зв'язок ентомопатогенних 

нематод та бактерій взаємови-
гідний. Так, нематоди потрібні 
бактеріям, щоб останні могли по-
трапляти до тіла комахи. А бак-
терії, розмножуючись у гемоцілі 
комахи, пришвидшують загибель 
свого господаря та розкладають 
його тканини до продуктів, які 
легко засвоюються нематодами, 
допомагаючи їхньому розвитку.

ОСОБЛИВОСТІ 
ПОШУКУ 
НЕМАТОДАМИ 
КОМАХИ-ГОСПОДАРЯ

Найважливішим чинником, що 
лімітує кількість комах-господа-
рів нематод, є особливість пове-
дінки інвазійних личинок під час 
пошуку господаря. Нині виділя-
ють два види поведінки нематод 
– «засідки» і «крейсерів». Для 
перших основна стратегія поля-
гає в очікуванні комахи-госпо-
даря, перебуваючи на місці. Так, 
поведінка «засідки» притаманна 
S. carpocapsae та S. scapterisci. Ці 
нематоди «сидять і чекають» пе-
реважно на комах, які перебува-
ють на поверхні ґрунту або у його 
верхніх шарах (яблунева плодо-
жерка, совка, вовчок).

Другий вид поведінки характе-
ризується постійним пересуванням 
та активним пошуком комахи-гос-
подаря. До представників поведін-
ки «крейсерів» належать S. glaseri 
та H. bacteriophora. Вони характе-
ризуються рухливістю і активним 
пересуванням на значні відстані 
уздовж профілю ґрунту. Здебіль-
шого ці нематоди «полюють» на 
комах-господарів, яким властивий 
сидячий спосіб життя (личинки 
пластинчатовусих та лялечки лус-
кокрилих). Проте для більшості 
нематод, перш за все для S. riobrave 
та S. feltiae, характерна проміжна 
стратегія у пошуку господаря. Вона 
дозволяє їм поєднувати поведінку 
«засідки» та «крейсера».

ЗАХИСТ РОСЛИН

Личинка ентопатогенної нематоди Steinernemacarpocapsae 
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Іншою цікавою особливістю по-
ведінки інвазійних личинок є їхня 
здатність на кілька секунд піді-
ймати своє тіло над субстратом. 
Таке явище отримало назву «ник-
тація». Багато видів нематод, що 
належать до першого типу пове-
дінки або до проміжного, можуть 
підіймати до 95% свого тіла, а ін-
коли – навіть опиратися на хвіст. 
Нематоди другого типу поведінки, 
«крейсери», також здатніпідійма-
ти своє тіло, проте не можуть при 
цьому ставати на хвіст. Інвазійні 
личинки, не здатніпідійматися та 
ставати на хвіст, можуть скака-
ти. Нематоди використовують ці 
особливості,щоб якимось чином 
прикріпитися до комахи-господа-
ря, і далі поширитися вглиб її тіла. 

БІОПРЕПАРАТИ  
З НЕМАТОД

Практика захисту рослин у 
більшості країн має багато при-
кладів успішного використання 
ентомопатогенних нематод на 
різних культурах проти еконо-
мічно значущих комах-шкідни-
ків. Ці корисні для сільського 
господарства паразити можуть 
до двох років існувати в ґрунті 
за відсутності комахи-господаря. 
Вони сумісні з багатьма засоба-

ми захисту рослин (і хімічними, 
і біологічними), їх необов’язково 
реєструвати агенціями з охоро-
ни довкілля та безпеки хімічних 
речовин, вони легко вносяться 
в ґрунт або на рослини. Також 
вони безпечні для людини, тва-
рин і корисних комах. Тому не 
дивно, що у сучасних умовах пре-
парати на основі цих біоагентів 
виробляються 13-ма світовими 
компаніями. За обсягами засто-
сування ентомопатогенні нема-
тоди поступаються лише препа-
ратам на основі бактерії Bacillus 
thiringiensis.

Наразі відомо кілька біо-
препаратів на основі не-
матод: Немабакт, Capsanem, 
NemAttackSc, NEMAforceSC 
(основу цих препаратів станов-
лять нематоди S. carpocapsae), 
Ентонем-F, Entonem, Scia-Rid, 
NEMAforceSF, NematocontrolS, 
NemAttackSf (основа цих пре-
паратів – нематоди S. feltiae), 
Larvanem, NemasysG, Terranem, 
NEMAforceHB, NematridentH, 
NemadorHB, Sportnem-H, 
NemaSeek Hb, Nemashield HB, 
ExhibitlineHb (основа – немато-
ди H. bacteriophora) та Tigranem 
(Steinernemasp). Зазвичай норма 
застосування таких препаратів 
становить від 0,5 до 1 млн жи-

вих личинок нематод на 1 м2. 
Вноситися вони можуть весною 
(квітень–травень) або восени 
(серпень–жовтень) за допомогою 
будь-якого типу обприскувача 
(ранцеві та мобільні), а також че-
рез систему зрошення, яка міс-
тить крапельний полив, мікро-
форсунки, дощовики і зрошення 
по борознах. 

Щоб досягнути найбільшої 
ефективності ентомонематод 
проти шкідників, потрібно до-
тримуватися вимог щодо їхнього 
застосування. Температура ґрун-
ту або повітря не повинна бути 
нижчою за 50С та вищою за 350С 
(оптимальна, залежно від виду 
нематоди, становить 13–310С). 
Крім того, необхідно підтримува-
ти високу вологість ґрунту впро-
довж кількох діб після внесення 
нематод (за можливості, поли-
вати рослини до та одразу піс-
ля внесення). За обприскування 
рослин (проводиться рано вран-
ці або увечері) відносна вологість 
повітря протягом кількох годин 
після обробки має становити не 
менше 75%. Також необхідно за-
побігати потраплянню прямих 
сонячних променів – ультрафіо-
летове випромінювання вбиває 
нематод.

Навіть одноразове викорис-
тання препаратів на основі ЕПН 
дозволяє тривалий час контр-
олювати багато видів шкідників. 
Та попри переваги застосування 
цих біологічних агентів, існують 
і недоліки, на які варто звернути 
увагу – це висока вартість препа-
ратів, обмежений термін їхнього 
зберігання (від десяти до 12 тиж-
нів) та надмірна чутливість до 
зневоднення.

Отже, ентомопатогенні нема-
тоди мають значні перспективи 
застосування у біологічному за-
хисті рослин проти шкідливих 
організмів на багатьох культурах 
та є надійною альтернативою хі-
мічним препаратам. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Симбіотична бактерія у кішківнику ентомонематоди 
Steinernemacarpocapsae
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Удобрення – один із основних фак-
торів інтенсифікації виробництва 
продукції рослинництва, вони мають 
високий вплив на врожайність сіль-
ськогосподарських культур, а також 
на якісні показники продукції. Роз-
робка та впровадження раціональної 
системи удобрення будь-якої куль-
тури з урахуванням природної ро-
дючості, меліоративного стану ґрун-
тів, кліматичних, виробничих умов 
є важливим етапом формування всі-
єї технології її вирощування. Саме 
добривам належить левова доля у 
підвищенні врожайності цукрової 
кукурудзи порівняно з іншими агро-
технічними заходами.

Збалансоване органо-мінераль-

не живлення забезпечує підвищен-
ня стійкості рослин кукурудзи цу-
крової до ураження кореневими 
гнилями(гельмінтоспоріозною, фуза-
ріозною, пітіозною, тощо). Основни-
ми у підвищенні імунітету рослин до 
грибкових захворювань є фосфорно-
калійні добрива. Крім того, збалансо-
ване внесення мінеральних макро- і 
мікродобрив значно підвищує стій-
кість рослин до шкідників, посилює 
регенеративну здатність рослин, зни-
жує втрати врожаю від пошкоджень.

Питання удобрення кукурудзи цу-
крової ретельно вивчалося впродовж 
останніх 50-ти років як за кордоном, 
так і в Україні. Нижче наведено най-
більш цікаві результати наукових по-

шуків з цього питання.
Дослідження з вивчення впливу 

норм фосфорних добрив (0, 50, 100, 
150,200 кг/га діючої речовини) на 
продуктивність кукурудзи цукрової 
гібриду Челенджер, проведені у Кен-
тербері (Нова Зеландія), довели пря-
му залежність урожайності культури 
від досліджуваного фактора. Посиле-
не фосфорне живлення сприяло під-
вищенню врожайності на 2,0–4,4 т/га. 
Для перевірки достовірності одержа-
них результатів було проведено по-
вторне дослідження з урахуванням 
диференційованого рівня азотного 
живлення (0, 45, 90, 180 і 300кг/га ді-
ючої речовини). Збільшення норми 
азотних добрив не дало суттєвого 

СВIТОВИЙ I ВIТЧИЗНЯНИЙ ДОСВIД 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОСIВАХ 
КУКУРУДЗИ ЦУКРОВО¯

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

ДОБРИВА

Листкове підживлення – важливий елемент системи удобрення
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приросту врожайності порівняно з 
фосфором.

На основі польових досліджень, 
проведених у Мічиганському 
університеті(США), було визначено 
оптимальні параметри удобрення ку-
курудзи цукрової у цій зоні: внесення 
азотних добрив нормою N 120–150 
у два строки: N 50–60 у передпосів-
ний період, підживлення N 70–90 
при досягненні рослинами культури 
фази 7–8 листків. Рівень фосфор-
но-калійного живлення має бути 
помірним,основу фосфорного жив-
лення мають складати органічні про-
дукти (наприклад,кісткове борошно). 
Подібні результати було одержано у 
штаті Коннектикут (США), де вне-
сення азотних добрив нормою N 
113,5 виявилось оптимальним, а 
збільшення її до N 180 було шкідли-
вим для рослин кукурудзи цукрової. 

У рекомендаціях щодо вирощування 
культури у штаті Джорджія (США) 
вказано значно вищі норми внесення 
добрив N 170–280 Р 50–135 К 35–135 
, залежно від рівня родючості ґрунту. 
В умовах Західного Орегону (США) 
система удобрення кукурудзи цу-
крової включає: внесення до посіву 
N 30 P 0–170 K 0–170 (відповідно до 
вмісту елементів у ґрунті); припосівне 
внесення S 15–20 у сульфатній формі 
та Zn 3–5 ; під час вегетації культури 
виконуються підживлення азотними 
добривами за діагностикою дефіциту 
цього елементу (від 15 до 200 кг/га ді-
ючої речовини).

Польові дослідження, проведені 
на дослідній станції Аграрного до-
слідного інституту в Хайдерабаді 
(Індія) на важкосуглинкових ґрунтах 
з середніми показниками родючості, 
засвідчили, що максимальний урожай 
качанів кукурудзи цукрової (18 т/га) 
було отримано за внесення азотних 
добрив нормою N 240 .

Найвищу продуктивність куку-
рудзи цукрової в умовах Пакистану 
було отримано за внесення міне-
ральних добрив нормою N 300 P 150. 
Дослідження, проведені в Алма-Аті 

(Казахстан), виявили, що краще фор-
мування волотей у кукурудзи цукро-
вої відбувається за внесення міне-
ральних добрив у дозі N 60 P 60–90 
K 60 . Внесення вищої норми N 120 P 
120 K 120прискорює цвітіння культу-
ри та формування качанів. Найбіль-
шу врожайність кукурудзи цукрової 
за одночасно максимальної довжини 
качана було отримано за внесення N 
90 P 60 K 60 .

Дослідження для встановлення 
оптимальної норми внесення азот-
них добрив, проведені у Шанлиурфі 
(Туреччина), свідчать, що внесення 
азоту дозою N 320 під кукурудзу цу-
крову дає приріст урожаю качанів на 
59,4% порівняно з контролем (N 120 
). Подальше збільшення норми азо-
ту до 360 кг/га діючої речовини при-
звело до зниження продуктивності 
рослин через токсичний вплив над-
лишків живлення. В умовах Польщі 
оптимальним вважається внесення 
під кукурудзу цукрову 30 т/га гною 
восени під оранку, а мінеральні до-
брива застосовують у кілька прийо-
мів загальною нормою N 100–150 P 
70–90 K 150–200.

В умовах Кабардино-Балкарії (Ро-

ДОБРИВА

Застосування органічних добрив – важливий елемент повноцінної системи 
удобрення
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сійська федерація) оптмальною нор-
мою удобрення культури вважається 
N 90 P 90 K 45 . Під час проведення 
досліджень продуктивності звичай-
ної (su) кукурудзи цукрової в умовах 
краплинного зрошення на світло-ка-
штанових ґрунтах зони Сухого Степу 
Нижнього Поволжя (Російська феде-
рація) було встановлено, що макси-
мальна врожайність (27,1–31,7 т/га 
качанів з середньою масою качана 306 
г) і якість продукції (середній вміст 
цукрів – 6,8%)забезпечуються за вне-
сення мінеральних добрив нормою N 
190 P 100 K 150 .

