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  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
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березень 20214

КАРТОПЛЯРСТВО ОВОЧІВНИЦТВО 
6	 	НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ	

УКРАЇНСЬКІ	СОРТИ	
КАРТОПЛІ

14	 	СТАН	ВІТЧИЗНЯНОГО	
КАРТОПЛЯРСТВА:		
ДУМКА	ВЧЕНОГО

20	 	ПАСИНКУВАННЯ	ЦУКРОВОЇ	
КУКУРУДЗИ:	ПЕРЕВАГИ	ТА	
НЕДОЛІКИ	ТЕХНОЛОГІЧНОЇ	
ОПЕРАЦІЇ

24	 	ЦИКОРІЙ	САЛАТНИЙ:	
ОСОБЛИВОСТІ	АГРОТЕХНІКИ

32	 	НЕБОРЩОВИЙ	НАБІР	ВІД	
БЕЙО:	ПОРАДИ	ПРАКТИКА

ЗМІСТ

Всеукраїнський 
журнал 

«ОВОЧІ  
ТА ФРУКТИ» 

№ 3 (136),  
березень 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

8

ЗМІСТ

20

24

14



40

48	 	ОНОВЛЕННЯ	СОРТІВ	ВИШНІ	
ТА	ЧЕРЕШНІ	ЗА	РАХУНОК	
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

56	 		ЯК	ЗАПОБІГТИ	НАСЛІДКАМ	
КЛІМАТИЧНИХ	ЗМІН	У	САДУ	

60	 		СОРТИ	ЯБЛУНІ	ДЛЯ	
ОРГАНІЧНОГО	САДУ

САДІВНИЦТВО

32

44	 	ДОБРІ	СУСІДИ	І	КОНКУРЕНТИ	
ПОЛУНИЦІ

ЯГОДИ

ЗБЕРІГАННЯ

АГРОГЛОБУС

40	 	10	СПОСОБОВ	ДЛИТЕЛЬНОГО	
ХРАНЕНИЯ	ЧЕСНОКА

ЗМІСТ

44

48

60

56



березень 20216

Судячи зі статистичних даних, за 
обсягами врожаю картоплі Україна 
вже багато років поспіль не вибуває 
з п’ятірки світових лідерів, посту-
паючись лише Китаю, Індії і у ря-
ди-годи Росії. Проте якість вироще-
ного, як наголошують експерти, не 
надто висока. Здебільшого це від-
бувається внаслідок використання 
неякісного садивного матеріалу. Це 
свідчить про низький рівень обізна-
ності виробників товарної картоплі 
про доступне сортове різноманіття 
культури. 

Про особливості селекції карто-
плі ми говорили з відомим вченим-
картоплярем Василем Івановичем 

Сидорчуком, який присвятив жит-
тя виведенню вітчизняних сортів 
цієї стратегічно важливої культури. 
Фахівець переконаний: якби това-
ровиробники менше захоплюва-
лися закордонними новинками, а 
інвестували в український посад-
ковий матеріал, підвищити якість 
врожаю було б легше навіть за мен-
ших виробничих витрат. 

Як виглядає процес виведення 
сорту картоплі? 

Час від створення до впрова-
дження нового сорту у виробни-
цтво триває не менше 10–12 років. 
Щорічно селекціонер проводить 

100–150 комбінаційних схрещувань 
для отримання гібридного насін-
ня у кількості 25– 35 тис. насінин, 
які висіваються у тепличних комп-
лексах з подальшою висадкою роз-
сади картоплі на поле. Вже восени 
триває покущове бракування та 
відбори сіянців за низкою морфо-
логічних ознак, враховуючи вро-
жайність куща, багатобульбовість, 
глибину вічок, форму і вирівняність 
бульб, компактність куща, довжи-
ну столонів і ураженість хвороба-
ми. Впродовж наступних 6–8 ро-
ків з великої кількості сіянців до 
останнього етапу селекційних до-
сліджень і конкурсно-екологічного 

НАЙПЕРСПЕКТИВН²Ш²  
УКРА¯НСЬК² СОРТИ 

КАРТОПЛ²

КАРТОПЛЯРСТВО

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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випробування залишається 5–10 
перспективних гібридів, із них 1–3 
передається у Державне сортови-
пробування, яке триває 2– 3 роки. 
Потім сорт заноситься до Держав-
ного реєстру сортів рослин, при-
датних для поширення в Україні, 
якщо його показники перевищили 
умовні стандарти у різних місцях 
сортовипробування. Відзначу, що 
щорічно гібриди в усіх селекційних 
розсадниках оцінюються за багать-
ма показниками (близько 50 пара-
метрів), такими, як урожайність, 
харчова цінність, крохмалистість, 
скоростиглість, резистентність до 
хвороб і шкідників та механізова-

ного травмування, посухостійкість, 
придатність до переробки на карто-
плепродукти тощо. 

Нині у Державному реєстрі сор-
тів рослин, придатних для поши-
рення в Україні, внесено 196 сортів 
картоплі. З них 111 – іноземної се-
лекції, 85 – вітчизняної, з них 66 – 
це сорти Інституту картоплярства 
НААН України, 14 з яких є сортами, 
виведеними на базі Поліського до-
слідного відділення Інституту кар-
топлярства НААН.

Проте варто розуміти, що сорти 
іноземної селекції створюються у 
грунтово-кліматичних умовах своєї 
країни і є високоінтенсивного типу, 
тобто потребують відповідних тех-
нологічних операцій і вчасних об-
робок, великої кількості добрив та 
засобів захисту рослин. Якщо цього 
всього не зробити, то імпортні сор-
ти картоплі не забезпечать висо-
кого врожаю у наших умовах. Слід 
зауважити, що патогенний набір 
хвороботворних мікроорганізмів за 
наших умов за вірулентним та ра-
совим складом інший, ніж в інших 
країнах. Є потенційна загроза вве-
зення з насіннєвим матеріалом кар-
топлі низки карантинних хвороб 
та шкідників, поширених у тій чи 
іншій країні, а також більш агресив-
них штамів певних збудників захво-

рювань, що не мали значного впли-
ву в наших умовах на поширення та 
ураження рослин.

Що можете сказати про ство-
рення сортів картоплі для пів-
денних регіонів?

Останнім часом спостерігається 
стрімка зміна клімату, у тому числі 
і на українському Поліссі, де зна-
ходиться Поліське дослідне відді-
лення, в якому я працюю. Так, змі-
ни можна спостерігати у вигляді 
збільшення посушливих площ та 
підвищення частоти посух, збіль-

КАРТОПЛЯРСТВО

ВАСИЛЬ СИДОРЧУК
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шення вдвічі кількості днів із ден-
ними температурами повітря вище 
30°C. У нас у теплі періоди року 
тривалість посух складає не менше 
60 днів. Характер випадання атмос-
ферних опадів є нерівномірним та 
недостатнім у період вегетації рос-
лин тощо. Тож такі жорсткі природ-
ні умови, які нині сформувалися на 
Поліссі, і механічний склад грунту, 
притаманний цій місцевості, спри-
яють відбору посухостійких, плас-
тичних форм, які характеризуються 
формуванням раннього товарного 
врожаю, сортів ранньої і середньо-
ранньої групи стиглості, що при-
датні для двоурожайної культури 
на Півдні України. Мова про сор-
ти Зов, Каскад Полісся, Косень-95, 
Гарт, Божедар, Тирас, Веста і Вимір, 
які свого часу набули поширення у 
південних областях України. Так, 
перспективні гібриди картоплі се-
лекції Поліського дослідного відді-
лення проходять попередню оцінку 
у Інституті зрошуваного землероб-
ства НААН (Херсонська область) 

на придатність їх до двоурожайної 
культури на Півдні України, що до-
зволяє нам у подальшому реко-
мендувати сорти для вирощування 
нашим партнерам у південних регі-
онах. 

Чи знаєте, скільки сортів кар-
топлі виведено у світі? 

За моїми даними, їх понад 5000. У 
світі існує до 150 диких і культурних 
бульбоплідних видів. Аналіз родо-
воду світового сортименту картоплі 
свідчить про зв'язок їх з культурою 
картоплі у Чилі (S. tuberosum) – в 
понад 2,3 тис. сортів відзначено 
генетичне споріднення. Більше ти-
сячі сортів створені за участю S. 
аndigenum – історичне зосереджен-
ня виду зафіксоване на території 
сучасних Перу, Болівії, північно-за-
хідної частини Аргентини.

Відзначу, що за участю склад-
них міжвидових гібридів (гібриди, 

отримані в результаті схрещування 
диких і культурних видів картоплі 
з культурними сортами) створено 
низку сортів і в Інституті карто-
плярства НААН України. Мова про 
Бородянську рожеву, Зарево, Лу-
говську, Слов’янку, Дніпрянку, Гор-
лицю, Обрій, Подолянку, Щедрик, 
Світоч, Околицю, Анатан, Завію, 
Солоху, Хортицю, Фотинію, Медею 
і Марфушу, які характеризуються 
стійкістю до стресових факторів, 
резистентністю до низки потенцій-
но небезпечних хвороб та шкідни-
ків, високими показниками госпо-
дарсько-цінних ознак. 

За якими показниками сорт 
картоплі вважається найуспіш-
нішим? 

Вгадати, який сорт матиме успіх, 
а який швидко відійде у минуле, до-
сить складно. Скажімо, для люди-
ни, яка вирощує картоплю вдома, 

КАРТОПЛЯРСТВО
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на першому місці стоять такі вимо-
ги, як красивий зовнішній вигляд 
бульби, її колір і обов’язково ко-
лір м’якушу, його високі споживчі 
якості – відмінний смак, здатність 
до розварювання, вміст крохмалю, 
скоростиглість і висока врожай-
ність. Для фермерів це, у першу 
чергу, «розрекламованість» дано-
го сорту, що сприятиме успішному 
збуту готової продукції, висока вро-
жайність і ціна насіннєвого матері-
алу. Для великих товаровиробників 
головним є цільовий напрямок сор-
ту, тобто його придатність до пере-
робки на картоплепродукти, вміст 
крохмалю, висока врожайність, 
скоростиглість, гарний товарний 
вигляд, придатність до механізова-
ного збирання та здоровий насіннє-
вий матеріал. 

Очевидно, що основним крите-
рієм успішності сорту є його довго-
тривале використання. Наведу дея-
кі приклади успішних українських 
сортів. Скажімо, сорт Тирас вне-
сено до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні, ще у 2004 році. Однак він 
досі займає одне з перших місць у 
групі ранніх у південних регіонах 
України. Сорт Поліська рожева за-
несений до Реєстру сортів у 1978 
року і тривалий час займав значні 
площі не лише в Україні, але і в Росії 
та Білорусі. Сорт Тетерів (реєстра-
ція 2002 р.) є національним стан-
дартом середньопізньої групи сти-
глості. Сорт Зов більше двадцяти 
років використовувався стандар-
том у групі ранніх, мав широке по-
ширення у 6–8 областях Росії.