Польові досліди, проведені на чор-
ноземах звичайних мало гумусних 
важкосуглинкових у посушливій зоні 
Краснодарського краю (Російська 
Федерація) засвідчили високу ефек-
тивність біодобрива Вермісол (1 л/га) 
у комплексі з мінеральними добрива-
ми нормою N 90 P 60 K 60, які вноси-
ли у три прийоми: N 30 P 60 K 60 під 
зяблеву оранку, N 30 під час посіву 
та N 30 у фазу 5–6 листків культури 
(кореневе підживлення сівалкою або 
просапним культиватором). На кра-
щих варіантах досліду було одержано 
16,4–16,9 т/га товарних качанів куку-
рудзи цукрової. Дослідженнями, про-
веденими на чорноземах звичайних 
важкосуглинкових у Ростовській об-

ласті (Російська Федерація) в умовах 
зрошення, встановлено, що найспри-
ятливіші умови поживного режиму 
для кукурудзи цукрової були при 
роздрібному внесенні розрахункової 
норми добрив N174 Р61+15.

Технологія вирощування кукуру-
дзи цукрової, запропонована Ростов-
ською дослідною станцією (Російська 
Федерація), передбачає внесення під 
кукурудзу цукрову до 40–50 т/га гною 
та N 120 Р 200 К 120 на слабоокуль-
турених ґрунтах. На окультурених 
ґрунтах середньої родючості реко-
мендовано вносити під передпосівну 
культивацію мінеральні добрива нор-
мою N 200 Р 150 К 150.

Згідно рекомендацій Інституту 
експертизи сортів рослин і Інституту 
фізіології рослин і генетики НААН 
України найбільш ефективною сис-
темою удобрення кукурудзи цукрової 
є внесення під час висівання насіння 
та у фазу 7–8 листків культури по 200 
кг/га нітроамофоски. На базі Луган-
ського національного університету 
ім. Шевченка було проведено дослі-
дження впливу мінеральних, органіч-
них та бактеріальних добрив на уро-
жайність качанів кукурудзи цукрової. 
З усіх досліджуваних варіантів (Р 60 ; 
Р 60 + різоагрін + фосформобілізуючі 
бактерії; N 60 Р 60; N 60 Р 60 + різо-

агрін + фосформобілізуючі бактерії; 
20 т/га гною; 20 т/га гною + різоагрін 
+ фосформобілізуючі бактерії) най-
кращим виявився останній варіант, 
де врожайність кондиційних качанів 
культури склала 9,23 т/га порівняно 
з 6,70т/га на контрольному варіанті Р 
60. Ефективність чисто мінеральних 
добрив, застосованих у нормі N 60 Р 
60, виявилася нижчою.

У зрошуваних умовах Луганщини 
під кукурудзу цукрову рекомендова-
но вносити мінеральні добрива нор-
мою N 60-120 P 60–90. Дослідження 
показали, що оптимальною нормою 
мінеральних добрив є N 90 P 90, а 
подальше підвищення її до N 180 P 
90 призводить до зниження виходу 
товарних качанів. За внесення мі-
неральних добрив помітно зростав 
вміст нітратів у продукції порівняно 
з не удобрюваними варіантами у се-
редньому на 121 мг/кг, проте він не 
перевищував гранично допустиму 
концентрацію (400 мг/кг).

Результати польових дослідів на 
базі Дніпропетровської дослідної 
станції Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН України свід-
чать, що застосування мінеральних 
добрив нормою N 60 P 60 K 30 під 
передпосівну культивацію, або N 30 
P 30 K 30 локально, у незрошуваних 
умовах сприяє кращому формуван-
ню листкового апарату кукурудзи 
цукрової, вищій продуктивності 
культури (врожайність качанів без 
обгорток зростала на 1,91 і 1,60 т/га 
відповідно).

Фахівці вважають, що в умовах 
Півдня України мінеральне жив-
лення кукурудзи цукрової повинно 
включати такий комплекс: макрое-
лементи + мікроелементи + фітогор-
мони + амінокислоти + росторегуля-
тори. Азотні добрива слід вносити 
у кілька прийомів: під передпосівну 
культивацію у вигляді аміачної селі-
три, а також у формі карбаміду (5% 
розчин) як листкове підживлення у 
фазу 7–8 листків культури. Доціль-
ним також є внесення 100–150 кг/
га амофосу. Для корекції дефіциту 

При формуванні системи удобрення важливо враховувати властивості та 
родючість ґрунту



поживних речовин рекомендовано 
застосовувати листкові підживлен-
ня хелатними добривами та мікро-
добривами, до складу яких входять 
цинк, молібден, сірка, магній, бор 
тощо.

Дослідження, виконані на базі 
Кам’янсько-Дніпровської дослідної 
станції Інституту водних проблем і 
меліорації НААН України, показали 
високу ефективність застосування 
аміачної селітри нормою 75 кг/га 
діючої речовини при краплинному 
зрошенні кукурудзи цукрової. При-

бавка врожаю коливалася від 9,84 до 
16,80 т/га качанів. За результатами 
окремих досліджень, у зрошуваних 
умовах Сухого Степу України на тем-
но-каштанових ґрунтах найкращу 
продуктивність рослини кукурудзи 
цукрової формують за основного 
внесення сульфату калію нормою 30 
кг/га діючої речовини і 153 кг/га ді-
ючої речовини аміачної селітри під 
весняну передпосівну культивацію. 
При цьому фосфорні добрива ви-
явилися неефективними так само, як 
і нижчі норми внесення азоту.

Кукурудза цукрова є овочевою 
культурою, яка у переважній біль-
шості вживається у свіжому вигля-
ді, є дієтичним та лікувальним про-
дуктом харчування. Отже, потрібно 
уникати надмірного застосування 
азотних добрив,особливо їх нітрат-
них форм, оскільки це негативно 
впливає на якість продукції і може 
завдавати шкоди здоров’ю людини. 
Максимальна разова доза внесення 
азоту під кукурудзу не повинна пе-
ревищувати 150 кг/га діючої речо-
вини. 

ДОБРИВА

СТОП ПОСУХА    –  РЕДІКС ПЕРФЕКТА  –  ЗАХИСТ ВІД ПОСУХИ!
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Зважаючи на незамінність цієї 
сільськогосподарської культури, 
експертна група «Агроаналіти-
ка» запросила до редакції жур-
налу «Овочі та Фрукти» пред-
ставників компанії ТОВ «HZPC 
Ukraine», яка є дистриб’ютором 

чи не найякіснішого у світі насін-
нєвого матеріалу картоплі, істо-
рія селекції якого сягає 1898 року. 
Так, вже понад століття наукові 
розробки голландської компанії 
HZPC забезпечують їй провідні 
позиції на картопляній мапі сві-

11 СМАК²В HZPC:  ДЕГУСТАЦIЯ ШЛЯХЕТНИХ СОРТIВ

Що може бути смач-
ніше за приготовану 
по-домашньому гарячу 
поживну запашну карто-
плю, що парує на столі, 
особливо, коли за вікном 
виє холодний вітер, 
темно і вогко. У такі 
моменти гарячі страви, 
як і опалення будинку, 
набувають особливого, 
сакрального змісту, бо 
відділяють життя від 
жорсткого небезпечного 
довкілля. Тож не дивно, 
що здавна люди запаса-
лися на зиму калорійними 
продуктами, і картопля 
серед них зайняла провід-
ні позиції. Якщо копнути 
глибше в історію, то 
бачимо, що саме завдяки 
культивуванню кукурудзи 
і картоплі розвинулися 
південноамериканські ци-
вілізації ацтеків і майя, 
а зрощені ними бульбо-
плоди, коли потрапили у 
Європу, спричинили ре-
волюційні зміни у продо-
вольчих системах бага-
тьох країн континенту. 
І Україна не була винят-
ком. Принаймні, починаю-
чи з ХУІІІ століття, кар-
топля почала з’являтися 
на столах українців. 

36
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ту. Важливим залишається і той 
факт, що «HZPC Ukraine» поки 
є єдиною компанією в Україні у 
галузі картоплярства, яка офіцій-
но повідомила про відсутність 
генних модифікацій у своїй про-
дукції. І це показово. Бо, на жаль, 

глобальна проблема нестачі хар-
чів дедалі частіше підштовхує 
політиків і вчених до залучення 
ГМО у виробництво їжі. 

У «HZPC Ukraine» до відвід-
ин підійшли зі знанням справи і 
взяли на зустріч зразки картоплі 

різних сортів, щоб влаштувати 
дегустацію врожаю нинішнього 
року. І не даремно: краще один 
раз спробувати, ніж сто разів 
почути про продукт. Тож ми за-
ходилися готувати голландські 
коренеплоди, вирощені на укра-

11 СМАК²В HZPC:  ДЕГУСТАЦIЯ ШЛЯХЕТНИХ СОРТIВ

КАРТОПЛЯРСТВО
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їнських грунтах, до їх повної го-
товності. 

Для дегустації було обрано 11 
сортів – ФЛАМЕНКО, МЕМФІС, 
ТАУРАC, КОЛОМБА, ЛУСІНДА, 
ЕВОРА, РЕД СКАРЛЕТ, САГІТА, 
ІННОВАТОР, ЧЕЛЕНДЖЕР та 
ФАБУЛА. З кожного зразка віді-
брано по п’ять коренеплодів, які 
відповідали сортовим характерис-
тикам, здебільшого це стосувалося 
їх форми, розміру та забарвлення. 
Бульбу помили і перед тим, як по-
класти зразки у каструлю, у мунди-
рах помістили у марлеві мішечки. 
Варто зазначити, що для варіння 
різних сортів картоплі у одній тарі 

проміжок часу не змінюється, тож 
саме застосування мішечків має 
уберегти м’якуш сортових буль-
боплодів від завчасного розва-
рюються і змішування з іншими 
зразками. Додатково всі сорти 
були помічені ярликами, щоб після 
варіння їх можна було легко іден-
тифікувати. Сорти, бульби яких 
були масивніші за розміром, роз-
містили на дні каструлі, а дрібніші 
– над ними, це також більш-менш 
урівнювало шанси на рівномірне 
розварювання всіх наданих зраз-
ків. Варилася картопля без спецій, 
подавалася дегустаторам у мун-
дирах, щоб була можливість мак-

КАРТОПЛЯРСТВО

У нинішньому році компанія HZPC реалізувала близько мільйона тонн 
насіннєвої картоплі у 95 країнах. Пропозиція компанії-оригінатора за-
довольнить будь-які вимоги і смаки. Вона складається з близько восьми 
десятків сортів, які гарантують відмінну продуктивність і якість урожаю в 
найрізноманітніших грунтово-кліматичних умовах і навіть у малопридат-
них для картоплярства регіонах. Мова про комерційно успішні сорти для 
країн Південної Європи, Середземномор'я, Африки та Центральної Азії. 
Над удосконаленням сортових характеристик рослин картоплі, поліпшен-
ням смакових властивостей коренеплодів, їх резистентності до хвороб 
та шкідників працює близько ста науковців HZPC, загальна чисельність 
колективу компанії у всіх представництвах світу становить 400 осіб. На 
сьогоднішній день компанія HZPC є визнаним світовим лідером у сегмен-
ті столових та салатних сортів картоплі. Варто визнати, що картопляні 
досягнення HZPC користуються високим попитом і в Україні, адже за 
смаковими якостями, ботанічними та фізіологічними характеристиками 
імпонують українцям і їх кулінарним традиціям. 

ДОВІДКА
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симально точно з’ясувати смакові 
якості та фізіологічні особливості 
кожного з сортів. 

Для фіксування результатів 
органолептичної оцінки піддо-
слідних коренеплодів кожному з 
учасників дегустації були роздані 
анкети, де потрібно було оцінити 
колір і структуру (крихкість) за 
п’ятибальною шкалою м’якуша, 
його смакові якості і запах піс-
ля варіння. Додатковими пара-
метрами оцінки були здатність 
бульб до розварювання і зміни у 
забарвленні м’якушу в результаті 
термічної обробки. З результата-
ми дегустації можна ознайоми-
тися у Таблиці 1. 

Показово, що вся надана для 
дегустації картопля навіть зо-
внішньо суттєво відрізнялася 
від більшості зразків, які про-
понують широкому загалу тор-
гові мережі. Шкірка – тоненька, 
а значить, таку картоплю мож-

КАРТОПЛЯРСТВО
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на сміливо тушкувати, варити, 
смажити навіть у мундирах. При 
загальному огляді коренеплоди 
не мали ні ознак ушкоджень, ні 
хвороб – неначе з картинки. Що 
пояснює непохитний протягом 
століття імідж HZPC як компанії 
з надійною репутацією. 

А що вже й казати про смак 
м’якушу цих бульб! Кожен із сор-
тів наділений власною «родзин-
кою». Скажімо, КОЛОМБА має 
присмак арахісу, МЕМФІС на-
ділений гарбузово-мускатними 
нотками, РЕД СКАРЛЕТ має «гус-
тий» картопляний смак із цитру-
совими вкрапленнями, САГІТА 
– дуже ніжна, а декому, можливо, 
видасться і занадто делікатною…. 
У процесі дегустації виявилося, 
що кожен із наданих ТОВ «HZPC 
Ukraine», не побоїмося цього 
слова, шедеврів вирізняється не 
тільки зовні, а і характерним для 
свого сорту смаком, що є великою 
рідкістю у картопляному розма-
їтті, а також свідченням високих 
селекційних здобутків та відзнак 
компанії-оригінатора. Можна та-
кож додати, що унікальність про-
дегустованих сортів підкреслена 
шляхетними формами і розміра-
ми коренеплодів, які є ні вели-
кими, ні дрібними, а саме опти-
мальними як для свіжого ринку, 

так і для харчової промисловості, 
адже енерговитрати для підготов-
ки і приготування картоплі HZPC 
будуть мінімальними. Присутніх 

здивувало і те, що ані шкірка, ані 
м’якуш бульб жодного з сортів 
після варіння практично не змі-
нив забарвлення, до того ж коре-

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 1

СОРТ КОЛІР 
М’ЯКУШУ

КОНСИСТЕН-
ЦІЯ М’ЯКУШУ

СМА-
КОВІ 

ЯКОСТІ
ЗАПАХ

КОЛОМБА Світло- 
жовтий Водяниста 5,0 Приємний

РЕД  
СКАРЛЕТ

Світло-жов-
тий Ніжна 4,0 Нейтральний

ТАУРАС Кремовий Звичайна 3,5 Нейтральний

САГІТА Жовтий Звичайна 4,0 Приємний

ЕВОРА Білий Ніжна 4,0 Нейтральний

ІННОВАТОР Кремовий Звичайна 4,0 Нейтральний

МЕМФІС Жовтий Звичайна 4,5 Нейтральний

ФЛАМЕНКО Білий Звичайна 4,0 Нейтральний

ЛУСІНДА Жовтий Ніжна 5,0 Приємний

ЧЕЛЕНДЖЕР Кремовий Звичайна 4,0 Приємний

ФАБУЛА Світло- 
жовтий Водяниста 3,8 Нейтральний

Ігор Чечітко
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неплоди досить швидко і рівно-
мірно зварилися. 

Про делікатесність дегустацій-
ного матеріалу говорили і його де-
густатори. Коли довелося вносити 
підсумкові дані у таблицю, навіть 
виникла певна суперечка, адже за-
вдання виявилося не з простих – 
визначити найшляхетніший сорт 
картоплі не серед «магазинних» 
зразків, які ми споживаємо чи не 
щодня, а знайти найяскравіші зір-
ки серед інших зірок. Тому варто 
визнати, що результати дегустації, 
наведені у Таблиці 1, можна відне-
сти до суб’єктивної категорії, адже 
всі сорти HZPC виявилися непере-
вершеними. 

Відмінний смак картоплі є не 
лише ознакою успішного сорту, 
але і успіху виробника, грамотно 
застосованої ним агротехніки ви-
рощування. Як зазначив директор 
ТОВ «HZPC Ukraine» Ігор Чечіт-

ко, всім клієнтам компанія надає 
рекомендації з вирощування того 
чи іншого сорту, забезпечує безпе-
рервний агрономічний супровід. 
Тому вирощувати картоплю HZPC 
не є надскладним завданням. При 
тому, що всі сорти компанії зі 
світовим ім’ям наділені високою 
стійкістю до захворювань і вро-
жайністю. 

На думку експертної групи «Аг-
роаналітика», успішне районуван-
ня сортів HZPC на українських 
теренах відбувається завдяки без-
посередній участі Ігоря Петровича 
Чечітка, який є кандидатом сіль-
ськогосподарських наук, фаховим 
спадковим картоплярем, який сам 
родом з картопляної житниці – 
Полісся, де він і починав свою тру-
дову діяльність у Інституті карто-
плярства НААН України. Там Ігор 
Петрович на практиці займався 
селекцією вітчизняних сортів кар-

топлі, вивчав їх вади і переваги, 
опанував найкращий український 
досвід у галузі картоплярства. Зго-
дом ці знання знадобилися для 
адаптації голландських технологій 
і селекційних рішень на україн-
ських землях. 

Тож не дивно, що кожен рік 
портфель ТОВ «HZPC Ukraine» 
поповнюється не просто новин-
ками, а якнайкраще адаптованими 
до українських реалій селекційни-
ми винаходами, від яких виробни-
ки мають не тільки комерційний 
зиск, а і подяку від споживачів, 
бо настільки смачна бульба не 
швидко забудеться. До речі, ку-
лінарні особливості цієї картоплі 
вже встигли взяти на озброєння і 
деякі міжнародні авіаперевізники, 
зокрема, включили салатні сорти 
HZPC у меню для приготування 
страв на борту своїх повітро-
плавних суден. 

КАРТОПЛЯРСТВО



АЛВЕРСТОН РАСЕТ  | ALVERSTONE RUSSET (CRE 98-200 X INNOVATOR)

САНРЕД | SUNRED (RODEO X DAKOTA ROSE)

ТАУРАС | TAURUS (PANDA X RZ-87-44)

  �Середньопізній сорт створений для переробки на 
картоплю фрі. Як і Інноватор – один з 5ти сортів, 
що включені до списку McDonald`s. 

  �Сорт формує 10-12 великих овально-видовжених 
бульб з коричневою шкіркою та білим м’якушем. 

  �Вміст сухих речовин 22,7% при дуже низькому 
вмісті цукрів. Нечутливий до синяків. 

  �Сорт стійкий до блідої картопляної нематоди, 
має підвищену стійкість до парші та фітофторозу 
бульб. Придатний до довготривалого зберігання.  

  �Проходить державне сортовипробування.

  �...або в перекладі ЧЕРВОНЕ СОНЦЕ 

  �Невибагливий, високопродуктивний столовий сорт 
раннього терміну дозрівання. 

  �Бульби овальної форми, мають красиву червону 
шкірочку та кремовий м’якуш. 

  �Сорт формує 6-8 бульб, і забезпечує високу 
товарність та урожайність навіть в умовах посухи.  

  �Вміст сухих речовин – 18,1%, нечутливий до появи 
синяків. Санред має підвищену стійкість до вірусів 
та парші. 

  �Проходить державне сортовипробування. 

  �Ранньостиглий чіпсовий сорт з високою стійкістю 
до стресу та посухи. 

  �Таурас – це один з небагатьох чіпсових сортів які 
можна сміливо вирощувати без зрошення. Загалом 
сорт формує 10-12 округлих бульб середнього 
розміру. 

  �Колір шкірки – жовтий, колір м’якушу – світло-
жовтий. Вміст сухих речовин – 23,3%, придатний 
до довготривалого зберігання. 

  �Сорт стійкий до картопляної нематоди, має 
підвищену стійкість до фітофторозу листя, парші 
та вірусних хвороб. 

  �Включено до Державного Реєстру

СЕЛЕКЦIЙНI НОВИНКИ 2021 РОКУ

КАРТОПЛЯРСТВО 
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ЛУСІНДА | LUCINDA 
(VIVALDI X CARRERA) 

САГІТА | SAGITTA  
(GALLIA X RZ-86-2918)

ЧЕЛЕНДЖЕР | CHALLENGER  
(AZIZA X VICTORIA)

ТАЙГЕР | TIGER (GALLIA Х RZ- 86-2918)

  �Середньопізній столовий сорт зі 
швидкою динамікою наростання 
бульб. 

  �Лусінда - це високопродуктивний 
сорт з гарною стійкістю до 
стресу та посухи. Прекрасно 
вирощується на будь-яких 
грунтах. 

  �Загалом формує 9-11 красивих 
овальних бульб з жовтою 
гладенькою шкірочкою та 
жовтим м’якушем. 

  �Сорт нечутливий до синяків 
та посадки в холодний 
грунт. Стійкий до золотистої 
картопляної нематоди, вірусних 
хвороб, парші, фітофторозу листя 
та бульб. 

  �Включено до Державного 
Реєстру. 

  �Ранньостиглий універсальний 
високопродуктивний сорт. 
Придатний для переробки на 
фрі, вакуумної упаковки, мийки та 
реалізації через супермаркети як 
високотоварна картопля. 

  �В середньому формує 9-11 
великих овальних бульб з 
жовтою шкірочкою та світло-
жовтим м’якушем. 

  �Сорт має швидку динаміку 
розвитку та бульбоутворення. 
Бульби мають 21,2% сухих речовин, 
стійкі до потемніння м’якушу. 

  �Сагіта стійка до чотирьох 
типів картопляної нематоди, не 
чутлива до фітофторозу бульб, 
альтернаріозу, парші та вірусних 
хвороб. 

  �Включено до Державного Реєстру.

  �Середньопізній універсальний 
високоврожайний сорт.

  �Придатний для переробки на 
фрі, вакуумної упаковки, мийки та 
реалізації через супермаркети як 
високотоварна картопля. 

  �Сорт формує 15-17 великих 
досить видовжених бульб з 
красивою жовтою шкіркою та 
світло-жовтим м’якушем. 

  �Вміст сухих речовин 22,1%. 
Челенджер – досить пластичний 
сорт придатний до вирощування за 
різних ґрунтово-кліматичних умов. 

  �Стійкий до звичайної та 
порошистої парші, фітофторозу 
бульб, має відмінну лежкість з 
довгим періодом спокою. 

  �Включено до Державного Реєстру.

  �Новий середньоранній сорт для переробки на 
картоплю фрі. 

  �Формує 9-11 великих вирівняних бульб 
видовженої форми з коричневою шкірочкою та 
кремовим м’якушем. 

  �Вміст сухих речовин 21,1%, нечутливий 
до синяків, придатний до довготривалого 
зберігання. 

  �Сорт стійкий до картопляної нематоди, вірусних 
хвороб, має середню стійкість до парші. 

  �Проходить державне сортовипробування. 

КАРТОПЛЯРСТВО
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Народне прислів’я говорить: «Схо-
вав зібраний урожай – починай ду-
мати про наступний». Сучасні агра-
рії теж дослуховуються до народних 
слів, бо постійно прагнуть вдоскона-
лити отримані результати. А це, сво-
єю чергою, підштовхує їх до пошуку 
нових технологічних рішень.

Персональний підхід до кожного 
поля та вивчення ґрунтів все частіше 
стає основою технології землероб-
ства. Для того, щоб зрозуміти, що 
відбувається у ґрунті, його слід до-
слідити, проаналізувати та сформу-
вати стратегію роботи. Отже, треба 
володіти інформацією про тип ґрун-
ту, вміст у ньому мікро- та макроеле-
ментів, його органічну складову та те, 
яких саме елементів потребує обро-
блюване у майбутньому поле. Сучас-
ний аграрій лише тоді буде успішним, 
коли проаналізує безліч аспектів та 
зробить правильні висновки. Адже 

сучасна сільськогосподарська техніка 
та якісні добрива можуть і не прине-
сти очікуваного результату, якщо не 
враховуються характеристики ґрун-
ту. А його структура, щільність, во-
логість – це надзвичайно важливі па-
раметри, які обов’язково вплинуть на 
врожайність. Тож не треба нехтувати 
дослідженнями цих властивостей.

Чому необхідно проводити такі 
дослідження? Бо різні типи ґрунтів, 
коефіцієнти їх ущільнення і вміст 
вологи впливають на формування і 
стан агрокультур впродовж вегетації, 
а у підсумку – і на кінцевий урожай. 
Ці знання мінімізують негативні чин-
ники і допомагають підвищити ефек-
тивність усього процесу.

Вже давно доведено, що окремі 
сільськогосподарські культури (якщо 
не всі!) дуже чутливі до стану ґрунту. 
От, до прикладу, недобір врожаю на 
полях з надмірно ущільненим ґрун-

том одного агропідприємства, з аг-
рономами якого мені довелося якось 
спілкуватися, сягав аж тридцяти від-
сотків. Кому таке сподобається? За-
своєння атмосферних опадів на таких 
ґрунтах також знижується. Згідно з 
результатами досліджень Українсько-
го інституту землеробства НААН, – у  
3–4 рази! Детальна ж інформація про 
фізичні властивості ґрунту дозво-
лить не лише визначати оптимальну 
глибину розпушування, а й збереже 
ресурси при обробці полів. Отримані 
ж дані про здатність поля зберігати 
вологу допоможуть визначити сіль-
ськогосподарський потенціал обро-
блюваного ґрунту та використовува-
ти їх при визначенні норми добрив. 

Що ж до самого ґрунту, то аграрії 
досліджували його і раніше. Щіль-
ність, до прикладу, визначали (та й 
зараз визначають) за допомогою пе-
нетрометра. Принцип роботи при-

НОУ-ХАУ З ДОСЛ²ДЖЕННЯ ¥РУНТ²В

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.



строю досить простий: інструмент 
занурюється у землю з певним наван-
таженням, а датчики фіксують опір 
ґрунту, на основі якого і розрахову-
ються всі потрібні параметри. Корис-
туються вже і більш модернізованим 
пристроєм, оснащеним GPS, – пене-
трологером. Такий інструмент дозво-
ляє виміряти щільність і зафіксувати 
точні координати досліджуваного 
місця. Щоправда, тут треба докласти 
певних зусиль: складаючи карти по-
лів, фахівці створюють сітку, згідно з 
якою і проводять збір показників. Як 
ви зрозуміли, це забирає багато часу 
і ресурсів, а також не дає необхідної 
точності, оскільки точні показники 
будуть тільки у точках замірів, а на 
інші ділянки поля результати інтер-
полюються.