Як довго сорт картоплі може 
служити людству? 

Для того, щоб сорт тривалий 
час перебував у виробництві, він 
повинен мати свою індивідуальну 
особливість – «фішку» – на фоні 
інших сортів та формувати високу 
потенційну врожайність тривалий 
час, демонструвати пластичність 
та адаптивність до різних грунто-

во-кліматичних умов вирощуван-
ня, стійкість до вірусних хвороб та 
низки патогенів. Обов’язковою ви-
могою для успішного використання 
сорту є наявність здорового насін-
нєвого матеріалу та, що не менш 
важливо, маркетингової «розкрут-
ки».

Чому більшість сортів, які 
були виведені кілька десятиліть 
тому, вже не є актуальними? 

При довготривалому беззмін-
ному використанні насіннєвого 
матеріалу того чи іншого сорту 
спостерігається активне зниження 
його врожайності. Існує декілька 
пояснень цього явища: старіння, 
накопичення токсинів, екологічне 
виродження, ниткоподібність па-
ростків, вірусологічне вироджен-
ня (картопля уражується близько 
30-ма різноманітними вірусами, 
мікоплазмами, а також віроїдом ве-
ретеноподібності бульб). Токсичні 
речовини нагромаджуються у буль-
бах під час їх формування при висо-

ких температурах. У цей час у тка-
нинах картоплі підвищується вміст 
отруйних речовин, які згубно впли-
вають на живу протоплазму кліти-
ни. Екологічне виродження може 
бути викликане невідповідністю 
температурного і поживного режи-
мів, що призводять до глибоких па-
тологічних змін, які спадково через 
бульби передаються майбутній рос-
лині. Патогенні мікроорганізми ви-
кликають хвороби, які призводять 
до зміни фізіологічних процесів – 
дихання, фотосинтезу, утворення 
амінокислот, білків, вуглеводів, ну-
клеїнових кислот, вітамінів та бага-
тьох інших речовин. Подібні зміни 
супроводжуються зниженням не 
лише врожайності, а й товарних, 
смакових і насінних якостей бульб.

Відзначу і той факт, що погодні 
умови 20–30 років тому в Украї-
ні значно відрізняються від сьо-
годнішніх, а тому сорти, що були 
створені та районовані у ті часи, не 
можуть конкурувати з новими сор-
тами, що характеризуються стійкіс-
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тю до стресових умов сьогодення і, 
що не менш важливо, резистентніс-
тю до тих патогенів, які присутні на 
посівах картоплі – досить яскравим 
прикладом є стійкість сортів до 
фітофторозу. На сьогодні у зв’язку 
з посушливим кліматом сильний 
прояв ураження картоплі патоге-
ном проявляється раз на 3–5 років. 
Проте актуальним стало створення 
сортів, стійких до альтернаріозу, 
який прогресує та завдає значних 
збитків картоплярству за сучасних 
погодних умов. Бо картопля ста-
вить високі вимоги до вологості 
ґрунту і повітря. Це рослина гідро-
фільного типу, тобто більш присто-
сована до вологих умов. Вона дуже 

чутлива до різких змін температури 
і вологості. Для виробництва 100 ц 
/га сухої речовини (500 ц бульб/га) 
необхідно приблизно 3 тис. т води 
(300 – 400 мм опадів). Як при неста-
чі вологи, так і при перезволоженні 
ґрунту сповільнюється утворення і 
зростання бульб, а отже відбуваєть-
ся значне зниження урожайності та 

якісних показників кінцевого про-
дукту. Підвищення температури до 
25°С уповільнює ріст бульб, а при 
30°С і більше він зовсім припи-
няється. У фазі росту і утворення 
бульб оптимальною середньодобо-
вою температурою ґрунту є 17°С 
(денна 20°С і нічна 12–14° С) при 
50% повної польової вологоємнос-
ті (ППВ). Ріст і розвиток рослин 
картоплі стримується, якщо темпе-
ратура підвищується до 29–30° С. 
Бульби при цьому не утворюються 
або стають м’якими, їх м'якоть чор-
ніє від викликаних спекою некро-
зів, і при їх проростанні виникають 
ниткоподібні паростки. Оптималь-
ною середньодобовою температу-
рою повітря для процесів асиміля-
ції картоплі є близько 20°С (денна 
25°С, нічна 16°С). При тривалому 
дефіциті вологи і високій темпера-
турі внесення добрив навіть може 
дати негативний ефект і стати при-
чиною зниження врожаю.

Вирощуванню яких сортів, 
столових чи крохмальних, нада-
ється сьогодні перевага? 

Особливістю українського кар-
топляного сектору є те, що пе-
реважна більшість виробництва 
картоплі знаходиться у руках не-
професійних виробників, тобто 
97–98% площ під картоплею за-

йнято у господарствах населення. 
Отже, спостерігаємо попит на сто-
лові сорти картоплі, в яких вміст 
крохмалю складає 12–16%. Проте 
нещодавно до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, внесено новий 
сорт Олександрит середньостиглої 
групи стиглості, який характеризу-
ється вмістом крохмалю вище 19% 
у наших умовах. У сортів Лєтана та 
Предслава вміст крохмалю складає 
16,8–18%. Тож є з чого вибрати і ви-
робникам картоплі на переробку. 

Чи вірите у можливість ство-
рення великотоварних вироб-
ництв завдяки кооперації дріб-
них виробників картоплі?

Так.
Як держава може підтримати 

вітчизняних селекціонерів кар-
топлі і що має зробити для по-
пуляризації вітчизняних сортів 
картоплі? 

Перед передачею сорту у держав-
не сортовипробування він прохо-
дить поглиблене вивчення в інших 
наукових установах щодо стійкості 
його проти карантинних об’єктів 
(звичайний рак картоплі, золотиста 
картопляна нематода) та низки ще 
не менш важливих критеріїв, таких, 
як адаптивності у різних грунтово-
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кліматичних зонах України та його 
господарсько-цінні показники. 
Оскільки наукові установи отри-
мують від держави лише кошти на 
заробітну плату, для повноцінного 
функціонування їм потрібно заро-
бляти гроші на своїх наукових роз-
робках, тому постає питання про 
сплату за проведені дослідження з 
сортами. Для селекціонерів поста-
ло гостре питання, як мати об'ємну 
інформацію щодо нового сорту та 
пошуку коштів для сплати даних 
вимог. Перед виводом сорту на ри-
нок потрібно його зареєструвати та 
щорічно надавати певну кількість 
насіннєвого матеріалу (рання і се-
редньорання група стиглості сортів 
картоплі від 1,2 т до 0,560 кг серед-
ньостиглих і пізніх) на випробуван-
ня у мережі установ Українського 
інституту експертизи рослин, що 
коштує теж чималих грошей. Тому 
селекційна установа несе щорічні 
затрати по сплаті зборів з підтримки 
сортів у Державному реєстрі сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні. Зауважу, що в Україні досі 
не наведено лад із питанням роял-
ті — платою винахіднику за вико-
ристання сортів рослин. По-перше, 
відсутність роялті гальмує розви-
ток науки, адже це є єдиним спо-
собом підтримки селекції у наших 
інститутах. По-друге, така ситуа-
ція підриває авторитет України на 
світовому ринку, бо в нас сільгосп-
виробники, купуючи насіння «для 
своїх потреб», фактично не сплачу-
ють обов’язкові платежі власнику 
сорту. Відзначимо, що обіг садив-
ного матеріалу картоплі повинен 
контролюватися певними держав-
ними органами, щоб висаджували-
ся на теренах України лише ті сорти, 
які занесені до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поши-
рення в Україні, та мають патенти. 
Як показує досвід Європейського 
Союзу, у більшості європейських 
країн фермери, які засівають понад 
20 га власним насінням, платять 
роялті у розмірі 50% від вартості 

вирощеного або реалізованого на-
сіння. Розмір роялті лежить у пев-
ному діапазоні, але кожен власник 
патенту має право встановлювати 
його згідно зі своїми уявленнями. 
Скажімо, по картоплі це 4–9 євро за 
100 кг посадкового матеріалу. У ЄС 
фермерські господарства, які спеці-
алізуються на насінництві картоплі, 
реєструються державою. Державна 
служба точно знає, скільки фермер 
посадив, де, скільки зібрав та якої 
якості. Зазначу, що мінімум 2−3 
рази на полі проводять контроль, 
а після збирання насіння досліджу-
ють на наявність вірусів та різно-
манітних захворювань у лаборато-
рії. Оскільки там присутній вищий 
рівень контролю, вищою є і якість 
товарних бульб.

Чи свідчить забарвлення 
м'якушу коренеплоду картоплі 
про його смакові, оздоровчі чи гос-
подарсько-цінні характеристи-
ки, чи це маркетинговий трюк?

Однозначно на це питання не 
можна відповісти. У більшості 
сортів іноземної селекції м’якоть 
жовта або кремова. Традиційно цю 
тенденція зберігають на батьківщи-
ні картоплі – у Південній Америці. 
Там сорти з білим м’якушем вза-
галі не в пошані, їх не вирощують, 
а селекціонери з ними не працю-
ють, натомість використовують 
домінантний ген, який відповідає 
за жовте забарвлення м’якушу. Що 
не можна сказати про Францію та 
Англію, де, навпаки, надають пере-
вагу бульбам із білим м’якушем. У 
минулому в Україні, як і у низці се-
лекційних установ Білорусі і Росії, 
основний напрямок був орієнто-
ваний на селекцію білом'якушевих 
сортів. За останні кілька десятиліть 
при тісній співпраці з німецькими 
та голландськими селекційними 
центрами щодо залучення їх селек-
ційного матеріалу у процес гібри-
дизації та створення сортів з широ-
кою генетичною основою створено 
ряд вітчизняних сортів картоплі зі 
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світло-жовтим та жовтим забарв-
ленням м’якушу бульб. Однак ви-
сокі смакові якості – це не тільки 
сортові особливості, у певній мірі 
вони залежать від технології виро-
щування, складу грунту, вологості 
та внесення тих чи інших добрив. 
Основна відмінність бульб із білим 
м’якушем від жовтом’якушевих у 
тому, що у останніх вміст кароти-
ноїдів дещо вищий. Доведено, що 
у 100 грамах сирої картоплі з білим 
м’якушем міститься 14–53 мг ка-
ротиноїдів, а з кремовим чи світ-
ло-жовтим – 150–400 мг, а у перу-
анській картоплі з темно-жовтим 
м’якушем – 1700–2000 мг. Свого 
часу при проходженні стажування у 
одній із німецьких науково-дослід-
них установ я почув від колеги-нім-
ця припущення, що німці віддають 
перевагу жовтому м’якушу через 
те, що у картопляному пюре з жов-
тою масою можна покласти менше 
вершкового масла, і це буде візу-
ально менше помітно. Натомість, 
як відомо у бульбах смачних сортів 
і так міститься більше жирних кис-
лот, тож масло можна на них і так 
економити. 