Для визначення фізико-хімічних 
властивостей також необхідно відби-
рати проби ґрунту (згідно з сіткою). І 
результат цього процесу також може 
отримати ті ж недоліки. Правда, є аль-
тернатива – використання карт вро-
жайності, але такі дані є у обмеженої 
кількості господарств. Сучасний же 
технологічний розвиток пропонує 
більш ефективне рішення – сканери 

ґрунту. Вони дозволяють визначити 
основні параметри набагато швидше 
і більш точно. Просканувавши ґрунт, 
агропідприємство отримує готову 
карту, згідно з якою і зможе спланува-
ти подальші роботи.

Який принцип роботи сканерів 
ґрунту? У найбільш поширених ска-
нерах використовується один і той 
же принцип – електромагнітна індук-
ція. За допомогою випромінювання 
електромагнітних полів вимірюється 
електропровідність ґрунту – осно-
вний геофізичний його параметр. 
Вона залежить від ряду фізико-хіміч-
них властивостей. Зокрема, структу-
ри, пористості, вологості, мінерало-
гії та засоленості. Маючи показник 
електропровідності, дані прилади 

можуть визначати й інші характерис-
тики ґрунту.

Деякі з цих сканерів мають дві 
котушки: одна для створення маг-
нітного поля (котушка передавача), 
інша – для відстеження зовнішньо-
го магнітного поля (котушка при-
ймача). У котушці передавача ство-
рюється первинне магнітне поле, 
яке проникає у ґрунт (або ж у будь-
який інший сусідній об'єкт) і викли-
кає там вихрові струми. У результаті 
створюється «вторинне» магнітне 
поле, яке потім приймається котуш-
кою приймача, розташованою на ін-
шому кінці пристрою. Щоб проска-
нувати таким приладом поле, його 
спочатку встановлюють на спеці-
альні сани, а потім прикріплюють 
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до відповідно облаштованого тран-
спортного засобу.

Є сканери, які дозволяють визначи-
ти електропровідність на двох глиби-
нах, органічні речовини, кислотність 
ґрунту, таємність катіонного обміну. 
Електропровідність визначається за 
допомогою шести дисків, які розмі-
щені у передній частині сканера. Два 
зовнішніх диска призначені для ска-
нування на глибині до 90 см, а чотири 
внутрішніх  сканують на глибині до 30 
см. Звичайно, що для здійснення цих 
операцій вони занурюються у ґрунт. 
Вміст органіки у ґрунті визначається 
оптичним сенсором, який працює у 
червоному і інфрачервоному діапазо-
нах. На основі отриманих даних вже 
будується карта електропровідності, 
яка допомагає виявляти ґрунтові кон-
тури з різними фізичними властивос-
тями. Після закінчення вимірювання 
дані необхідно відкалібрувати, віді-
бравши зразки у контрольних точках. 
Для аналізу кислотності (pH) ґрунту 
на сканері встановлений пробовід-
бірник. Проби відбираються по ходу 
руху агрегату. Два pH-електроди ав-
томатично визначають цей показник 
за кілька секунд, після чого автома-

тично очищуються і приймають на-
ступні проби. До речі, при швидкості 
10 км/год. сканер дозволяє відібрати 
16 проб з гектара. Ємність катіонно-
го обміну визначається після аналізу 
параметрів електромагнітної індукції 
і даних оптичного сенсора. Знову ж 
таки, аналіз проб ґрунту проводить-
ся з різних контрольних точок. Це 
здійснюється для того, щоб перейти 
від відносних до абсолютних значень. 
Параметр ємності катіонного обміну 
допомагає визначити здатність ґрун-
ту засвоювати живильні речовини.

Система найбільш сучасних ска-
нерів ґрунту на сьогодні дозволяє 
фіксувати ущільнення, структуру і 
вологість ґрунту практично у режимі 
реального часу. Дані відправляють-
ся на термінал того транспортного 
засобу, який здійснює сканування і 
визначає властивості ґрунту на гли-
бині до 1 м. Такі сканери не потрібно 
буксирувати, бо вони за допомогою 
спеціального кріплення встанов-
люються на автомобіль, трактор чи 
будь-який інший транспортний засіб. 
Поряд з ними встановлюється захис-
ний екран з композитного матеріалу, 
який блокує електромагнітні коли-

вання від того ж транспортного за-
собу, чим зменшується вплив різних 
перешкод на точні результати. За до-
помогою сучасних сканерів отриму-
ються дані про властивості ґрунту на 
полях значних площ у найкоротший 
проміжок часу. Окрім того, тут за-
стосовується спеціальне програмне 
забезпечення, яке автоматично ство-
рює карти ґрунтів. Залишається об-
робити всі отримані дані і отримати 
якомога точніші результати. Зібрані 
дані у режимі реального часу пере-
даються безпосередньо на бортовий 
комп'ютер транспортного засобу, а 
потім на ґрунтообробний агрегат, що 
сприяє підвищенню як екологічної, 
так і економічної ефективності сіль-
ського господарства.

На завершення хотілося б зазначи-
ти, що створені за допомогою скане-
рів ґрунту високоточні карти ущіль-
нень, ґрунтово-фракційного складу і 
вологоємності поля можна буде ви-
користовувати агропідприємствами 
не один рік, що дозволить заощадити 
і кошти, і ресурси, які пішли б на від-
бір багатьох проб. А маючи такі карти, 
аграрії зможуть визначати потенціал 
полів, здійснювати диференціальне 
внесення добрив, проводити заорю-
вання на різній глибині і вирішувати 
безліч інших завдань. Тобто, вико-
ристання сканерів ґрунтів дозволяє 
господарникам впевнено крокувати 
вперед, підвищуючи ефективність аг-
робізнесу. 
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ЦЕ ЦІКАВО

З-поміж різноманіття рослин, 
поширених в Україні, є такі, що 
нині мало вирощуються як овочі 
(про поширення у промислових 
масштабах навіть не йдеться), 
хоча раніше були традиційни-
ми, ба навіть популярними, при-
наймні, у сільській місцевості. 
Яскрава представниця цієї гру-
пи – лобода садова (червоний/
бордовий, зелений або жовтий її 
різновид). Рослина має не тільки 
харчове значення, а й декоратив-
не – привабливо виглядає як на 
городі, так нею можна прикраси-
ти і квітник, особливо червоно 
забарвленими формами. 

Лобода садова (Atriplex 
hortensis L.) – однорічна рослина 
з однойменної родини Лободо-
вих (Chenopodiaceae). Батьківщи-
ною виду вважається Центральна 
Азія, проте тепер рослина широ-
ко розповсюдилася у світі, зустрі-
чається у Європі, південних райо-
нах Західного Сибіру, у Середній 
Азії. У дикому вигляді вона тра-
пляється майже на всій терито-
рії України, за винятком гірських 
районів. Переважно росте біля 
житла, як бур’ян на городах, пус-
тирищах, у солончакових степах. 

БОТАНІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
І БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 

Стебло лободи садової прямос-
тояче, більш-менш гіллясте, висо-
тою від 0,5 до 2 м (залежить як від 
сортових особливостей, так і від 
дотримання агротехнології виро-
щування). Листки чергові, з білим 
борошнистим матовим нальотом 
на нижньому боці, черешки майже 
вдвічі коротші за пластинки листка. 
Нижні листки за формою серцепо-
дібно-трикутні або списоподібно-
трикутні, виїмчасто-зубчасті або 
майже цілокраї, листкова пластинка 
завдовжки до 10 сантиметрів і за-
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вширшки 3–6. Листки можуть мати 
різне забарвлення – зелене, жовту-
вато-зелене і бордове. Квітки дрібні, 
розташовані на кінцях стебла і гілок, 
зібрані у безлисточкові нещільні 
китиці, що утворюють складне суц-
віття. Маточкові квітки на рослині 
двох типів: одні з п’ятироздільною 
оцвітиною, інші – без оцвітини; 
плід – горішок, у першого типу кві-
ток дрібніший, чорний, блискучий, 
у другого, відповідно, – набагато 
більший, матовий. Маса 1000 насі-
нин 1,2–1,3 г. 

Лобода садова – дуже холодос-
тійка рослина. Сходи від самосіву, 
тобто насіння, котре обсипалися 
восени, з’являються рано навес-

ні відразу після відтавання ґрунту. 
Сходи від ранньовесняної сівби за 
умов достатньої вологості ґрунту 
з’являються на 7–15 добу. Через 
40–60 діб рослина вступає у фазу 
бутонізації. Цвіте у липні–серпні, 
насіння дозріває у серпні–верес-
ні. Насіння достигає нерівномір-
но: нижнє вже може осипатися, а у 
верхній частині суцвіття – тільки 
зав’язуватися, чим обумовлене зби-
рання насіння у декілька заходів, 
необхідність дозарювання насінни-
ків/окремих суцвіть тощо. До слова, 
за вирощування насінників в одне 
стебло насіння формується порів-
няно одночасно, а відтак і достигає 
більш дружно, що значно спрощує 

його збирання і запобігає втратам 
на цьому етапі. Насіння зберігає 
схожість 2–3 роки.

ЦІННІСТЬ РОСЛИНИ  
І ВИКОРИСТАННЯ

Як овочева рослина лобода садо-
ва була відома ще у стародавній Гре-
ції. У їжу вживають м’ясисті молоді 
листки (у фазі розетки) замість або 
у доповнення до салату посівного 
(латуку), шпинату. Недарма росли-
на ще має народні назви «шпинат-
лобода», «дикий шпинат». Як і із 
шпинату, із листя лободи після ви-
парювання можна отримати пюре. 
Традиційно в Україні готували зе-
лений борщ, використовуючи тіль-
ки лободу або ж додаючи й іншу 
ранньовесняну зелень – щавель, 
шпинат, кропиву тощо. Зелень ло-
боди, як і шпинату, не має чітко ви-
раженого смаку, проте є поживним 
компонентом в інших стравах чи то 
свіжою у салаті, у бутербродах або у 
вареному вигляді. Листя і молоді со-
ковиті верхівки лободи маринують, 
квасять як капусту. Їх додають до 
м’ясних і борошняних страв, соля-
нок, омлетів. Про запас зелену масу 
– листки – можна заморожувати. 
Листя лободи садової добре поєд-
нується у комбінованих салатах з 

ЦЕ ЦІКАВО

Поява сходів лободи садової

Загущені сходи проріджують – формують густоту,  
залишаючи у рядку рослини через 20-30 см

Сходи за ранньовесняної сівби 
з’являються через 7-15 діб
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іншими традиційними компонен-
тами, зокрема, з різними овочами. 
На відміну від щавлю, листя лобо-
ди містить мало щавлевої кислоти, 
отже, продукція не протипоказана 
людям, що страждають на жовчно- 
та нирково-кам’яну хвороби. Однак 
протипоказана під час загострення 
холециститу, виразкової хвороби 
шлунку і дванадцятипалої кишки.

Сухої речовини у молодих лист-
ках міститься близько 14%, води, 
відповідно, 86%. Листя багате на біл-
ки, вітаміни (містять 84 мг % вітамі-
ну С, 10 мг % каротину), мінеральні 
солі у корисному поєднанні. Урожай 
листя можна зібрати 3–5 кг/м2. 

Із очищеного від оболонки (вона 
гірка на смак) насіння лободи у го-
лодні роки мололи борошно, до 
якого додавали невелику кількість 
житнього борошна і пекли хліб, пе-
репічки, млинці. Хліб із додаванням 
лободи, до речі, довше не черствіє. 
Із очищеного зерна можна варити 
кашу (подібну до гречаної і за сма-
ком, і за поживністю), готувати кот-
лети. У Франції з лободи готують 
суфле і запіканки, начинки для пи-
ріжків.

Лобода садова багата також на 
хлорофіл, містить ефірну олію. Це-
люлозні оболонки клітин рослини 
не піддаються дії травних соків, 

вони поглинають і виводять з ор-
ганізму різні шлаки, канцерогенні 
речовини, сприяють нормальній 
діяльності шлунково-кишкового 
тракту (попереджають запори), що 
має велике значення для профі-
лактики раку товстого кишків-
ника. Вживання лободи садової 
сприяє вирівнюванню сольового 
обміну в організмі людини. Вста-
новлено загальнозміцнюючу дію 
лободи і сильний глистогінний 
ефект від її споживання. Зовніш-
ньо листки лободи застосовують 
як пом’якшувальну припарку для 

зняття болю при подагрі, від гемо-
роїдальних шишок та інших больо-
вих пухлин. Листки і квітки лободи, 
переважно червоно-забарвлених 
форм, у вигляді чаїв вживали при 
простуді, настоєм зі свіжої і сухої 
трави можна полоскати горло при 
ангіні. 

Лікарською сировиною лободи 
садової є трава на початку цвітін-
ня, зрізана на висоті до 5 см від по-
верхні ґрунту, висушена у затінку і 
перетерта на порошок (термін збе-
рігання сировини – не більше од-
ного року).  

У порівнянні з бур’яном (лобода біла (Chenopodium album) справа, 
садова – зліва

Рослини, вирвані при 
проріджуванні, доцільно 
використовувати в їжу

Сходи лободи садової за умов достатньої вологості 
ґрунту з’являються на 7-15 добу

ЦЕ ЦІКАВО
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Такий садовий інвентар, як обпри-
скувач, є добрим помічником у роботі 
з рослинами в саду, у теплицях чи на 
городі. Робочий сезон для нього за-
звичай розпочинається навесні і за-
кінчується пізньої осені. Але для того, 
щоб усі його агрегати справно служи-
ли впродовж тривалого часу, за ними 
потрібний ретельний догляд. Отже, 
про очищення, догляд та зберігання 
ми й розповімо у цьому матеріалі.

Головні правила продовження 
«життя» обприскувача дуже прості: 
потрібно після кожного його вико-
ристання ретельно промивати систе-
му подачі рідини, а у кінці сезону кон-
сервувати обприскувач для зимового 
зберігання.

Промивання обприскувача після 
роботи важливе тому, що речовини, 
які використовуються у сільському 
господарстві, хімічно агресивні до 

оснащення пристрою. І навіть тоді, 
коли оснащення знаряддя виготовле-
но з нержавіючої сталі або ж з хімічно 
інертного пластика, у вас все ж може 
виникнути проблема з утворенням 
відкладень у системі, які потім важ-
ко буде видалити. То навіщо вам такі 
проблеми, якщо набагато простіше 
запобігти появі цього осаду (відкла-
день), аніж потім його видаляти? І 
звісно, що, регулярно очищуючи свій 
обприскувач під час робочого сезо-
ну, ви у рази продовжите термін його 
служби.

Ще зі школи ви повинні пам’ятати 
про те, що вода має одну дуже непри-
ємну для всіх посудин властивість: 
при замерзанні вона збільшується в 
об’ємі приблизно на 10%, що є серйоз-
ною небезпекою для ємностей, у яких 
вона знаходиться, а отже – і для вашо-
го обприскувача. Ця небезпека, перш 

за все, стосується литих металевих 
деталей та деталей із твердого плас-
тика, які не можуть розширюватися. 
Тому, щоб захистити обприскувач від 
розриву кригою, його треба повністю 
висушити. Дехто, перестраховую-
чись, перед зберіганням навіть «про-
ганяє» всю систему обприскування 
засобом проти замерзання. Як вони 
це пояснюють, завжди є небезпека, 
що у деяких важкодоступних ділян-
ках агрегату може залишитися вода. 
Також під час неправильного про-
мивання і сушіння у трубопроводах 
підсихають присутні там відкладен-
ня, і при наступному включенні вони 
розчиняються та забивають фільтри 
і форсунки. Також у таких випадках 
пересихають і стають крихкими про-
кладки з мембранами. Саме з цієї 
причини й рекомендують викорис-
товувати засоби проти замерзання. 

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ПЕРЕВIРТЕ, 
ЧИ ПРАВИЛЬНО  
ЗБЕРIГАªТЕ ОБПРИСКУВАЧ

САДІВНИЦТВО
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Але ми все ж дотримуємося думки, 
що чим ретельніше будуть видалені 
залишки води з системи, тим краще. 
І взагалі запам’ятайте для себе таке 
правило: чим швидше і ретельніше 
проводиться очищення обприскува-
ча після кожного використання, тим 
менше буде виникати неполадок у 
майбутньому.

До речі, очищення обприскувачів 
перед зберіганням слід проводити як 
зсередини, так і зовні. Стійкі забруд-
нення та відкладення розчинів краще 
видаляти спеціальним розчинником. 
Дуже ефективним є нашатирний 
спирт, але під час його використан-
ня слід обов’язково вживати заходів 
обережності, щоб не вдихати шкід-
ливі випари. Зазначимо, що хімічний 
склад нашатирного спирту – це гід-
роксид амонію, який розкладається 
у ґрунті.

Тож беремося до практичної ро-
боти. Перше, що треба зробити після 
використання обприскувача, це ре-
тельно промити його чистою водою.

Потім заповнюємо ємності пра-
вильно приготованим водним розчи-
ном очищувача і по черзі включаємо 
всі механізми, які контактують з ро-
бочим розчином. Після цього вклю-
чаємо обприскувач у режим роботи 
на певний проміжок часу до тих пір, 
поки з форсунок не поллється вод-
ний розчин очищувача. Після цього 
залишаємо обприскувач на ніч, щоб 

розчинилися всі тверді відкладення. 
Якщо ж деякі відкладення все ж не 
піддалися, то їх можна усунути за до-
помогою очищувача високого тиску. 
Але якщо ви надумалися прочистити 
деталі ще й щіткою, то робіть вже це 
тільки простою щіткою, а не з мета-
лічною щетиною, яка може пошкоди-
ти нанесене покриття.

Інколи доводилося чути й непра-
вильні рекомендації щодо зберігання 
свого знаряддя, тому й на цих «пора-
дах» зупинимося. Фраза «я викорис-
товую обприскувач як резервуар для 
зберігання рідких добрив і одночасно 
захищаю його від морозу» тільки на 
перший погляд видається практич-
ною порадою.

Застерігаємо: ні в якому разі не за-
ливайте в обприскувач на зиму роз-
чин сечовини або нітрату амонію. Ваш 
пристрій зазнає активного впливу 
цих добрив на всі його компоненти. І 
вплив цей буде руйнівним для них, а 
заподіяний таким чином збиток зна-
чно перевищить уявну користь!

Садівники-городники запитують: 
«як часто потрібно промивати обпри-
скувач після роботи?» Фахівці радять 
обов’язково промивати всі системи 
подачі робочої рідини після кожного 
використання. Це дійсно продовжує 
термін експлуатації як обприскувача 
в цілому, так і всього його оснащення. 
Також вони категорично не рекомен-
дують залишати робочу рідину в баку, 

адже всі добрива та отрутохімікати 
агресивні у хімічному плані. У вико-
ристовуваних розчинах неодмінно 
відбувається розкладання препаратів 
і поява нальоту на трубах, який по-
тім буде дуже важко видалити. Тож 
не допускайте такого розвитку подій! 
Запам’ятайте, що працездатності сис-
теми обприскувача можуть загрожу-
вати:
1)  кристалізація та осадження ком-

понентів робочої рідини (це пору-
шує прохідність фільтрів і тру-
бок);

2)  агресивний хімічний вплив;
3)  небезпека пошкодження деталей 

при замерзанні рідини в системі.

Саме тому й не слід нехту-
вати всіма цими реко-

мендаціями, адже якісно 
виконана підготовка 
обприскувача до зимо-
вого сезону не тільки 
гарантує його збере-
ження, а й спростить 

введення його в екс-
плуатацію навесні. 
До речі, зберігати 
пристрій краще у 
приміщенні при не 
дуже високій та не 
дуже низькій темпе-
ратурі, а також не тре-
ба залишати його на 
відкритому сонці, біля 
вогню і гарячих пред-
метів. 

САДІВНИЦТВО
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На відміну від кущових ягідних, 
куплені саджанці сливи, як і майже 
усіх плодових культур, є рослинами 
щепленими, тобто двокомпонент-
ними. Корінь – це напівкультурна 
підщепа-сіянець, або ж вегетативно 
розмножена, і, як правило, із зазда-
легідь відомими параметрами росту 
і продуктивності. Надземна части-
на, вся крона (стебло) є культурним 
помологічним сортом. Тобто на мо-
мент придбання одно- чи дворічних 
рослин сливи ми орієнтуємось на 
певний сорт із заданою (відповідно 
до підщепи) скороплідністю та си-
лою росту. Поєднання обох частин 
було виконано у розсаднику певним 
видом щеплення, основним з яких 
є окулірування вприклад (очкуван-
ня), або ж поліпшене копулювання 
здерев’янілим живцем.

ПРИЧИНИ ДЛЯ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СОРТІВ І НЕОБХІДНОСТІ 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

Чи то у пристойному фермер-
ському саду, чи на дачній або 
присадибній ділянці після де-
кількох років плодоношення де-
рев, оцінки їх товарно-біологіч-
них, смакових та технологічних 
властивостей ми можемо розча-
руватись, а точніше, дійти висно-
вку: треба, щоб було краще. 

Підгрунтям для цього може 
бути:
  невідповідність отриманого 

врожаю параметрам раніше 
заявленого сорту;
  бажання збільшити або змен-

шити кількість дерев уже на-

явного сорту;
  наявність на купленій землі чи 

садибі дерев-напівкультурок 
(невідомого походження або ж 
просто сіянців дикорослих али-
чі, сливи чи абрикосу);
   просте бажання закріпити і 

вирощувати новіший та кон-
курентніший на даний час 
сорт.
І саме тут прийде на допомо-

гу можливість вдосконалення 
сортів методом перещеплення у 
крону уже існуючих дерев різно-
го віку. Тобто нам не треба ви-
корчовувати дерева, втрачати 
дорогоцінний час чи додаткові 
фінанси. Сам же прийом і нази-
вається «перещепленням», бо ми 
плануємо щепити уже існуючі ( і 
раніше окультурені) дерева.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СОРТИМЕНТУ СЛИВИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук

САДІВНИЦТВО

На сіянцях аличі сорт Ханіта 
плодоносить щедро (третя 
декада серпня), але має 
сильний ріст
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КРАЩІ СПОСОБИ 
І ТЕРМІНИ

Перше і головне – визначитись 
із новим необхідним сортом, кра-
щим для більш прибуткових про-
даж, більш пізнього достигання, 
придатним для заморожування або 
ж просто смачнішим та ціннішим 
для споживання. Придбати (краще 
до морозів) чи заготовити самому 
(аж до ранньої весни) нормально 
визрілі здерев’янілі живці-пагони 
довжиною в 30–60 см. За необхід-
ності – відкрито зберігати у холод-
ному та вогкому погребі або ж (по-
передньо запакувавши у плівку) у 
холодильнику.

Поміж усіх кісточкових плодо-
вих культур слива є найбільш тех-
нологічною у перещепленні: спо-
соби можна використати простіші, 
у найкоротші терміни, і зростання 
буде достатньо якісним і без від-
ломів. І уже через 2 роки матимемо 
перші і кращі плоди, а через 3–4 
роки – абсолютно нове дерево.

Перещеплювати слід високо: за-
лишаємо існуючий штамб, пере-
міщуємось до розвилок основних 
гілок, товщина яких має бути опти-
мально від 1 до 5 см. Товстіші гілки 
важче приживаються, можливе буде 
утворення ран через хвороби кори. 
Таким чином, працюватимемо з уже 
наявним «штамбоутворювачем», 
або «скелетоутворювачем».

Найкраще перещеплювати спо-
собами «за кору» та «поліпшеним 
копулюванням». Спільним для 
обох є підготовка живця (части-

ни живця із 3–5 бруньками) для 
щеплення: одним рухом садового 
ножа у нижній частині робимо про-
довгуватий (3–4 см) косий зріз. У 
ранні терміни – до початку сокору-
ху – і на тонких гілках краще пра-
цювати «копулюванням»; на Київ-
щині то буде перша декада квітня. 
На товстіших гілках працюємо «за 
кору» уже у фазу «зеленого кону-
са», тобто початку розпускання 
гілок, що видно уже оком. На Ки-
ївщині це третя декада квітня або 
перші числа травня. В обох випад-
ках місце щеплення туго замотуємо 
плівкою, а поперечні зрізи (торці) 
замазуємо садовим варом опти-
мальної густоти. У пізніші терміни 
використовуємо тугіший вар, а при 
більш ранніх – рідкіший. 

Оскільки перещепленню підля-
гає усе дерево, то і необхідно про-
працювати мінімум на 5–7 гілках 
різної товщини. Якщо живці були 
заготовлені завчасно «сплячими», 
наприкінці квітня на одному дереві 
можна працювати і обома способа-
ми: тонкі гілки – «копулюванням», 
а товсті – «за кору» та ще й двома 
живцями з обох боків.

Оскільки більшість сортів сливи 
у перший рік щеплення не зможуть 
дати пагони другої хвилі росту (у 
виноградарстві їх називають пасин-
ками), то і при проведенні переще-
плення варто працювати із живця-
ми не з 2–3 бруньками, а 4–6 штук. 
Логіка проста: більша кількість 
точок росту дають пагони тонші і 
під тупішими кутами, відповідно 
з кращим кріпленням та меншими 

САДІВНИЦТВО

Для сортів сливи типовим є розмаїття кольорів, строків достигання та 
різних відтінків смаку

Слива на гілках трирічної аличі  
(два роки тому)

Слива Амерс на аличі (4 роки тому)
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ризиками відломів. Але головне, у 
даному випадку ми формуємо не са-
джанець, а дерево, яке невдовзі має 
плодоносити. А як відомо, плодові 
бруньки на пагонах-жировиках не 
формуються.

ОСОБЛИВОСТІ 
ДОГЛЯДУ І 
ФОРМУВАННЯ У 
ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

У рік проведення періодично 
видаляємо із самої весни і влітку зе-
лені пагони нижче місця щеплення. 
Послаблюємо обв’язувальну плівку 
не знімаючи, а роблячи ножем по 
ній короткі та косі порізи, внаслідок 
чого при потовщенні нових пагонів 
вона: або сама розповзеться, або на-
прикінці червня її можна повністю 
зняти. Запобігаємо поломам росту-
чих пагонів шляхом їх підв’язування, 
контролюємо і нейтралізуємо шко-
дочинність шкідників та хвороб. 