Нині спостерігається значний 
інтерес споживачів до сортів із си-
нім або фіолетовим забарвленням 
м’якушу бульб картоплі. Адже за 
даними дослідників, у таких сортах 
картоплі міститься учетверо біль-
ше антиоксидантів, зокрема таких, 
як зеаксантин і лютеїн. Їх анти-
оксидантна здатність у 6–7 разів 
вища, ніж бульб з білим або жов-
тим м’якушем і навіть більша, ніж у 
моркви, цибулі і білого перцю. Саме 
завдяки цим властивостям карто-
пля із синьо-фіолетовим забарв-
ленням м’якушу може зміцнювати 
здоров’я людей. Також картопля із 
насиченим фіолетовим і червоним 
забарвленням м’якушу значно зни-
жує рівень цукру в крові. У багатьох 
країнах така картопля користується 
високим попитом. Скажімо, у США 
картоплепереробні заводи вже ви-
робляють продукти із різнокольо-

рової картоплі – зокрема, салати 
і чипси. Хоча страви з кольорової 
картоплі такі ж самі на смак, як і 
з картоплі з білим, кремовим або 
жовтим м’якушем.

Окрім властивостей, що є у тра-
диційної картоплі, кольорова кар-
топля має низку інших переваг. 
Так, Gogu Valley (з червоно-роже-
вою шкіркою і білим м’якушем), 
Juice Valley (з малиновою шкіркою 
і білим м’якушем), Purple Valley (з 
фіолетовою шкіркою і меланже-
вим м’якушем) вживають у сиро-
му вигляді, адже їх сік має анти-
бактеріальну властивість. Його 

п’ють при деяких захворюваннях 
шлунку і кишківника, а також ви-
користовують для приготування 
мила. Картопля Golden Valley (із 
світло-коричневою шкіркою і яс-
крво-жовтим м’якушем), Dasom 
Valley (із світло-коричневою шкір-
кою і білим м’якушем) і Bora Valley 
(з повністю темно-фіолетовими 
бульбами) рекомендується людям 
із поганим травленням або зайвою 
вагою. Встановлено, що деякі сорти 
картоплі з червоним м’якушем мо-
жуть бути успішно використані як 
сировина для виробництва харчо-
вих барвників.





СТАН СТАН 
ВВ²²ТЧИЗНЯНОГО  ТЧИЗНЯНОГО  
КАРТОПЛЯРСТВА:КАРТОПЛЯРСТВА:
ДУМКА ВЧЕНОГОДУМКА ВЧЕНОГО

П. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
кандидат с.г. наук

березень 202114

КАРТОПЛЯРСТВО



Я почну з невеликого екскурсу 
в історію українського картопляр-
ства. Це дасть нам змогу повніше 
і глибше зрозуміти його проблеми 
і теперішній стан. А історія його 
сягає корінням у початок минуло-
го століття, коли у 1914–1916 рр. 

М. К. Малюшицький на Київській 
крайовій дослідницькій станції 
почав працювати з картоплею і 
став автором першого українсько-
го сорту, який мав назву Пиріжок.

З тих пір в Україні працю-
вало багато відомих вчених-

картоплярів, які внесли нео-
ціненний вклад у розвиток 
вітчизняного картоплярства. 
Це такі відомі науковці, як І.Я. 
Тутькалюк, О.І.Терещенко, М. 
Ф.Островський, О.О.Зубченко, 
О.Й.Карпович, І.Д.Ничепорук і 
багато інших. Вони вивели сотні 
високоврожайних сортів карто-
плі, серед яких багато широко-
відомих не тільки в Україні, але 
й далеко за її межами. Це По-
ліський 36, Смачна, Чарівниця, 
Поліська Рожева, Світанок Київ-
ський,  Зов, Луговська, Слов’янка 
тощо. 

Картопля, як і будь-який жи-
вий організм, має властивість 
старіти, а разом із тим і втрачати 
свою продуктивність. Щоб змен-
шити негативний вплив природ-
ного старіння на врожайність 
картоплі, наукою розроблений 
цілий комплекс насіннєвих за-
ходів, які дають змогу затримати 
процес старіння і знищення його 

КАРТОПЛЯРСТВО
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продуктивності – це насінни-
цтво, його ще часто називають 
підтримуючою селекцією. 

Селекція і насінництво – це 
дві галузі картоплярства, як дві 
руки одного організму. Селекція 

породжує насінництво, у свою 
чергу, продовжує життя селек-
ційних сортів.

Під керівництвом професора 
О.Й. Оніщенка в Україні вперше 
у Радянському союзі у 1968 році 

була розроблена науково-обгрун-
тована принципово нова система 
насінництва картоплі, якої ще не 
було у багатьох країнах Європи. 
У зв’язку з цим територія України 
була поділена на декілька зон зі 
сприятливими для картоплі грун-
тово-кліматичними і фітосані-
тарними умовами. Такі зони були 
виділені у Чернігівській, Жито-
мирській і Рівненській областях. 
У них були організовані закриті 
райони товарного виробництва 
насіннєвої картоплі (Менський, 
Овруцький і Костопільский) і у 
кожному з них відкриті опорні 
пункти первинного насінництва, 
які вирощували еліту. У завдан-
ня опорного пункту, використо-
вуючи клонові добори із засто-
сування серологічних аналізів 
для діагностики вірусних хвороб 
у скритій формі, входило виро-
щування оздоровленої еліти кар-
топлі.

Пізніше, протягом 1971–1978 
рр. було додатково організовано 
ще ряд закритих районів. Всього 
у 1978 році на Поліссі спеціалізо-
вано 20 закритих районів і 2 зони 

КАРТОПЛЯРСТВО
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з насінництва картоплі. Було за-
плановано щорічне виробництво 
і реалізація елітної репродукцій-
ної картоплі – 617,7 тис. тонн, в 
т. ч, еліти 74,9 тис. тонн. 

Для прикладу приведу Овруць-
кий опорний пункт, який у той 
час був одним із кращих. Тут була 
створена спеціальна матеріаль-
но-технічна база для проведення 
насінницької роботи. Побудова-
но теплично-лабораторний комп-
лекс із 3 теплицями загальною 
площею 540 кв. м, освітленими 
лампами ДРЛ–600. Лабораторія 
також була оснащена всім необ-
хідним обладнанням – холодиль-
никами для зберігання вакцин, 
центрифугою, мікроскопами, 
пресом для вичавлювання соку 
з  листків картоплі, термостатом 
тощо. Було побудовано два кар-
топлесховища на 2 тисячі тонн 
картоплі з примусовою вентиля-
цією, у яких картопля зберігалась 
у засіках та контейнерах. 

Насінництво проводилося по 
5-річній схемі із застосуванням 
кланових доборів. Для цього з 
науково-дослідницьких установ 

завозили вихідний елітний ма-
теріал, ним закладали так зва-
ні розсадники вибору кланів  за 
результатами серологічних ана-
лізів на три основні віруси (X, 
S, M). У них щорічно відбирали 

близько 40 тис. клонів, а взимку 
із кожного клону брали по одній 
бульбі, пророщували у спеціаль-
ному боксі і вирізали по одно-
му найбільш розвиненому вічку, 
так званий індекс. З індексу ви-
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саджували у горщики і у тепли-
ці, з них вирощували рослини і 
їх знову перевіряли на наявність 
у них вірусної інфекції методом 
серодіагностики. Вірус L (скру-
чування листя) діагностували 
методом Ігель-Ланге з допомо-
гою розчину Резоблау. Таким 
чином, кожний клон, перш ніж 
потрапити на поля, проходив 
дворазову перевірку. Діагнос-
тичні сироватки для Овруцько-
го опорного пункту виготовляв 
Інститут сільськогосподарської 
мікробіології та агропромисло-
вого виробництва (м. Чернігів). 

На всіх насінницьких посівах 
проводились два фітосанітарні 

і сортові прочищення, бадилля 
картоплі скошувалось з ураху-
ванням масового лету попелиць 
– основних перенощиків вірус-
ної інфекції. Елітне господарство 
вирощувало і реалізувало щоріч-
но від 3,6 тис. тонн еліти. При-
чому якість еліти завжди була 
високою, про що свідчать дані 
грунтоконтролю, проведеного в 
Інституті картоплярства. 

Як видно, в Україні була прове-
дена величезна робота з розвитку 
картоплярства, все це дозволя-
ло їй вийти на одне з провідних 
місць в Європі по валовому збору 
бульб.  Вона не тільки забезпечила 
свої потреби у насіннєвому мате-

ріалі картоплі, але й продавала її 
південним регіонам Радянського 
Союзу. І все це так бездумно було 
знищено за декілька років. Пішла 
нанівець робота великого колек-
тиву вчених, агрономів, керівни-
ків господарств, які вклали багато 
праці у цю справу. «Ламати – не 
будувати» – говорить прислів'я. 
Тоді наші можновладці не подума-
ли, що все це потрібно буде відбу-
довувати і знову починати з нуля, 
інакше ми ніколи не вийдемо з 
глухого кута.

Що ж сталося, що призвело до 
такого занепаду у нас галузі кар-
топлярства?

Усе почалось у 90-ті роки, коли 
були ліквідовані колективні гос-
подарства (колгоспи), на базі 
яких були організовані насін-
ницькі господарства. У результа-
ті цього Україна у рази скоротила 
виробництво еліти, припинили-
ся регулярне сортопоновлення 
та сортозаміна. Все це дало свої 
негативні результати. Урожай-
ність картоплі різко зменшилась, 
а тому скоротились її площі у 
господарствах як культури не-
рентабельної. Таким чином, ми з 
експортерів картоплі перетвори-
лись на її імператорів. Дожились 
до того, що продовольчу карто-
плю почали завозити з Єгипту та 
Китаю за неймовірно високою ці-
ною замість того, щоб у ці країни 
експортувати власну продукцію. 

Проте на цьому цей негатив не 
закінчився. Як кажуть, природа 
не любить порожнечі.  Через ри-
нок до нас почали надходити різні 
зарубіжні сорти картоплі як на-
сіннєвої. Тепер у поставках вони 
займають більшу половину площ. 
Більшість із них давно застаріли і 
не вирощуються на їх батьківщині. 
Часто через кордон їх перевозять 
контрабандою, минаючи каран-
тинну інспекцію. Це призвело до 
того, що разом із насіннєвим ма-
теріалом ми завезли до себе низку 
хвороб, яких раніше не було. 
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Варто зауважити, що серед за-
рубіжних сортів є такі, що заслу-
говують на увагу, але їх насінни-
цтвом у нас ніхто не займається, 
тому вони швидко вироджуються. 

Як кажуть у народі: «Чуже бачи-
ли за лісом, а свого перед носом не 
бачимо». У нас за останній час ви-
ведено багато високоврожайних 
сортів, як от Слаута, Мирослава, 
Княгиня, Предслава з різними 
строками стиглості. Український 
народ про них знає дуже мало або 
нічого не знає, їх майже не рекла-
мують. Замість того, щоб швидко 
розмножувати свої сорти, ми за-
возимо зарубіжні. 

Хочу зауважити, що вітчизня-
ні сорти більше пристосовані до 
наших умов вирощування, краще 
переносять стресові ситуації (за-
суха, холод, висока температура, 
механічні пошкодження і т.д.), а 
також вони перевершують зару-
біжні сорти за смаковими якостя-
ми. Більшість зарубіжних сортів 
належить до так званого «салат-
ного» типу. Українські сорти біль-
ше розраховані на вітчизняного 
споживача, вони здатні краще 
розварюватись і, найголовніше,  
вони за урожайністю не поступа-
ються зарубіжним. 

Картопля для нас другий хліб, 
тому і ставлення до неї повинно 
бути відповідне.  Щоб вирішити 
проблему, яка склалася у карто-
плярстві нині на всій території 
України, потрібно у найбільш 
сприятливих для вирощування 
картоплі районах утворити на-
сінницькі господарства у необ-
хідній кількості, надавши їм дер-
жавні преференції. 

Насінництво картоплі можна 
розділити на два напрямки. Пер-
ший напрямок, найбільш вартіс-
ний – коли потрібно відродити 
старий, але дуже цінний сорт, 
який користується великою по-
пулярністю серед населення, але 
за свій вік накопичив цілий букет 
вірусних та інших хвороб, тому 

не може більше вирощуватись. У 
даному випадку цей сорт необ-
хідно оздоровити за допомогою 
верховної меристеми у спеці-
альній лабораторії. Вирощенні у 
пробірках міні-бульби (in vitro) 
після прискіпливої перевірити 
на наявність вірусної інфекції у 
латентній формі, слід передати 
спеціальним насінницьким фер-
мерським господарствам для по-
дальшого розмноження до еліти 
або інших високих репродукцій 
при дотриманні всіх фітосанітар-
них та профілактичних заходів. 

Більш простий другий на-
прямок, коли насінництво орга-
нізувати з новим вітчизняним 
сортом. У цьому випадку насін-
ницькі господарства одержують 
із наукових закладів-оригіна-
торів сорту необхідну кількість 
матеріалу і закладають ним роз-
садник добору, у якому у по-
дальшому відбирають вихідний 
матеріал способом кланового 
або покущово-гніздового добору 
і за прийнятою  схемою (4- або 
5-річній) вирощують еліту. При 
цьому на цих посівах проводять 
дворазові фітосанітарні про-
чистки (негативний відбір) і при 

необхідності діагностику вірус-
ної інфекції проводять методом 
серології.

Проте у нас ще не все втрачено. 
Тепер виросло нове покоління 
науковців-картоплярів, селекціо-
нерів. Очолює групу вітчизняних 
селекціонерів ветеран селекції, 
автор багатьох сортів кандидат 
с.г. наук Василь Сидорчук (По-
ліське дослідне відділення ІК 
НААН). Великі надії подає його 
дочка, молода вчена-селекціонер 
кандидат с.г. наук Наталія Писа-
ренко, а також дочка колишнього 
директора Поліської дослідної 
станції ім. О.М. Засухіна Володи-
мира Вишневського кандидат с.г. 
наук Ольга Вишневська. Це свід-
чить про спадковість поколінь, 
що дуже символічно і важливо. В 
Інституті картоплярства НААН 
селекційну роботу очолює кан-
дидат с.г. наук Микола Фурдига 
– великий ентузіаст картопляної 
галузі. У ПрАТ НВО «Чернігіве-
літкартопля» з великим успіхом 
займається селекцією Генадій 
Гайструк. Все це свідчить про 
те, що не все ще втрачено, що в 
українського картоплярства є 
майбутнє.  

КАРТОПЛЯРСТВО
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Цукрова кукурудза – культу-
ра, яка разом із великою кіль-
кістю спільних рис із кукуру-
дзою зерновою та кормовою 
має низку характерних ознак, 
які визначають її вимоги до 
агротехнології. Однією з осо-
бливостей культури є утворен-
ня разом із основним стеблом 
додаткових бічних пагонів 
другого, третього і навіть чет-
вертого порядку – так званих 
пасинків. Зазвичай пасинки 
ростуть менш інтенсивно за 

основне стебло, мають меншу 
облиствленість, а також менш 
продуктивні. На останньому 
пункті варто зупинитися більш 
детально. 

Справа у тому, що пасинки 
першого порядку у більшості ви-
падків закладають один качан 
(хоча залежно від особливостей 
сорту/гібриду культури, техно-
логії вирощування та умов се-
редовища до 50% і більше з них 
можуть качан не закладати), але 
він є меншим за качани, сформо-

вані на основному стеблі, відстає 
у дозріванні, часто має низьку 
товарність (може траплятися че-
реззерниця, погана наповненість 
кінчика). В цілому  при валово-
му врахуванні врожайності  за-
звичай ці пасинки сприятимуть 
збільшенню валового збору за 
зменшення загального відсотку 
товарності для свіжого ринку, а 
от якщо планується вирощуван-
ня на переробку – це вже плюс. 
Пасинки ж другого та наступних 
порядків – це зазвичай стебель-

ПАСИНКУВАННЯ  ПАСИНКУВАННЯ  
ЦУКРОВОЦУКРОВО¯̄ КУКУРУДЗИ: КУКУРУДЗИ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛ²КИ 
ТЕХНОЛОГ²ЧНО¯ ОПЕРАЦ²¯

П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший  
науковий співробітник, 
Інститут зрошуваного 
землеробства НААН
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ця, які ніколи не розвиваються 
до генеративної фази, являють 
собою чисту зелену масу. Тож пи-
тання видалення пасинків гостро 
стоїть перед кожним, хто виро-
щує цукрову кукурудзу. Є кілька 
варіантів – видаляти пасинки та 
не видаляти їх. Кожен із цих ва-
ріантів має свої переваги та не-
доліки, на яких варто зупинитися 
окремо.

Питанню видалення пасинків 
значну увагу приділив у своїй 
роботі Валерій Вікторович Ду-
бровін. Так, ним було встанов-
лено, що пасинкування сприяло 
помітному збільшенню висоти та 
облиствленості головного стебла 
рослин кукурудзи цукрової, про-
те сумарну площу асиміляційно-
го апарату рослини, які пасин-
кували, мали значно (на 30–40%) 
меншу, ніж ті, які мали пасинки. 
А відомо, що більший асиміля-
ційний апарат дає ряд переваг:  
підвищує фотосинтетичну актив-
ність посівів, сприяє кращому 
затіненню ґрунту (не дає вільно 
почуватися бур’янам), поліпшує 

мікроклімат поля (сприяє термо-
регуляції та утриманню вологи у 
приземному шарі повітря). Уро-
жайність товарних (наголошуємо 
– саме товарних!) качанів на ва-
ріантах із пасинкуванням вияви-
лася дещо вищою (на 0,21– 0,35 
т/га). Втім, немає впевненості у 
тому, що валова врожайність усіх 
качанів на варіантах із пасинку-
ванням не виявилася більшою, 
оскільки у роботі автора такого 
обліку не проведено.

Паламарчук В.Д., Дідур І.М., 
Колісник О.М., Алєксєєв О.О. у 
своїй монографії «Аспекти су-
часної технології вирощування 
висококрохмальної кукурудзи в 
умовах Лісостепу Правобереж-
ного» наголошують, що єдиного 
погляду на утворення пасинків 
рослинами кукурудзи наразі не-
має. А отже, доцільність і ефек-
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тивність пасинкування не може 
бути однозначно визнана як по-
зитивна чи негативна. Дослідни-
ки вказують на причини, які спри-
яють аномально інтенсивному 
кущенню кукурудзи – це нераціо-
нальне використання гербіцидів у 
період вегетації культури (а саме 
на ранніх етапах росту і розви-
тку), рівень вологозабезпечення 
та живлення, які особливо сильно 
сприяють пасинкоутворенню на 
зріджених посівах (коли рослини 
«жирують»), глибина загортання 
насіння, а також ураження на ран-
ніх стадіях посівів культури швед-
ською мухою. Крім того, багато 
залежить від генотипу. Так, напри-
клад, було відзначено, що сорти та 
сортові популяції кукурудзи цу-
крової більш схильні до утворення 
великої кількості пасинків, ніж ге-
терозисні гібриди. Крім того, зараз 
створено такі гібриди культури, 
які практично не схильні до утво-
рення пасинків за дотримання ра-

ціонального режиму зволоження, 
живлення та формування густоти 
стояння рослин.

Виходячи з особистого досвіду 
та досвіду передових виробників 
кукурудзи цукрової, раціональним 
вважаємо пасинкування тих сор-
тів і гібридів кукурудзи цукрової, 
які належать до високопродук-
тивних, характеризуються висо-
кими показниками якості, призна-
чені до реалізації на ринку свіжої 
продукції і (чи не найголовніше!) 
формують не більше 1– 2 пасин-
ків. Такі рослини пасинкують не 
пізніше фази 7–8 листків культу-
ри, дуже акуратно, з мінімальним 
пошкодженням рослин, викорис-
товуючи добре загострені ріжучі 
інструменти (леза). Пасинкувати 
можна ті рослини, які захищені 
від грибкових хвороб протруйни-
ками, а також чисті від шкідників, 
оскільки пошкодження тканин – 
це двері для проникнення фітопа-
тогенів та сприятливе середовище 

для заселення шкідниками. Варто 
пам’ятати, що пасинкування ви-
снажує рослини на певний час, а 
тому після нього варто ретельно 
стежити за фітосанітарним ста-
ном посівів та бажано виконати 
підживлення комплексним міне-
ральним добривом. У цілому па-
синкування високопродуктивних 
гібридів з невеликою кущистістю 
сприятиме деякому зростанню 
врожаю товарних качанів та по-
ліпшенню якості продукції. Але не 
варто забувати про витрати, яких 
вимагає операція пасинкування 
(ручна праця, оплата праці, під-
живлення, посилений захист рос-
лин тощо) та можливі ризики.

У тому випадку, коли ми маємо 
справу з рясною кущистістю (3–4 
пасинки), пасинкування, на нашу 
думку, завдасть більше шкоди, аніж 
сприятиме врожайності, оскільки 
видалення значної кількості паго-
нів передбачає нанесення значних 
механічних ушкоджень, утворення 

ОВОЧІВНИЦТВО

ПЕРША УКРАЇНСЬКА СУПЕРСОЛОДКА БІКОЛОР  
КУКУРУДЗА МАРМУРОВА F1
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великої кількості відкритих ран на 
рослині, що вестиме до виснажен-
ня посівів.

Ще одне спостереження – па-
синкування ефективніше у не-
чорноземній зоні, у північних 

широтах, оскільки там гірші умо-
ви природної родючості ґрунту 
та світлового і теплового режи-
мів, пасинки часто можуть не 
встигати визріти (особливо на 
пізньостиглих гібридах).