На другий–третій роки, 
пам’ятаючи, що формуємо скоро-
плідне дерево, розподіляємо на-
явні вище місця щеплення пагони 
у просторі за принципом «віяла». 
А саме: один – вертикально для 
формування нового «провідника»; 
два–три – напівпохило для нових 
напівскелетних гілок; та декіль-
ка найтонших – майже горизон-
тально для отримання врожаю у 
наступному році. За сприятливих 
умов приживання і росту та сти-
мулювання здатності щепленого 

сорту давати передчасні пагони на 
сильних гілках робимо прищипу-
вання верхівок. 

З ЧИМ ВАРТО 
І НЕ ВАРТО 
ПРАЦЮВАТИ

У межах самого виду «слива до-
машня» різні сорти достатньо су-
місні між собою. Тобто на існуючу 
дрібноплідну сливу можна щепити 
будь-які нові крупноплідні сорти, і 
все буде добре. Важливо, щоб обоє 
були стійкими до вірусного захво-
рювання – «шарки» сливи – і по-
дальшому не завдавали клопоту. 
Візуально це захворювання можна 
бачити влітку на листі по числен-
них та жовтуватих округлих ві-
зерунках та ямчастих виразках на 
поверхні плодів.

САДІВНИЦТВО

Слива Ненька – сильноросла, варто передбачити відстань  
між деревами 4-5 м

Найкращий за багатьма ознаками 
сорт Чачанська Лепотіка (друга 
декада серпня) – навіть на сіянцях 
аличі формує високоврожайні, але 
слаборослі дерева

Результат копуліровки черенком  
із 6-7 бруньками

Перещеплення семирічного дерева 
(пів року тому)
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У крону домашньої сливи без 
проблем можна щепити усі сор-
ти сливи диплоїдної, у нас знаної 
як алича крупноплідна: і жовтої, 
і червоної. У свою чергу, дерево 
у 4–10 років аличі-напівкультур-
ки стане чудовою основою як для 
одного, так і для декількох сортів 
сливи одночасно. Тобто на декіль-
кох гілках можна щепити декілька 
різних сортів.

Обидва вищезгадані види слив 
є вологолюбними, тому не варто у 
майбутньому чекати доброго пло-
доношення нового дерева у геть 
сухих місцинах. Тут підійшов би як 
скелетоутворювач абрикос-напів-
культурка, ще кажуть «жердель». 
Однак не всі сорти сливи з абрико-
сом добре сумісні, і у місці щеплен-
ня можуть бути напливи та сильні 
потовщення.

Чого слід уникати. У свій час 
автори підщепи Кубань (АП-1) ре-
комендували її для використання 
як штамбоутворювач для сливи. 
Однак практика і спостереження 
за умов навіть центральної Украї-
ни та Київщини засвідчили її над-
звичайно низьку посухостійкість. 
А за надмірного зволоження вона 
надто сильноросла, деревина гілок 
та особливо штамбів виявились 
погано «визріваючими» та слабо 

зимостійкими. Вкрай обережно 
варто ставитись до дуже рекла-
мованої чомусь та «розкрученої» 
донедавна в Україні слаборослої 
підщепи Пуміселект. На момент 
масового її завезення із Польщі 
ніхто її «по-людськи» не вивчав. 
А подальша практика засвідчила: 
вона має добру посухостійкість 
(згідно походження від вишні пі-
щаної), але негативну реакцію на 
перезволоження грунту, та й у ці-
лому – погану сумісність із сорта-
ми сливи. У розсаднику для перси-
ка вона чудова, а у саду для сливи 
– проблемна. 

САДІВНИЦТВО

 Плодоношення дев’ятирічного дерева сливи типу «угорка» сорту Стенлей 
(перша декада вересня), щепленій на сіянці абрикосу

Місце зростання сливи Стенлей на 
абрикосі (через 9 років)  

Копуліровкою на штамб дворічної 
аличі (3 роки тому)

На дворічних гілках ( рік тому)
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Одесская область является од-
ним из наиболее благоприятных 
регионов для развития вино-
градарства. По статистическим 
данным, площадь виноградных 
насаждений области состав-
ляет более 60% виноградников 
Украины (без учета площадей 
АР Крым). Этому способствуют 
экологические условия террито-
рии, близость к морю и рекам, ис-
торические традиции.

По статистическим данным 
2020 года, сельскохозяйственными 
предприятиями области использу-
ется 17,2 тыс. га насаждений пло-
доносящего возраста. Валовой 
сбор винограда в 2018 году соста-
вил 167,8 тыс. т, в 2019 году – 97,6 
тыс. т, при этом урожайность в 
2018 году составила 93,2 ц / га, а в 
2019 – только 56,8 ц / га. В теку-
щем году из-за засухи наблюда-

лось снижение урожайности, по 
некоторым виноградарским пред-
приятиям урожайность составила 
от 20 до 60 ц/га.

Наиболее благоприятными 
по экологическим условиям ра-
йонами области для получения 
высококачественной продукции 
всех направлений использования 
являются Болградский, Рений-
ский, Белгород-Днестровский 
районы и другие, расположенные 
вблизи рек и крупных водо-
емов, на берегу моря. Наиболее 
масштабные площади насаждений 
технических сортов размещены в 
Тарутинском (3,5 тыс. га), Болград-
ском (3,5 тыс. га) и Белгород-Дне-
стровском районах (2,9 тыс. га), 
что составляет около половины 
насаждений технических сортов 
области.

Анализ сортимента по селекции 

и происхождению показал, что бо-
лее 79% насаждений представлены 
сортами старой интродукции: Ка-
берне Совиньон, Алиготе, Мерло, 
Шардоне, Совиньон зеленый и др. 
Почти 14% площадей технических 
сортов представлены сортами оте-
чественной селекции, из них 12,6% 
– сорта селекции ННЦ «ИВиВ 
им. В.Е. Таирова». По показателю 
занимаемых площадей сорт Одес-
ский черный входит в десятку на-
иболее распространенных техни-
ческих сортов области.

В предыдущую пятилетку 
прослеживалось значительное 
повышение уровня температур, 
что обусловливает изменение сро-
ков и продолжительность сезонов 
со значительной неустойчивос-
тью погодных условий – зимой 
частые оттепели, а весной и осе-
нью – изменение повышенного и 

ВИНОГРАДАРСТВО

БЕЗОТВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
НА ВИНОГРАДНИКАХ ОБЕСПЕЧИТ
ОЩУТИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

В.В. ВЛАСОВ,  
И.А. КОВАЛЕВА, 
Н.А. МУЛЮКИНА, 
Г.В. ЛЯШЕНКО, 
Ю.Ю. БУЛАЕВА, 
А.М. САПОЖНИКОВ, 
М.А. САВИН, 
А.А. КУВШИНОВ, 
А.В. ШТИРБУ

ННЦ «Институт 
виноградарства  
и виноделия имени 
В.Е. Таирова»
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пониженного уровня температур 
продолжительностью 3–5 суток. 
Количество осадков имеет тенден-
цию к уменьшению и составляет 
за теплый период 190–230 мм (за 
исключением 2016 года), что мень-
ше нормы на 80–120 мм, или до 
50% нормы. Летом осадки в осно-
вном имеют ливневый характер и 
не могут эффективно использо-
ваться растениями.

В связи с повышением тем-
ператур и уменьшением коли-
чества осадков в период ве-
гетации растений возрастает 
эвапотранспирация, тем самым 
уменьшаются запасы доступной 
для растений влаги в почве, что 
приводит к нарушению нормаль-
ного протекания физиологичес-
ких процессов и фотосинтетичес-
кой деятельности растений и, как 
следствие, отмечается снижение 
урожая.

Виноград лучше растет и пло-
доносит при годовой сумме осад-
ков в пределах 700–800 мм и рав-
номерном распределении их в 
течение вегетации. При меньшем 
количестве осадков или неблаго-
приятном их распределении уро-
жайность винограда снижается. 
На юге Украины количество осад-
ков не превышает 325–490 мм и 
имеет отрицательный баланс из-
за того, что испаряемость почти 
в два раза превышает сумму осад-
ков, что свидетельствует о засуш-
ливости региона при достаточном 
обеспечении тепловыми ресурса-
ми.

В районах промышленной 
культуры винограда дефицит 
влагообеспеченности являет-
ся главным фактором, который 
ограничивает урожайность вино-
градников, влияет на состояние 
кустов в период вегетации и зи-
мовки растений. Регулирование 
водного баланса растений путем 
применения орошения обеспе-
чивает оптимальные условия для 
прохождения всех физиологичес-
ких процессов, которые, собствен-
но, и обусловливают получение 
высоких и качественных урожаев 
ягод.

Режим орошения винограда, как 
и других сельскохозяйственных 
культур, должен регулировать 
питательный, солевой и тепловой 
режимы, сохранять и повышать 
плодородие почвы, предупреждать 
водную эрозию, заболачивание, 
засоление земель, обеспечивать 
наиболее эффективное использо-
вание земельных и водных ресур-
сов.

При организации орошения ви-
ноградников, заложенных на юге 
Украины (Одесская, Николаев-
ская. Херсонская области), необ-
ходимо проводить лабораторный 
анализ катионно-анионного со-
става (качества) поливной воды.

Воды озера Ялпуг, р. Днестр, р. 
Южный Буг, р. Ингулец и р. Днепр 
содержат большое количество ги-
дрокарбонатов, которые после 
полива переходят в карбонатную 
форму. Почвы юга Украины – в 
основном черноземы южные раз-

ной степени эродированности, 
где поглощаемые основания 
представлены Ca, Mg и обменным 
Na. Обменного натрия в чернозе-
мах южных 3–5%, иногда больше. 
Обменный натрий находится в 
почве, связывается с карбонат-
ионом, который содержится в 
поливной воде и образует кар-
бонат натрия – соду, тысячные 
доли которой пагубно влияют 
на рост и развитие виноградно-
го куста. Лабораторные исследо-
вания поливной воды и наличие 
обменного натрия в ППК являет-
ся обязательным действием при 
орошении виноградников юга 
Украины.

Сезон вегетации 2020 года стал 
показательным, поскольку в те-
чение осенне-зимнего периода в 
зоне промышленного виногра-
дарства Украины не отмечалось 
существенных осадков, которые 
играют важную роль в пополне-
нии запасов влаги в почве.

Повышенный температурный 
режим и отсутствие значительных 
осадков весной 2020 года обусло-
вили снижение запасов почвенной 
влаги. Небольшие запасы влаги в 
почве обусловили слабое и нерав-
номерное появление сокодвиже-
ния у растений винограда или его 
практическое отсутствие.

Учитывая низкие запасы вла-
ги в почве и хорошую сохран-
ность глазков, в текущем году 
специалисты ННЦ «ИВиВ им. В.Е. 
Таирова» в апреле рекомендова-
ли виноградарям не оставлять 
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высокую нагрузку на кустах. Для 
получения урожая также было ре-
комендовано принять меры по со-
хранению влаги и ее своевремен-
ному закрытию. 

В условиях длительной засухи 
развитие виноградных кустов в 
южных областях Украины по со-
стоянию на май 2020 года про-
ходило крайне неравномерно и 
с некоторым опозданием. Длина 
побегов была примерно на 50% 
меньше по сравнению с прошлым 
годом, наблюдались случаи по-
лного отсутствия плодоносящих 
побегов на кустах отдельных сор-
тов. При остром дефиците влаги 
происходили отклонения в ми-
неральном питании в фазе цвете-
ния растений, повлекшие значи-
тельное осыпание цветков. Грозди 
вследствие этого были достаточно 
изреженными, что вызвало сни-
жение урожая. В гроздях сортов 
с обоеполыми цветками наблю-
далось большое количество ягод, 
развитых по типу партенокарпии 
(без семян).

Стресс кустов винограда в усло-
виях засухи усилили сорняки, 
которые конкурировали с ними за 
влагу. В условиях засухи нагруз-
ку кустов побегами предложено 
было сделать на 20–30% меньше 
рекомендуемой. Все агротехни-
ческие мероприятия по уходу за 
насаждениями в июле и августе 
направлялись на сохранение и ра-
циональное использование влаги.

Отсутствие эффективных осад-
ков, значительные расходы влаги 
на эвапотранспирацию обуслови-
ли сокращение влагозапасов почвы 
в августе 2020 года до критических 
значений (50–60% НВ), что приве-
ло к угнетению роста и развития 
кустов в богарных условиях (без 
орошения). Негативное влияние 
засухи усиливалось на склонах, 
песчаных почвах, на засоренных 
участках, а также сказывалось на 
кустах, перегруженных побегами 
и урожаем. Растения, вегетирую-

щие в таких условиях, находились 
в подавленном состоянии, имели 
недостаточное содержание влаги в 
тканях побегов и неудовлетвори-
тельную скорость их созревания.

На юге Украины почти повсе-
местно на промышленных вино-
градниках наблюдалось снижение 
количества развитых побегов и 
средней массы грозди. Практичес-
ки на всех неустойчивых к услови-
ям засухи сортах (Рислинг, Шар-
доне, Каберне Совиньон и ряде 
других) происходит уменьшение 
урожайности до 50% по сравнению 
с прошлым годом.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО БЕЗОТВАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ НА 
ВИНОГРАДНИКАХ

Одной из рекомендаций, 
выполнение которых будет спо-
собствовать сохранению влаги, 
является использование без-
отвальной обработки почвы на 
виноградниках. Значительная 
доля виноградников в Одесской 

области расположена в южной и 
средней подзонах степной зоны 
Украины, которые в последние 
годы все больше и больше стра-
дают от длительных периодов с 
температурой более 30 0С, вероят-
ность которых в июне–августе со-
ставляет 30–40%, что существен-
но затрудняет получение урожая, 
особенно в условиях отсутствия 
возможности орошения много-
летних насаждений.