Через тиждень після пасинку-
вання за можливості добре було 
б виконати окучування рослин. 
Це поліпшить продуктивність і 
зміцнить рослини цукрової куку-
рудзи. 

ОВОЧІВНИЦТВО

РАННЯ УНІКАЛЬНАРАННЯ ТА УНІКАЛЬНА
ФІОНА

ДЕЙНЕРІС

ПЕРША УКРАЇНСЬКА 
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- СТІЙКА ДО ХОЛОДІВ
- СМАК ВАС ЗДИВУЄ
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та отримайте гарантовано

подарунок!
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Перший рік із висіяного у 
відкритий ґрунт насіння 
цикорію салатного ви-

ростає велика листова роз-
етка і коренеплід, який 
можна вживати у їжу 
після збирання або 
використати для 
так званої вигон-
ки (вирощуван-
ня соковитих 
пагонів у зимо-
вий час). Саме за 
можливість отри-
мувати свіжі листові 
овочі протягом усієї зими 
найбільше цінують цю куль-
туру. До того ж її розведення на 
всіх етапах не вимагає особли-
вих умов і додаткових зусиль, 
тому вирощування її під силу 
усім любителям зелених овочів. 
За своїм зовнішнім виглядом 
цикорій салатний дуже нагадує 
листовий або качанний салат, а 
деякі сорти – пекінську або чер-
вонокачанну капусту.

У овочівництві використову-
ють три різновиди цикорію са-
латного: Вітлуф, Ендивій, Еска-
ріол. 

Рослини Вітлуфа характери-
зуються великими листками, зі-
браними у розетку, і довгими ко-
нусоподібними коренеплодами, 
з яких узимку можна виганяти 
качанчики. Цьому виду салат-
ного цикорію притаманна не-
вибагливість і морозостійкість. 
Коренеплоди на зиму можна не 
збирати з поля, а залишати на 
зимівлю, обгортаючи землею. 
Під снігом вони можуть витри-

мувати морози до –30 °С, а вже 
у березні дають сходи. Молоді 
листки вживають у їжу протягом 
усього вегетаційного періоду. 
Ознакою повного дозрівання ко-
ренеплодів є відмирання нижніх 
листків. Строк збирання врожаю 
– третя декада вересня. 

Рослини Ендивія відрізняють-
ся від інших видів салатного ци-
корію більш насиченим смаком із 
пікантною гірчинкою. Його сор-
ти представлені двома видами: з 
розрізаним кучеряво-мережив-
ним листям та сорти з тонкими 
прямими листками, що утворю-
ють пухку розетку. Восени рос-
лини переносять заморозки до 
–8 °С, а у південних регіонах 
добре зимують у ґрунті. Даний 
різновид дуже вимогливий до 
механічного складу і поживного 
режиму ґрунту, найкраще рос-
те на супіщаних та суглинкових 
ґрунтах із обов’язковим внесен-

Цикорій салатний – дворічна трав’яниста 
рослина сімейства Айстрові родом з Північної 
Індії. У Європі цю рослину почали «од-
омашнювати», тобто висаджувати на гряд-
ках і поступово покращувати її властивості, 
приблизно з 16 століття. З того часу цикорій 
салатний як сільськогосподарська культура 
почав поширюватися всьому світі.

ДОВІДКА

Є. О. ДУХІН
кандидат  
с.-г. наук

Н. Г. ДУХІНА  
кандидат  
с.-г. наук

ОСОБЛИВОСТ² АГРО ТЕХН²КИ Курчавий ендівій

25березень 2021

ОВОЧІВНИЦТВО



березень 202126

ням органічних добрив. Розетка 
листя активно розростається 
навесні. Щоб отримати ранній 
урожай, застосовують розсадний 
метод. 

Ескаріол – рослини мають по-
тужну розетку, що складається 
з великої кількості м’ясистих 
листків з дуже вираженою цен-
тральною жилкою. Цей різновид 
найбільш вимогливий до воло-
гості і освітлення, не переносить 
заморозків нижче –3 °С та екс-
тремального підвищення темпе-
ратури. Рослини добре реагують 
на пересаджування, добре при-
живлюються, навіть якщо пере-
садити дорослу рослину. Для 
отримання раннього врожаю 
вирощується розсадою, яку ви-
сівають суцільним способом без 
пікірування. Часто цей різновид 
цикорію висаджують на ділянку, 
що звільнилася після збирання 
ранніх овочів. Перед збиранням 
урожаю рослини цього різнови-
ду відбілюють. Восени урожай 
збирають до заморозків, зрізу-
ючи розетки біля самого ґрунту. 

До цього різновиду також відно-
сять групу сортів радічіо, які за 
зовнішнім виглядом дуже схожі 
на листовий або качанний салат, 
а червоні сорти дуже схожі на 
червонокачанну капусту. 

Цикорій салатний не надто ви-
могливий до умов навколишньо-
го середовища, але деякі фактори 
для нього важливі. Ділянку слід 
розташовувати у такому місці, де 
протягом усього дня рослини бу-
дуть освітлені. Не повинно бути 
затінення від інших насаджень. 
Ґрунти слід виділяти середні за 
механічним складом, збагаче-
ні органічними добривами, та з 
глибоким заляганням ґрунтових ВІТЛУФ
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вод. Під час підживлення не ре-
комендується використовувати 
багато азотних добрив, це ви-
кликає посилений ріст зеленої 
маси, що погіршує якість коре-

неплодів, знижує імунітет і леж-
кість. Найкращими попередни-
ками вважають огірки, капусту 
або бобові. Не слід розміщувати 
після салату, петрушки, моркви, 
томатів, картоплі.

 Найкращим строком сівби у 
відкритий ґрунт є рання весна. 
Сівбу слід розпочати з квітня 
і закінчити не пізніше почат-
ку травня. Насіння висівають у 
ґрунт на 1,5–2,0 см, заглиблення 
на більшу глибину призведе до 
запізнення сходів та вплине на 
вирівняність посівів. Відстань 
між насінням має бути не більше 
3 см, міжряддя 35–45 см. Схо-
ди з’являться на 7–9 добу. Коли 
рослини трохи підростуть, роз-
пушують ґрунт з одночасним 
проріджуванням посівів, ство-

рюючи між рослинами відстань 
у 7 см. Повторне проріджування 
виконують після утворення роз-
етки листя, збільшивши проміж-
ок до 15 см. 

Догляд за рослинами несклад-
ний і включає у себе звичайні 
агротехнічні заходи. Зрошення 
повинне бути регулярним, але 
помірним, залежно від погод-
них умов. Недостатня кількість 
вологи призводить до огрубіння 
листя і появи гіркоти. Поливати 
рослини потрібно у ранковий час 
під корінь, не допускаючи потра-
пляння води на листя, тому кра-
ще використовувати краплинне 
зрошення.

Розпушування міжрядь на лег-
ких ґрунтах проводять не більше 
3–4 разів за весь період вегетації. 

27березень 2021
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Для важких ґрунтів розпушуван-
ня проводять після будь-якого 
зволоження (дощу або поливу), 
щоб не допустити утворення 
ґрунтової кірки. Обов’язкове 
проведення розпушування перед 
змиканням листків. Хвороби і 
шкідники рідко вражають цико-
рій салатний. При надмірному 
зволоженні може з’явитися бо-
рошниста роса або гниль. Ураже-
ні рослини необхідно видалити 
з ділянки, а ґрунт і інші рослини 
обробити препаратами, які вхо-
дять до «Переліку пестицидів та 
агрохімікатів, дозволених до ви-
користання в Україні». 

У віці 10–12 тижнів цикорій 
салатний різновидів Ендивій та 
Ескаріол відбілюють, щоб зни-
зити рівень гіркоти у листі. Для 
цього навколо грядки спору-
джують тунельне тимчасове на-
криття для затінення рослин від 
світла, можна використовувати 
індивідуальні ковпаки, якими на-
кривають кожну рослину окре-
мо. Завдяки такому прийому 
листки стають більш смачними, 
хрусткими, соковитими, а також 
позбавляються від гіркоти. Ви-
копані і закладені на зберігання 

у сховище рослини у темряві з 
часом теж відбілюються і набу-
вають зазначених якостей.

Восени починають збирати ко-
ренеплоди цикорію. Для цього 
підкопують коренеплоди і, не ви-
даляючи бадилля, складають у 
купу на п'ять-шість днів для від-
току поживних речовин з листя 
до коренеплоду. Після підсихання 
бадилля зрізують, на рівні 3 см, 
щоб не ушкодити точку росту. Ко-
ренеплід відчищають від ґрунту 
і закладають на зберігання. Тем-
пература у сховищі повинна бути 

ОВОЧІВНИЦТВО
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не більше двох 
градусів тепла. 

Для зимової вигонки викорис-
товують коренеплоди різновиду 
Вітлуф. Для цього у зимовій час 
підготовлюють контейнери, які 
наповнюють ґрунтосумішшю з 
землі, торфу і піску. Час садіння 
припадає на перші числа листо-
пада. У ящиках щільно розмі-
щують коренеплоди, а пустоти 
між ними засипають субстратом. 
Контейнери з висадженими ко-
ренеплодами накриваються ма-
теріалом, що не пропускає світло 
(або виганяють у повній темря-
ві), щоб отримати білі качани. 
Температура повинна бути 10–14 
°С. Через 7–10 днів температуру 
у приміщенні підвищують до 18 
°С, після цього цикорій продо-
вжують вирощувати ще два тиж-
ні. Період вирощування качанів 
триває у цілому двадцять чотири 
дні, до того, як вага качанів до-
сягне 150–180 г. Визрілий качан 
цикорію висмикують з ґрунту, 
відрізають коренеплід, залишаю-
чи невелику його частину в 1–2 
см, упаковують у поліетиленову 
плівку. У цьому стані урожай са-
лату можна зберігати у сховищі з 
температурою повітря близько 0 
°С до двадцяти днів. 



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 
вирощування 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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Пекінська і брюссельська капус-
та, кольрабі, радічіо, селера, арти-
шок, м’ята, базилік, тархун, фенхель, 
спаржа – і це далеко не повний пе-
релік культур, які щороку вирощує 
фермер Олександр Кіщенко у межах 
села Нова Збур'ївка, що на Херсон-
щині. За його словами, деякі з цих 
культур є основними, тобто тими, 
що приносять найбільший при-
буток, а інші можна назвати допо-
міжними, вони потрібні для асор-
тименту. Бо клієнти замовляють їх 
нечасто і у невеликій кількості, тому 
на них не заробиш. 

Хоча і на основних культурах зро-
бити комерцію не просто, відзначає 
фермер. Чого лише варті наслідки 
минулорічного карантину, коли не 
вдалося збути частину ранньої про-
дукції, її просто довелося викинути. 
Тож надалі у стислі терміни дове-
лося переорієнтовуватися на іншу 
категорію клієнтів. У випадку Олек-
сандра Кіщенка – із суб’єктів готель-
но-ресторанної індустрії на торгові 
мережі і переробні підприємства. 
Це спонукало фермера перегляну-
ти як асортимент, так і партнерські 
стосунки з деякими постачальника-
ми насіння, добрив, ЗЗР, ціни на які, 
попри скруту, невблаганно повзуть 
угору. Нічого не поробиш, таке жит-

тя, все тече і швидко змінюється. 
Але з однією компанією Олександр 
Кіщенко, попри мінливість ринко-
вої кон’юнктури, вже третій десяток 
років не припиняє співпрацю. Мова 
про Bejo Zaden. Адже потенціал се-
лекційних здобутків цього славноз-
вісного бренду безмежний, наголо-
шує досвідчений аграрій. 

– Із продукцією Bejo Zaden по-
знайомився понад двадцять років 
тому, коли, отримавши фах проек-
тувальника радіоелектронної апара-
тури, почав фермерувати – не зміг 
знайти добре оплачувану роботу 
за спеціальністю, – пригадує Олек-
сандр Кіщенко. – Разом із напар-
никами на орендованій землі у селі 
Нова Збур'ївка Херсонської області 
почали вирощувати томати. Потім 
зацікавилися пекінською капустою, 
про принади якої тоді ще не знали 
в Україні, натомість у Польщі та ін-
ших країнах Західної Європи це вже 
була популярна культура. Почина-
ли експериментувати з гібридами 
різних компаній. Найпридатнішим 
для нас виявився гібрид Білко F1 
селекції Bejo Zaden. До речі, він і 
досі займає чільне місце на нашому 
капустяному полі. А знайомство з 
цим гібридом заклало міцну основу 
для взаємовигідної, плідної багато-

ОВОЧІВНИЦТВО

ОЛЕКСАНДР КІЩЕНКО



річної співпраці з українським пред-
ставником Bejo Zaden – ТОВ «Бейо 
Україна», яке нині постачає нам 
найякісніше насіння брюссельської 
капусти і кольрабі, селери корене-
вої і черешкової, різновиду цикорію 
салатного – радічіо. Ці культури за-
безпечують урожай еталонної якос-
ті, з упевненістю можу їх назвати ві-
зитною карткою бренду «FreshKO», 
який я недавно заснував. 

Як розповів Олександр Кіщенко, 
продукція «FreshKO», яка налічує 
близько сорока товарних позицій, 
розраховувалася на сегмент HoReCa 

у містах-мільйонниках – Києві, Оде-
сі, Харкові і Львові. Однак життя, а 
вірніше пандемія, внесла свої ко-
рективи. І тепер овочеві культури, 
вирощені «FreshKO», можна при-
дбати не лише оптом, а і уроздріб на 
сільськогосподарському ринку «Не-
жданий», що у селі Великі Копані на 
Херсонщині. Хоча не менше поло-
вини врожаю Олександр Кіщенко 
планує вирощувати під замовлення 
від постійних клієнтів. 

– Якісні показники врожаю, які 
забезпечені нашим досвідом ви-
рощування і насінням Bejo Zaden, 

дозволяють не знижувати ціну на 
готову продукцію і залишатися ви-
сококонкурентним гравцем на рин-
ку навіть у важкі часи, – наголошує 
Олександр Кіщенко. – Скажімо, 
якщо колись пекінську капусту у 
Херсонській області споживали 
лише корейці, бо готували тради-
ційні страви з цього овочу, то нині, 
в тому числі і завдяки появі настіль-
ки успішного гібриду, як Білко F1, 
пекінську капусту, особливо у се-
зон, споживають представники всіх 
національностей, які мешкають в 
Україні. Цей овоч стає не менш по-
пулярним у споживачів, ніж капуста 
білоголова, яка споконвіку утриму-
вала пальму першості. 

На запитання, чим так припав до 
душі БілкоF1, Олександр Кіщенко 
відповів не замислюючись: передба-
чуваною лежкістю без втрат якості 
– не менше чотирьох місяців, не-
перевершеним зовнішнім виглядом 
і смаковими якостями. Тому під 
Білко F1 у господарстві щороку ви-
діляється чи не найбільша ділянка у 
10–12 га. Вирощували б і більше, за-
уважує фермер, бо покупці на таку 
продукцію обов’язково знайдуться, 
але потужності для зберігання у 
«FreshKO» не безмежні. 

Окрім Білко F1 у господарстві ви-
рощують і Маноко F1. З тією лише 
різницею, що не на зимове зберіган-
ня, а для отримання раннього вро-
жаю пекінської капусти. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Всі культури у «FreshKO» виро-
щують через розсаду, тому в госпо-
дарстві діє плівкова теплиця угор-
ського типу, облаштована підлогою 
з підігрівом і гідропонним устатку-
ванням. У теплиці триває вигонка 
паростків, вирощуються деякі зе-
ленні культури, а влітку – високо-
рослі гібриди солодкого перцю. 

Як зазначає Олександр Кіщенко, 
безсумнівним лідером Bejo Zaden 
виступає і у сегменті селери череш-
кової. Адже соковитість гібриду 
Танго F1 вища за будь-які овації. Що 

дуже імпонує прибічникам здорово-
го харчування, які використовують 
надзвичайно корисну селеру череш-
кову для приготування свіжовичав-
лених соків і смузі, куди додають 
ще яблука і моркву. Також антиок-
сиданти, які містяться у селері, ви-
користовують спортсмени у своєму 
раціоні харчування. Власним гаман-
цем проголосували покупці і за се-
леру кореневу Ілона F1 селекції Bejo 
Zaden. Як відзначає Олександр Кі-
щенко, вирівняність і однорідність 
коренеплодів цього гібриду вра-

зить навіть досвідченого аграрія. А 
сорт Діамант, який до появи Ілони 
F1 лідирував на полях «FreshKO», є 
одним із найбільш високоврожай-
них і невибагливих рослин селери 
кореневої на ринку України. Хоча ця 
культура і не вважається простою 
у вирощуванні, Діамант та Ілона F1 
при дотриманні технології забез-
печать пристойний врожай навіть 
овочівникам-аматорам. Принаймні, 
як запевнив Олександр Кіщенко, 
покупців селери у нього ніколи не 
бракувало. Бо навчений на власних 
помилках аграрій зарікся еконо-
мити на насінні, що зазвичай при-
зводить до зниження ціни готового 
продукту.

Така ж ситуація і з брюссель-
ською капустою. За словами Олек-
сандра Кіщенка, жодна інша ком-
панія, окрім Bejo Zaden, не змогла 
забезпечити настільки природний 
зелений відтінок качанчиків, ніж 
присутній у гібрида Франклін F1. 
Привабливий він і на смак. Із роз-
міром селекціонери теж потрапили 
«у яблучко». Голівки Франклін F1 і 
не завеликі, і не замалі, саме те, що 
хотіли б бачити клієнти. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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– Попри те, що брюссельську ка-
пусту в Україні вирощували ще за 
радянських часів, ця культура не 
стала надто популярною на повсяк-
денній кухні українців. Але є про-
шарок людей, які обожнюють цей 
продукт. І вони прискіпливо оби-
рають уподобаний овоч. Тому, щоб 
успішно продавати брюссельську 
капусту, вона має бути ідеальною 
за всіма характеристиками, а також 
пластичною до різних умов виро-
щування, щоб видатки на її вироб-
ництво не перевищували прибутки 
від реалізації готової продукції. І 
Франклін F1 якнайкраще підійшов 
на цю роль. До того ж цей гібрид 
стійкий до посух, що почастішали 
на Херсонщині, – відзначає Олек-
сандр Кіщенко. 

За словами господаря, йому 
вистачає двох гектарів, щоб за-
безпечити асортимент і попит на 
брюссельську капусту від постій-
них клієнтів, які також звикли до 
високого рівня якості, що передба-
чає Франклін F1. Терміни збиран-
ня врожаю припадають на кінець 
грудня – початок січня, бо куль-
тура з легкістю витримує примо-
розки до – 12 °C. Однак взимку її 
краще перемістити у сховище, щоб 
уникнути наслідків після погодних 
несподіванок. Працюючи з брюс-

сельською капустою, також варто 
пам’ятати, що пік продажів про-
дукту триває лише до пори, коли на 
ринку починають з’являтися ранні 
овочі нового сезону, тож не потріб-
но занадто довго очікувати най-
кращої ціни, користуючись схиль-
ністю брюссельської капусти до 
довготривалого зберігання. Краще 
зробити ставку на її якість. 

– Якщо зважати на регіональні 
особливості гастрономічних упо-
добань, одесити є найбільшими 
гурманами в Україні, – продовжує 

ОВОЧІВНИЦТВО
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розповідь Олександр Кіщенко. – 
Кількість екзотичних овочів, які 
там продаються, найвища. Видно, 
дається взнаки етнічне різнома-
ніття місцевого населення, а також 
традиційний зв'язок із морськи-
ми шляхами, що суттєво розсуває 
рамки традиційних уявлень про 
їжу. Так, скажімо, у нас найбільше 
пряно-ароматичних трав, артишо-
ків, спаржі і кольрабі замовляють 
одесити. 

Щодо кольрабі, то ніхто не го-
тує стільки різноманітних страв з 
цього різновиду капусти, як меш-
канці Одеси. Їх наздоганяють хіба 
що львів’яни, адже на уподобан-
ня останніх впливає географічна 
близькість до країн Західної Євро-
пи, де кольрабі чи не популярніша 
за картоплю. Серед найулюблені-
ших гібридів цієї культури Олек-
сандр Кіщенко назвав Корист F1, 
оскільки, за його спостереження-
ми, українці краще розкуповують 
зеленуваті плоди, ніж фіолетові. До 
того ж Корист F1 трохи солодкий 
на смак з ненав’язливими нотками 
редиски, що не може не сподобати-
ся. У «FreshKO» площі під кольрабі 
дорівнюють двом гектарам, агро-
техніка майже не відрізняється від 
вирощування капусти білоголової, 
до речі, у них спільні шкідники і 
хвороби. Нещодавно кольрабі, ар-
тишоком і фенхелем зацікавилися 
ритейлери з Херсонщини, що сиг-
налізує про зростання попиту на 
цю нішову продукцію. 

Олександр Кіщенко перекона-
ний, що спаржа також є досить 
перспективною культурою на на-
ших теренах. Тому він створив екс-
периментальну ділянку, де 80% на-
саджень становлять гібриди спаржі 
Bejo Zaden. Вони забезпечують 
найстабільніші результати і демон-
струють максимальну холодостій-
кість та ранньостиглість рослин. 