В условиях дефицита естествен-
ной влаги при наличии водоемов 
или больших рек применяют ло-
кальное орошение виноградников. 
При постоянном росте стоимости 
воды не все хозяйства в состоянии 
воспользоваться этим агротехни-
ческим мероприятием, в том чис-
ле из-за определенных его особен-
ностей, в частности:
•  при локальном орошении вино-

градников преимущественное 
развитие корней наблюдается 
в объемах почвы с оптимальным 
водно-воздушным балансом;

•  в случае уменьшения объемов 
увлажнения почвы корни рас-
тения концентрируется в 
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ограниченном почвенном про-
странстве, вызывая колеба-
ния урожайности и увеличе-
ния расходов на поддержание 
оптимальных условий жизнеде-
ятельности растений;

•  сконцентрированные в зоне 
увлажнения корни на глубине 
20–60 см имеют больший риск 
повреждения морозами зимой;

•  существующие сегодня устрой-
ства для внесения минеральных 
удобрений на виноградниках 
могут подать их в зону увлаж-
нения, уменьшая тем самым 
эффект подкормки растений.

Учитывая вышеизложенное, 
остается актуальным поиск спо-
собов использования имеющей-
ся почвенной и воздушной влаги. 
Учеными ННЦ «Институт вино-
градарства и виноделия им. В.Е. 
Таирова» на основании много-
летних исследований разработана 
энерго- и почвосберегающая сис-
тема обработки почвы на вино-
градниках, которая способствует 
сохранению влаги.

Теоретической базой системы 
является внедрение безотвальной 
обработки почвы специальной за-
мкнутой скобой без перемешива-
ния слоев.

Рыхление почвы на глубину до 
60 см способствует накоплению 
влаги, в том числе и воздушной, а 
также рациональному ее исполь-
зованию, особенно на виноград-
никах, расположенных на склонах, 
что очень важно в засушливых 
условиях юга Украины.

Безотвальное разрыхление 
почвы в рядах плодонося-
щих виноградников выполняет 
глубокорыхлитель РВ-3 (рис.1), 
разработанный в НПФ «На-
ука» (г. Одесса) и оборудованный 
дополнительными боковыми ра-
бочими органами для внесения 
минеральных удобрений (рис. 2).

Особенностью безотвальной 
обработки почвы этим орудием 

является «омоложение» корне-
вой системы. Скоба рыхлителя 
перерезает определенную часть 
корней растения, и в зоне среза 
на корнях виноградного куста об-
разуются молодые активные кор-
ни. Корневая система становится 
более разветвленной и хорошо 
развитой, особенно при внесении 
питательных веществ.

Рыхление почвы орудием РВ-3 
проводят один раз в четыре года 
с чередованием обработок че-
рез междурядья. Преимущество 
рыхления почвы в междурядьях 
виноградников орудием по срав-
нению с общепринятой системой 
обработки (вспашка, чизелевание, 
культивация) были доказаны ис-
следованиями и производствен-
ной проверкой в 1982–1985 гг. В 
частности, установлено увеличе-
ние рыхления почвы на 9%, влаж-
ности почвы – на 5% и водопро-
ницаемости – на 16%. Прирост 
корней в зоне рыхления через год 
увеличился вдвое, урожайность 
виноградников возросла на 10% 
при уменьшении совокупных рас-
ходов энергии в 2,5 раза.

Следует отдельно отметить, что 
безотвальная обработка являет-
ся важным элементом техноло-
гии предпосадочной подготовки 
почвы, когда рыхление осущест-
вляется по линии будущих рядов 
виноградника. В течение 3–5 лет 
выполняется следующий перечень 
работ:

•  вспашка участка после раскор-
чевки виноградника;

•  посев озимой культуры;
•  поочередный посев озимых и 

яровых культур в течение 3–4 
лет;

•  внесение органических и 
минеральных удобрений и по-
следующая их заделка в почву на 
глубину 20–25 см;

•  рыхление почвы орудием РВ-3 на 
глубину до 60–80 см по линии по-
садки саженцев.

Указанная технология подго-
товки почвы позволяет уменьшить 
расходы на горючее в 5 раз, затраты 
труда в 6,3 раза по сравнению с клас-
сической технологией, основанной 
на сплошной плантажной вспашке 
на глубину 45–50 см.

Таким образом, в условиях по-
степенного потепления климата и 
уменьшения количества осадков 
для нивелирования стрессовых 
ситуаций безотвальная обработка 
почвы на виноградниках является 
эффективным и малозатратным 
элементом технологии. Внедрение 
глубокорыхлителя РВ-3 в техно-
логию ухода за виноградниками 
юга Украины способствует поддер-
жанию насаждений в удовлетво-
рительном состоянии в период 
стрессовых температур и обеспе-
чивает ощутимый экономический 
эффект. 

ВИНОГРАДАРСТВО

Рис. 1. Глубокорыхлитель 
виноградниковый РВ-3

Рис. 2. Глубокорыхлитель РВ-3, 
оборудованный тукоподающей 
системой
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Дозарювання – процес, при яко-
му зібрану недозрілою продукцію за 
певних умов доводять до біологічної 
стиглості. У процесі дозарювання під 
дією фітогормону етилену у зелених 
плодах зникають дубильні речовини, 
хлорофіл, плоди розм'якшуються і 
швидко дозрівають. Завдяки цьому 
процесу виробники можуть отрима-
ти максимальну кількість якісного 
однорідного товару на певну заздале-
гідь визначену дату, що значно спро-
щує завдання підвищення прибутко-
вості виробництва.

Найбільшого поширення доза-
рювання набуло при виробництві 
плодів томата. При цьому вико-
ристовують два шляхи – природ-
не дозарювання та штучне. При 
природному дозарюванні процес 
відбувається за рахунок виділен-
ня природного етилену внаслідок 
достигання плодів. Таким чином 

плоди, так би мовити, «заражають» 
одне одного стиглістю. Природне 
дозарювання плодів відбувається 
за температури 18–20 °С. Така тем-
пература забезпечує дружне і рів-
номірне достигання плодів томата. 
Збільшення температури не при-
скорює їх достигання, а має нега-
тивний ефект. За перевищення 25°С 
плоди достигають досить нерівно-
мірно, що призводить до частіших 
сортувань партій та зайвих витрат і 
втрат. При проведенні дозарювання 
природним шляхом зібрані плоди 
необхідно на початку відсортува-
ти за ступенем стиглості. Прийом 
забезпечить зменшення витрат на 
перебирання та формування партій 
однорідної якості з визначеним на-
перед строком реалізації продукції:  
томати молочної стиглості досяга-
ють червоної за 10–17 діб, бурої – 7 
– 9 діб, рожевої – за 3 – 6 діб.

Дозарювання плодів проводять 
у перфорованих поліетиленових 
пакетах. Наявність перфорацій є 
обв’язковою. Через них проходить 
газообміні – потрапляє кисень, який 
вкрай важливий при дозріванні пло-
дів томата. Без кисню плоди не до-
стигають, їх тканини розм’якшуються 
і псуються. Окрім того перфорації за-
безпечують видалення зайвої вологи, 
запобігаючи розвитку шкідливої мі-
крофлори. 

Успіх процесу дозарювання зале-
жить від ступеня стиглості плодів. 
Для дозарювання придатні плоди, 
починаючи з другої зеленої частко-
вої стадії стиглості. Всього їх виді-
ляють 4:
 М-1, зелена нестигла – на розрі-
зі у жодній насіннєвій камері не спо-
стерігається желеподібної м’якоті, 
насіння розрізається гострим но-
жем при розрізанні плоду. За цього 
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ступеня стиглості плоди непри-
датні для дозарювання;

 М-2, зелена часткова стиглість 
– желеподібна м'якоть утворила-
ся принаймні в одній, але не в усіх 
насіннєвих камерах, насіння добре 
розвинене. Досягнення першої бурої 
стадії за 6–10 діб; 

 М-3, зелена звичайної стиглос-
ті – желеподібна м’якоть присутня 
у всіх насінних камерах, насіння не 
розрізається гострим ножем при 
розрізанні плоду. Досягнення першої 
бурої стадії за 2–5 діб;

 М-4, зелена підвищеної стиглос-
ті – желеподібна м’якоть присутня 
у всіх насінних камерах, насіння не 
розрізається гострим ножем при 
розрізанні плоду, на розрізі видимі 
червоні включення. Досягнення пер-
шої бурої стадії за 1 добу.

Під першою бурою стадією розу-
міють стиглість, коли 10% поверхні 
плоду мають буре, рожеве або черво-
не забарвлення.

Для швидкого та якісного доза-
рювання плодів використовують газ 
етилен. Дозарювання плодів прово-
дять у приміщеннях, обладнаних ви-
тяжною вентиляцією та обігрівом. У 
приміщеннях встановлюють герме-
тичні камери для дозарювання. Іно-
ді як камеру використовують власне 
приміщення. Для штучного дозарю-
вання невеликих партій плодів то-
мата їх викладають у камерах на по-
лицях у 2–3 шари. Етилен у камеру 
подають з розрахунку 0,8–1,0 л/м3 
камери. Камера заповнюється ети-
леном через кожні 24 години. Пода-
чу етилену припиняють за побуріння 
плодів. 

При обробці великих партій пло-
дів їх дозарюють у ящиках. При цьо-
му обов’язковою умовою є наявність 
вентиляції у камері. У цьому випадку 
більш раціонально проводити розра-
хунок витрати етилену на одиницю 
продукції. Витрати складають від 10 
до 20 л/т протягом 3–10 годин щодня, 
така обробка триває 4–5 діб. 

Успіх дозарювання багато у чому 
залежить від температурного режи-
му. Оптимальною є температура на 
рівні 20°С. За неї стиглість настає за 
4–6 діб. У випадку, коли необхідно 
отримати стиглу продукцію у більш 
пізні строки, змінюють температу-
ру у камері – знижують до 16–18°С, 
що подовжує термін достигання у 
два рази. Подальше зниження тем-
ператури до 11°С ще більше гальмує 
дозрівання, хоча за цих умов досить 
часто відбувається значне зростан-
ня втрат, які сягають 70%. За підви-
щення температури відзначається 
інтенсивний синтез помаранчевих 
пігментів у плодах томата, що зна-
чно перевищують кількість черво-
них. Таким чином можна отримати 
замість пришвидшення достигання 
плоди з непривабливим для спожи-
вача товарним виглядом і втратити 
прибуток.

Оптимальна вологість у камерах 
для дозарювання підтримується на 
рівні – 85–95%. 

Потребує контролю і вміст вугле-
кислого газу у камерах дозарювання 
плодів – його кількість не повинна 
перевищувати 2%. 

Існує кілька методів використан-
ня етилену для дозарювання плодів. 
Найбільшого поширення набули ка-
талітичні генератори етилену і про-
точні системи. При роботі каталітич-
ного генератора газоподібний етилен 
виробляється із рідкого концентрату 
на основі спирту. Каталітичне розкла-
дання рідкої суміші проходить при 
високій температурі. Перевагою гене-
раторів каталітичного типу є просто-
та в експлуатації та добра керованість, 
що дає можливість застосовувати їх у 
автоматичних камерах газації плодів. 
За їх використання оператор підклю-
чає генератор до проточної системи, 
додає рідкий концентрат та вмикає 
власне генератор. На даний час най-
більш поширені генератори "Genet" 
(виробник Aseko, Чехія), "EATHY-
RIPE GENERATOR" (виробник 
Catalytic Generators, США), "ETHY-
PURE" (виробник "Cool Care Europe" 
Франція). 

Спеціальна спиртовмісна суміш 
для генераторів каталітичного типу 
у своєму складі в обов’язковому по-
рядку містить речовини, що забез-
печують високий відсоток виходу 
етилену та речовини, що забезпечу-
ють збереження каталізатора у газо-
генераторі. Іноді для здешевлення 
виробники економлять на суміші і 
використовують чистий спирт. Це 
призводить до різкого скорочення 
терміну служби каталізатора у газо-
генераторі, каталізатор засмічується 
("зацукровується"), канали подачі су-
міші забруднюються і зменшуються у 
діаметрі, що знижує вихід етилену, як 
наслідок економія на суміші призво-
дить до додаткових витрат на ремонт 
генератора, а іноді і до покупки ново-
го. Середній строк служби генерато-
ра, що експлуатують з дотриманням 
рекомендацій виробника, становить 
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5–6 років і більше. А за використання 
чистого спирту для отримання етиле-
ну він скорочується у 8–10 разів.

У проточній системі етилен розпо-
всюджується під тиском. До її комп-
лектації входять прилади регулюван-
ня і контролю тиску етилену та його 
витрати, завдяки чому забезпечено 
безперервний контроль за подачею 
суміші етилену і свіжого зовнішньо-
го повітря до плодів і виходу її у ви-
пускний канал камери дозрівання. 
Система забезпечує постійний пові-
трообмін та запобігає накопиченню 
надлишкової кількості вуглекислого 
газу, що усуває необхідність періо-
дичного провітрювання.