Ще одна холодостійка культу-
ра, різновид цикорію салатного 
– радічіо, нещодавно оселилася 
на грядках «FreshKO». На думку 

Олександра Кіщенка, попри про-
позиції інших компаній на україн-
ському ринку, лише сорти радічіо 
від Bejo Zaden варті уваги. Взагалі 
«FreshKO» можна назвати першо-
прохідцем у вирощуванні і просу-
ванні радічіо на ринку. Навіть на 
«Нежданому», де покупців важко 
здивувати новинками, радічіо май-
же не помічають, як колись «пе-
кінку», бо не звикли до викорис-
тання цієї культури. Однак дехто 
із співгромадян, які повернулися з 
країн Західної Європи з праці або 
подорожей, де широко радічіо роз-
повсюджений, залюбки додають 
листя цього цикорію у салати, усві-
домлюючи корисність таких міксів 
для здоров’я. 

Період знайомства Олександра 
Кіщенка з радічіо у польових умо-
вах становить вісім років. Як за-
значає аграрій, існує маса нюансів 
вирощування культури, які можна 
пізнати лише на практиці. Тому да-
леко не кожному овочівнику зразу 
вдасться отримати пристойний 
урожай. Культура чутлива до зро-
шення та таких мікроелементів, як 
магній і бор. Найкращим вибором 
є сорти Індиго і Леонардо від Bejo 
Zaden. 

До слова, у «FreshKO» опанували 
технологію не тільки вирощування 
радічіо, а і зберігання, хоча вважа-
ється, що культура після збирання 
майже не лежить. Тому деякі аграрії 
навіть залишають її у полі, де неве-
ликі приморозки позитивно впли-
вають на смакові якості голівок 
радічіо – їх природна гіркота за-
мінюється солодкувато-крохмаль-
ним присмаком. Але Олександр 
Кіщенко не радить цього робити, 
бо після приморозку листя радічіо 
можуть втратити товарний вигляд, 
зів’яти. Найефективнішим буде зі-
брати врожай Індиго і Леонардо 
на початку зими, і у овочесховищі 
він долежить до лютого. При цьому 
смакові якості цього салатного ци-
корію також суттєво поліпшаться, 
але без ризику для всієї партії. 

ОВОЧІВНИЦТВО

РАДІЧІО СОРТУ ІНДІГО

 КОЛЬРАБІ КОЛІБРІ F1 
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ОСНОВНЫЕ  
ЭКСПОРТЕРЫ: 
• Бельгия 
• Франция 
• Нидерланды
• Италия
• Испания

Большинство ученых склоняются к 
версии, что цикорий родом из северных 
регионов Индии, откуда он распростра-
нился по всей территории Евразии и в 
Северную Африку. Жители древних госу-
дарств, таких, как Египет, Китай, Греция 
и Рим, использовали все вегетативные 
органы цикория обыкновенного (лат. 
Cichórium íntybus), который является 
прародителем разновидностей цикория 
салатного, в лечебных целях и в каче-
стве корма для скота, а корнеплоды как 
овощ. Упоминание о лечебных свойствах 
цикория встречается в трудах Авиценны, 
Галена и Плиния Старшего. В конце XVII 
столетия голландцы стали обжаривать 
корень цикория и делать из него кофей-
ный напиток, который получил широкое 
распространение в 1806 году, когда из-за 
военных действий наполеоновской ар-
мии затруднился импорт кофе в Европу.  
В XIX веке в Западной Европе, особенно 
в Бельгии и Франции, популярным зим-
ним деликатесом стали свежие листья 
одуванчика и цикория, выгонка которых 
проводилась в полной темноте. Такие от-
беленные листья имели приятный вкус – 
в отличие от зеленых, обладавших выра-
женной горечью. Один наблюдательный 
садовод при выгонке цикория заметил 
и отобрал несколько растений, вместо 
раскрытой розетки образовавших сом-
кнутые удлиненные пучки. Ими активно 
занялись селекционеры и вывели сорта 
с широкими черешками листьев, свер-
нутых в тугие сочные кочаны. Они полу-
чили название "витлуф", что в переводе 
с фламандского языка  означает «белый 
лист», и быстро полюбились покупате-
лям. Под названием «брюссельский ци-
корный салат» Витлуф стали поставлять 
в другие страны, ведь эти плотные ко-
чанчики хорошо переносят транспорти-
ровку и могут храниться около месяца. В 
70-е годы прошлого века Витлуф привлек 
внимание советских властей. Предлага-

лось выращивать 
корнеплоды Витлуфа 
на колхозных полях и прода-
вать их для выгонки в домашних 
условиях. Но проект не приобрел 
должной популярности.

История культивирования такой 
разновидности, как радичио, от-
носится к территории Италии пят-
надцатого столетия. Но современный 
вид растение приобрело в девятнадцатом 
веке прошлого тысячелетия благода-
ря усилиям бельгийского селекционера 
Франческо Ван ден Борре, который вы-
вел краснокочанный цикорий салатный с 
белыми прожилками на листьях. 

АГРАРНИЙ ГЛОБУС
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ИСТОРИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ В КУЛИНАРИИ
Листья всех цикорных салатов содержат 

гликозид интибин, который придает салатам 
горечь. При отбеливании листьев горечь 
практически исчезает, остается пикантный 
привкус. Горечь устраняют также при помощи 
тепловой обработкой, вымачивания в солевом 
растворе или ледяной воде. Корневой цикорий, он 
же  цикорий обыкновенный, используют в качестве 
заменителя кофе, из него можно изготовить спирт, 
извлечь фруктозу. 

Салатный цикорий в основном применяют как 
пищевые ингредиенты и гарниры к блюдам. Особой 
популярностью эти блюда пользуется в странах Ев-
ропы. В Бельгии салатный цикорий занимает второе 
место среди потребляемых овощей, в Нидерландах 

– третье, а во Франции – четвертое. 
Цикорный салат едят сырым, вареным, туше-

ным, запеченным. Его добавляют в свежие салаты и 
овощное рагу, запекают с яйцами, сыром, яблока-
ми, в тесте. Цикорий придает приятный аромат и 
изысканный орехово-кофейный привкус выпечке. 

Он наделяет пикантным вкусом сырный суп. Блюда 
из цикория служат прекрасным гарниром для карто-
фельных, рыбных и мясных блюд.

Цикорий отлично сочетается с цитрусовыми, 
грушами, персиками, морковью, зеленым горош-
ком, солеными и свежими огурцами, луком, чес-
ноком, сладким перцем, яичницей, омлетом, око-
роком, майонезом, яично-масляным и томатным 
соусом.

ЦИКОРИЙ НЕ ПРОСТОЙ,ЦИКОРИЙ НЕ ПРОСТОЙ,
А ЛИСТОВОЙ А ЛИСТОВОЙ 
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Выращивать цикорий салатный в условиях 
умеренного климата можно круглый год. С 
мая по сентябрь это можно делать под от-
крытом небом, а с сентября по май – в до-
машних условиях. Это растение не требует 
постоянного освещения. Даже, наоборот, к 
салатному цикорию применяют метод освет-
ления (отбеливания листьев), чтобы избавить 
вкус листьев от излишней горчинки. Освет-
ление происходит путем полного затемне-
ния зелени от света и применяется к раз-
новидности Эндивий за неделю или две до 
срезания листьев. Так как листья цикорного 
салата не предназначены для долговремен-
ного хранения, рекомендуется производить 
их отбеливание по мере необходимости. Не-

отбелённые салаты лучше сопротивляются 
холодам, поэтому последние кустики Энди-
вия могут оставаться на грядках при неболь-
шом укрытии и благоприятной погоде до 
второй половины ноября. Чем прохладнее 
погода, тем нежнее становится зелень, и за-
частую ноябрьские салаты на вкус хороши и 
без отбеливания, ведь холод способствует 
устранению горечи. Некоторые сорта Энди-
вия отбеливаются самостоятельно.
Для зимней выгонки витаминной зелени вы-
ращенные на грядках корнеплоды цикория 
помещают в контейнеры или ящики высо-
той не менее 40–45 см, наполненные увлаж-
ненным грунтом или субстратом из земли, 
опилок, торфа и  перегноя. В них вертикаль-

но помещают корнеплоды, 
присыпав их так, чтобы точка 

роста находилась выше уровня грунта. По-
ливать надо осторожно, чтобы вода не по-
падала на зеленые верхушки корнеплодов. 
Затем контейнер накрывают непрозрачной 
пленкой или плотной влажной тканью и раз-
мещают в помещении с температурой + 7 
– 14° С на 15 дней. По прошествии этого 
времени температуру среды необходимо 
повысить до +18 – 20° С, а через 10 – 15 
дней уже можно собирать урожай. Обычно 
для получения витаминных кочанчиков, ко-
торые, по сути, являются крупной почкой, 
используют разновидность цикория салат-
ного Витлуф.  

АГРАРНИЙ ГЛОБУС
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1 Индия 
2 Китай 
3 Северная Африка 
4 Средиземноморье 
5 Европа 
6 Америка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» 
СПАРЖИ:
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УНИКАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ

ЦИКОРИЙ НЕ ПРОСТОЙ,ЦИКОРИЙ НЕ ПРОСТОЙ,
А ЛИСТОВОЙ А ЛИСТОВОЙ 

Салат цикорный, или цикорий 
салатный, или, как его еще называ-
ют, цикорий листовой, относится 
к морозоустойчивым, неприхотли-
вым и довольно высокоурожайным 
культурам. Листья его богаты бел-
ками, витаминами группы А, В и С, 
каротином, рибофлавином, тиами-
ном, аскорбиновой и никотиновой 
кислотами, жирами, углеводами, ми-
неральными солями калия, натрия, 
железа, фосфора, кальция, марган-
ца, а также полезными горькими 
веществами (в т. ч. содержащими 
гликозид интибин). Особенно бо-
гат цикорий инулином, являющимся 
природным пребиотиком. В корнях 
растения содержится 65–75%, а в 
листьях – около 40%. Такой состав 
объясняет целебное действие про-
дукта при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, сахарном диабете, 
проблемах желудочно-кишечного 
тракта, почек, печени. Действует ци-
корий салатный и как жаропонижа-
ющее, очищающее, антибактериаль-
ное, моче- и желчегонное средство. 
Также он обладает успокаивающим 
и сосудорасширяющим эффектом. 
Последнее свойство определяет 
ограничение в употреблении рас-
тения для людей, страдающих от 
варикозного расширения вен и ге-
морроя. Имеются также противо-
показания при индивидуальной не-
переносимости продукта.  

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА



ЗБЕРІГАННЯ

ДЛИТЕЛЬНОГО  
ХРАНЕНИЯ 
ЧЕСНОКА

СПОСОБОВ
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Убирают чеснок, как только его 
листья пожелтеют и начнут скло-
няться к земле. Чтобы не повре-
дить луковицы и предотвратить 
гниение, советую выкапывать их 
с помощью вил в сухую погоду. 
Очищенные от земли головки раз-
ложить прямо на грядке под солн-
цем. Чеснок сушится примерно 
5–7 дней. При пасмурной пого-
де чеснок лучше укрыть навесом 
или перенести в недоступное для 
дождя место (в беседку, теплицу, 
террасу, гараж). Но нельзя забы-
вать, что чеснок должен находить-
ся в проветриваемом помещении, 
чтобы он не отсырел. Когда го-
ловки подсушатся, следует про-
вести обрезку корней секатором 
или ножницами в среднем около 3 
миллиметров, а стебель отрезать, 
оставляя до 10 сантиметров. 