Окрім газогенератів для дозарю-
вання використовують етилен з ба-
лонів. За таких умов безпосередньо у 
камеру дозарювання подається суміш 
азоту (95%) та етилену (5%). Значним 
недоліком даного способу є вико-
ристання балонів високого тиску, що 
вимагає створення особливих умов 
для роботи та наявності персоналу 
відповідної кваліфікації (пристосо-
вані сховища, спеціальні машини для 
транспортування балонів, навчання 
і складання іспитів для персоналу). 
Ще одним недоліком є вибухонебез-
печність етилену, тому щонайменша 
поломка редукторів для подачі газу 
може призвести до неконтрольова-
ного його випуску і вибуху (етилен 
вибухає при суміші з повітрям у кон-
центрації від 2,8 % до 28,6 %).

Рекомендована доза етилену для 
дозарювання томатів набагато менше 
вибухонебезпечної концентрації.

Недоліком етилену є також його 
летючість, тому як альтернативу ети-
лену іноді використовують Етрел. 
Використання Етрелу дозволяє уник-
нути незручностей, пов'язаних із за-
стосуванням етилену. Щоб провести 
дозарювання плодів томата, їх по-
міщають на 0,5–10 хвилин у розчин 
Етрелу з концентрацією 0,25–4 г/л. 
Після чого плоди витримують кіль-
ка днів у теплому приміщенні. Етрел, 
потрапивши до тканин плодів, спри-
яє вивільненню зв’язаного етилену, 
внаслідок чого отримуємо ефект, 
подібний до того, що відбувається у 
камерах дозарювання плодів з вико-
ристанням газу. Цей препарат засто-
совують так би мовити і в польових 
умовах – обробляють плоди на кущах 
під час вегетації, що забезпечує при-
скорення дозрівання та дружну від-
дачу врожаю. Концентрація препара-
ту в розчині для обробляння рослин 
повинна складати 0,25–0,5 г/л. Засто-
совують його за 2 тижні до початку 
збирання. 

Окрім використання етилену мож-
ливе застосування кисню. Плоди до-
зарюють у газонепроникних камерах, 
заповнених киснем на близько 50% до 
об’єму камер. 

Окрім томатів на практиці ши-
роко застосовують дозарювання 
бананів. Не секрет, що популярні 
екзотичні плоди бананів до України 
надходять зеленими – недозрілими. 
Це вимушений прийом, щоб гаран-
тувати їх збереженість, у місцях їх 
вирощування їх збирають незріли-
ми, пакують, вантажать на кораблі, 
на яких вони мандрують до укра-
їнського споживача протягом тиж-
нів, а то й місяця. Щоб потрапити 
до споживача стиглими, заморські 
плоди проходять процедуру «газа-
ції». Для цього ящики з продукцією 
поміщають у спеціальні камери, тем-
пературу різко підвищують до 18°С і 
обробляють сумішшю газів азоту та 
етилену у співвідношенні 95:5 протя-
гом доби. Головною умовою процесу 
є недопустимість кисню у примі-
щенні. Процес достигання у плодах 
запускається вже за добу. Потім 
фрукти достигають у нормальних 
умовах протягом 3–7 діб Циркуля-
цію та концентрацію газу в камерах 
регулюють за допомогою мікропро-
цесорного стенду. 

Окрім вищенаведених культур до-
зарюють плоди динь, перцю солодко-
го, груш та ін. 
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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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Одним із найефективніших 
способів подовження зберігання 
продукції рослинництва є замо-
рожування. Застосування низько-
температурного зберігання пло-
дів вишні дозволить розширити 
асортимент продукції, підвищити 
їх якість, подовжити сезон пере-
робки, а також забезпечить на-
селення збалансованим високо-
вітамінним продуктом упродовж 

року. При заморожуванні та низь-
котемпературному зберіганні у 
плодах призупиняються процеси 
життєдіяльності, вбивається па-
тогенна мікрофлора, знижується 
активність вільної води, що до-
зволяє з більшою ефективністю, 
ніж при тепловому консервуванні, 
зберегти біологічно активні речо-
вини, які обумовлюють їх харчову 
та енергетичну цінність (у заморо-

жених плодах зберігається 40–65% 
біологічно активних компонентів 
хімічного складу, у той час як при 
загальноприйнятій пастеризації та 
стерилізації їх рівень збереженос-
ті складає до 30% від складу свіжих 
плодів). 

Експериментальні дослідження 
із замороженими плодами вишні 
у цукрових сиропах проводились 
на Дослідній станції помології ім. 

ЗАМОРОЖУВАННЯ  
ПЛОДIВ ВИШНI  
У ЦУКРОВОМУ CИРОПI

ПЕРЕРОБКА

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат с.-г. наук
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Л.П. Симиренка ІС НААН впро-
довж 2016–2018 рр. згідно «Ме-
тодичних указівок по проведенню 
досліджень з швидкозаморожени-
ми плодами, ягодами и овочами» 
(1989), «Технологічної інструкції 
по виробництву швидкозаморо-
жених плодів и ягід» (1982).

Підготовка плодів вишні до за-
морожування включала етапи: 
миття проточною водою, інспек-
тування та видалення вологи з по-
верхні плодів. Підготовлені плоди 
заморожували у цукровому сиро-
пі 25 та 45%-ої концентрації. Тех-
нологічна схема заморожування 
плодів вишні у цукровому сиропі 
складалася з підготовки сирови-
ни та сиропу, його охолодження, 
фасування плодів у місткості (250 
см2) з термопластичних полімер-
них матеріалів, придатних для об-
робки холодом та заливання у них 
сиропу, закупорювання, заморо-
жування (24±1°С). Місткості запо-
внювали на 90%. Тара із заморо-

женим продуктом упаковувалась 
у коробки з гофрованого картону 
№3 за ГОСТ 13516 масою 6 кг та 
зберігалась у холодильній камері 
при температурі мінус 18°С±1°С 
протягом 6 місяців. Дефростацію 
(розморожування) заморожених 
зразків вишні проводили повітря-
ним способом за кімнатної темпе-
ратури (20–22°С) та у мікрохви-
льовій печі.

Критеріями оцінки придатнос-
ті плодів сортів вишні до заморо-
жування є мінімальні втрати соку 
плодів при дефростації, структур-
на міцність їх тканин. Для замо-
рожування придатними є сорти 
вишні, що характеризуються ви-
соким вмістом цукрів, антоціанів, 
помірною кислотністю (до 2%); 
плоди повинні бути стійкими до 
розтріскування з низькою втра-
тою соку при дефростації, м’якуш 
– щільний, забарвлений в одно-
рідний червоний, темно-черво-
ний колір; кісточка повинна легко 
відокремлюватись від м’якуша.

При визначенні оптимального 
способу дефростації було прове-
дено дослідження розморожуван-
ня плодів вишні, заморожених у 
повітряному середовищі розси-
пом (контроль) та у цукрових си-
ропах 25 та 45% концентрації по-
верхневим способом (у повітрі, за 
кімнатної температури 20–22°С) 
та об’ємним способом (у мікро-
хвильовій печі до рекомендованої 
температури споживання розмо-
рожених плодів 5°С). 

Тривалість заморожування пло-
дів вишні у повітряному серед-
овищі (розсипом) становила 49–50 
хвилин, що швидше, ніж при замо-
рожуванні у рідкому середовищі, 
зокрема: при використанні сиропу 
25% концентрації – у 2 рази; при 
використанні сиропу 45% концен-
трації – у 1,8 раза.

Дефростація плодів замороже-
них розсипом відбувалась також 
швидше, ніж при заморожуванні 
у сиропах, зокрема: витрати часу 

становили: 131–133 хв (у повітрі) 
та 3 хв (у мікрохвильовій печі) – 
при заморожуванні у повітряному 
середовищі; 195–214 хв (у повітрі) 
та 7–8 хв (у мікрохвильовій печі) 
– при заморожуванні у рідкому 
середовищі (Табл.1).

При природному способі роз-
морожування плоди вишні, замо-
рожені у цукровому сиропі вна-
слідок дифузії цукру у плоди, мали 
менш привабливий зовнішній ви-
гляд, ніж при об’ємному способі 
розморожування, що вплинуло на 
загальну органолептичну оцінку 
продукту. За результатами про-
веденої органолептичної оцінки 
встановлено, що при дефростації 
заморожених розсипом плодів ви-
шні кращим є поверхневий спосіб 
розморожування, а для плодів, за-
морожених у сиропах – об’ємний 
спосіб розморожування .

ПЕРЕРОБКА

Сорт Подбєльська

Сорт Альфа
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Характер змін у плодах вишні при 
заморожуванні у сиропах, безпере-
чно, залежить від умов і параметрів 
процесу, у результаті якого співвід-
ношення плодів і сиропів при трива-
лому зберіганні відіграють важливу 
роль. Від якісних характеристик 
складових замороженої продукції, 
особливостей їх взаємозв’язків, фі-
зико-хімічних процесів, що протіка-
ють, залежить збереженість компо-
нентів хімічного складу.

Встановлено, що під час деф-
ростації плодів вишні, замороже-
них у цукровому сиропі 45% кон-
центрації, співвідношення плодів 
та сиропів протягом зберігання 
змінювалось з 53% плодів: 47% 
сиропу під час заморожування до 
52:48 – після трьох місяців збе-
рігання та після шестимісячного 
низькотемпературного зберігання 
(Табл. 2).

Отже, за результатами дослі-
джень, характеризуючи фізичні 
зміни плодів вишні при заморо-
жуванні та низькотемпературно-
му зберіганні, можна констатува-
ти, що тривалість заморожування 
плодів при повітряному способі 
становить 49–50 хвилин, що швид-

ше, ніж при заморожуванні у рід-
кому середовищі, зокрема: при 
використанні сиропу 25% концен-
трації – у 2 рази; при використан-
ні сиропу 45% концентрації – у 1,8 
раза. Дефростація плодів вишні, 
заморожених розсипом, відбува-
лась також швидше, ніж при замо-
рожуванні у сиропах, зокрема, ви-
трати часу становили: 131–133хв 
(у повітрі) та 3 хв (у мікрохвильо-
вій печі) – при заморожуванні у 
повітряному середовищі; 195–214 
хв (у повітрі) та 7–8 хв (у мікрохви-
льовій печі) – при заморожуванні 
у рідкому середовищі. У резуль-
таті проведення органолептичної 
оцінки встановлено, що при деф-
ростації заморожених розсипом 
плодів вишні кращим є поверхне-
вий спосіб розморожування, а для 
плодів, заморожених у сиропах – 
об’ємний спосіб розморожування. 
Втрати соку замороженої вишні 
залежать від сортових особливос-
тей та тривалості зберігання, при 
низькотемпературному зберіганні 
заморожених плодів вишні у цу-
крових сиропах відбуваються змі-
ни співвідношення компонентів 
плодів і сиропів. 

Табл. 1.Тривалість заморожування та дефростації плодів вишні, (2016–2018 рр.), хв

CПОСІБ  
ЗАМОРОЖУВАННЯ

СОРТ 
ТРИВАЛІСТЬ 

ЗАМОРОЖУВАННЯ

ТРИВАЛІСТЬ ДЕФРОСТАЦІЇ, ХВ
ПОВЕРХНЕВИЙ СПОСІБ 

(У ПОВІТРІ)
ОБ’ЄМНИЙ СПОСІБ  

(У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ)

У повітряному 
середовищі: розсипом 

(контроль)

Альфа 49 133 3

Подбєльська 50 131 3

У 25%-му цукровому 
сиропі

Альфа 97 195 7

Подбєльська 99 196 7

У 45%-му цукровому 
сиропі

Альфа 89 212 8

Подбєльська 90 214 8

Таблиця 2.Співвідношення компонентів, заморожених у цукровому сиропі 45%  
концентрації плодів вишні сорту Альфа, %

СКЛАДОВІ ПРОДУКТУ
СПІВВІДНОШЕННЯ, %

ДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ПІСЛЯ 
ЗАМОРОЖУВАННЯ

ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ 
ЗБЕРІГАННЯ

ПІСЛЯ 6-Х МІСЯЦІВ 
ЗБЕРІГАННЯ

Плоди 53 53 52 52

Сироп 47 47 48 48



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
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НАЙПОПУЛЯРННАЙПОПУЛЯРН²²ША ША 
З КАПУСТ З КАПУСТ 

ПЕРЕЩЕПЛЕННЯПЕРЕЩЕПЛЕННЯ
ЯК СПОСIБ ПОЛІПШЕННЯ ЯК СПОСIБ ПОЛІПШЕННЯ 
СОРТИМЕНТУ СЛИВИСОРТИМЕНТУ СЛИВИ

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙНЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ
СМАКСМАК

КАРТОПЛЯ КАРТОПЛЯ 
СЕЛЕКЦСЕЛЕКЦ²¯²¯ HZPC HZPC

ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

НАЙКРАЩИЙ СНАЙКРАЩИЙ С²²К К 
З МОРКВИ  З МОРКВИ  
ВВ²²Д BEJOД BEJO

КОРИСНI КОРИСНI 
НЕМАТОДИНЕМАТОДИ

VS ШКIДЛИВI VS ШКIДЛИВI 
КОМАХИ   КОМАХИ   

січень 2021 р.