 Для того, чтобы уберечь чеснок 
от плесени, обработайте каждую 
головку специальным раствором 
из подсолнечного масла. В дове-
денное до кипения масло добавь-
те йод (10 капель на 0,5 литров 
масла). После того, когда раствор 
остынет, каждую головку следует 
обмакнуть в него и оставить су-
шиться. Такая манипуляция по-
зволит дольше сохранять урожай. 
Особенно если сомневаетесь, что 
хорошо просушили чеснок или 
выкопали его в дождливую погоду. 

 Все знают, что чеснок бывает 
озимым и яровым, а вот как отли-

чить один от другого, не каждый 
знает. А ведь это очень важно, ведь 
яровой чеснок сажают весной, а 
озимый – осенью. Перепутаете 
– и не получите урожая. Озимый 
чеснок высаживают обычно, что-
бы есть сразу, а яровой прекрасно 
подходит для хранения до весны. 

 Озимый чеснок отличается от 
ярового по количеству зубчиков 
– 4-6, их число всегда четное. Чего 
не скажешь о зубчиках ярового 
– их много (12–20), они разного 
размера и даже формы. В центре 
головки у озимого чеснока есть 
стволик, а у ярового его нет.

 Яровой чеснок высаживают как 
можно раньше, когда земля про-
греется до +5-7 °C. Если этого не 
соблюдать, в почве не будет хва-
тать влаги, и растение плохо уко-
ренится. Листья начнут использо-
вать запасные вещества зубчиков, 
а это снизит урожай. Зубчики 
ярового чеснока заделывают на 
глубину 6–7 см. Озимый чеснок 
высаживают под зиму, обычно в 
октябре, а иногда и после первого 
снега. Растение до морозов укоре-
няется. Урожай ярового чеснока 
во многом зависит от способов его 
хранения. Если он хранился при 
температуре до +20 °C, луковицы 
вырастут крупные, но могут не 
успеть вызреть до конца сезона, а 
если хранить при низкой темпера-
туре +6-7 °C, луковицы будут более 
мелкие, но зато вызреют.

 Складировать головки чеснока 
после уборки можно как в про-
хладное место, так и в теплое. Оп-
тимальная температура зависит 
от его сорта. Яровые сорта обычно 
хранят смешанным способом: 6 
месяцев при комнатной темпера-
туре (+ 18-20°C), а затем постепен-
но охлаждают до +4 °C и сохраня-
ют не более двух месяцев. Озимые 
сорта чеснока хранятся иначе. Из-
за того, что количество кроющих 
чешуек у него меньше, чем у яро-
вого, он больше подвержен раз-
личным заболеваниям по причине 
испарения содержащейся в нем 
влаги. Надо внимательно следить 
за выдержкой средней температу-
ры около +2°C. Важно соблюдать 
оптимальную влажность для ози-
мого и ярового чеснока – 50 – 70%. 
При слишком низкой влажности 
чеснок пересохнет, а при высокой 
– начнет гнить. Чеснок не любит 
много света, лучше хранить его в 
темном месте.

 При незначительных объемах 
выращенного чеснока его хранят 
на стеллажах слоем 20–40 см или в 
ящиках по 10–12 кг, при этом раз-
мещают так, чтобы не препятство-
вать движению воздуха. 

ЗБЕРІГАННЯ
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Способ №1. Отличный 
способ хранить чеснок в 
молотом виде. Для начала 

очищаем зубчики чеснока и 
пропускаем через пресс или 

мясорубку. Посолите, сложи-
те в банку и закройте крышкой. 

Можно также измельчить чеснок 
и хранить в холодильнике при 
температуре от +2-4 °C, такой 
способ хорош тем, что перед го-
товкой не нужно тратить время 
на его чистку и обработку, а сразу 
добавить в блюдо. Хранить такой 
чеснок можно до двух месяцев. 

Способ №2. Для этого пона-
добятся сетка, наполненная го-
ловками чеснока, которые пере-
мешаны с луковой шелухой. Ее 
следует подвесить над полом, что 
будет препятствовать появлению 
плесени и гнили. Этот способ не 
требует много места. 

Способ №3. Если влажность 
в помещении, где хранится чес-
нок, повышена (норма 50–70%), 
можно использовать мешочек, 
пропитанный солевым раство-

ром. Это защитит его от гниения 
и плесени. 

Способ №4. Хранение чеснока 
в деревянных ящиках. Для этого 
надо пересыпать его луковой ше-
лухой, золой, мукой или солью. 
При соблюдении температурного 
режима чеснок хранится около 5 
месяцев.

Способ №5. Один из самых 
древних способов хранения чес-
нока – плетение кос из высушен-
ных вместе со стеблем головок и 
подвешевание их в темном, сухом 
и прохладном месте. Этот способ 
удобен для фермерских хозяйств, 
собирающих чеснок в больших 
объемах. Ведь на одной стене 
или потолочной балке можно 
разместить много вязанок. При 
этом нужно осматривать запасы 
и своевременно отбраковывать 
подгнивающие луковицы.

Способ №6. Существует про-
веренный способ хранения чес-
нока в соли, позволяющий пере-
жить зиму без потерь. Для этого 

ЗБЕРІГАННЯ

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЧЕСНОКА
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чеснок укладываем в деревянный 
ящик с отверстиями, пересыпая 
каждый слой поваренной солью. 
Также можно сложить чеснок 
плотно в стерильную банку, за-
полняя солью пустоты. Главное, 
чтобы снизу, и сверху был вну-
шительный слой соли (2-3 см).

Способ №7. Многие хранят 
чеснок в обычной муке. Дело в 
том, что мука отлично поглощает 
излишки влаги. На дно кастрюли 
с крышкой насыпаем слой муки, 
затем обваливаем в муке чесноч-
ные головки и плотно укладываем 
головки, сверху присыпаем мукой 
и закрываем крышку. Чеснок со-
храняет свежесть до самого лета.

Способ №8. В обычную кар-
тонную коробку насыпаем золу 
слоем 2 см, и сверху плотно укла-
дываем головки чеснока. Далее 
выкладываем второй слой чес-
нока и посыпаем золой, и так да-
лее. Верхний слой должен быть 
из золы. В такой упаковке чеснок 
спокойно хранится при комнат-
ной температуре.

Способ №9. Храним чес-
нок в парафине. Для этого 
растапливаем парафиновые 
свечи на водяной бане, поо-
чередно окунаем в расплав-
ленный парафин головки 
чеснока и даем ему стечь. Та-
ким образом, парафин образует 
защитную пленку на поверхности 
и она станет препятствовать испа-
рению влаги, не подпустит к чес-
ноку болезнетворные организмы.

Способ №10. На мой взгляд, 
самый оригинальный способ хра-
нения чеснока – консервирование. 
Для консервации можно исполь-
зовать вино или уксус. Очищен-
ные зубчики помещают в банку и 
заливают сухим вином или белым 
уксусом. Для остроты вкуса можно 
добавить специи: сухой укроп, ко-
риандр и черный перец горошком. 
Плотно закрытая банка помещает-
ся в холодильник. Чеснок не пор-
тится до четырех месяцев.

 Все вышеперечисленные спо-
собы можно комбинировать. 

Мстислав СТЕПАНЮК, 
овощевод, Чернигов

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЧЕСНОКА

ЗБЕРІГАННЯ
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Полуницю не радять виро-
щувати на одному місті 
більше  чотирьох років, 

бо її врожайність почне знижу-
ватися. Тож необхідно точно 
знати, після яких культур можна 
садити полуницю, а після яких 
це робити небажано. Хоча пра-
вильніше сказати не «садити», а 
«розсаджувати», оскільки омо-
лодження культури зазвичай 
відбувається за рахунок саджан-
ців або так званих вусів росли-
ни, якщо біологічні особливості 

ДОБРДОБР²² СУС СУС²²ДИ ДИ 
²² КОНКУРЕНТИ ПОЛУНИЦ КОНКУРЕНТИ ПОЛУНИЦ²²

ЯГОДИ
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сорту це дозволяють. Така ін-
формація стане корисною і для 
тих садівників, які вирішили до-
повнити міжряддя полуниці ін-
шими сільгоспкультурами, щоб 
максимально ефективно вико-
ристати свою ділянку. 

Тож на що варто звернути 
увагу при виборі «сусідів» по-
луниці у першу чергу?

ПО-ПЕРШЕ, не садити полу-
ницю поруч із рослинами, яким 
для повноцінного розвитку по-

трібні однакові поживні речови-
ни.

ПО-ДРУГЕ, не можна виса-
джувати поруч рослини, у яких є 
спільні хвороби та шкідники .

ПО-ТРЕТЄ, не слід розміщу-
вати по сусідству рослини, яким 
потрібна різна кількість води. 
Адже рослини, посаджені поруч, 
доводиться однаково поливати.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, культури, 
що ростуть поруч, не повинні 
перекривати одна одній світло, 
тобто вони мають бути при-
близно однакової висоти.

НЕБАЖАНЕ 
СУСІДСТВО

Попори невибагливість полу-
ниці, існує багато рослин, сусід-
ство з якими не піде на користь 

ЯГОДИ
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ні їм, ні полуниці. Мова про такі 
розповсюджені культури, як то-
мати, солодкий перець, карто-
пля, баклажани та огірки. Вони 
мають спільні хвороби з полу-
ницею, а також для їх розвитку 
необхідні ідентичні поживні ре-
човини. Капуста також не буде 
добре рости поряд із полуницею, 
оскільки вона вимагає ряснішо-
го, ніж для полуниці, поливу. 
Малину відносять до небажа-
них сусідів, оскільки вона має 
властивість висушувати ґрунт, а 
полуниці це навряд чи сподоба-
ється. Та й зайва тінь від мали-
ни не піде їй на користь — ягоди 
будуть дрібними, а їх дозрівання 
недружним. Не рекомендовано 
розсаджувати полуницю після 
соняшнику і топінамбура, бо 
вони надто сильно виснажують 
грунт. До речі, після цих росли-
ни не радять висаджувати біль-
шість городніх культур.  

ДОБРОСУСІДСТВО

Якщо зустрінете на грядах 
поряд із полуницею висаджені 
тюльпани або іриси, не дивуйте-
ся, це зроблено не лише для кра-
си. Ці квіти стимулюють рясне 
плодоношення суниці садової, 
а тому стають частими для неї 
сусідами. Відмінним захистом 
рослин полуниці від шкідників 
і такого захворювання, як фуза-
ріоз, є чорнобривці. Крім того, 
карликові сорти чорнобривців 
не будуть затуляти кущі полуни-
ці від сонячних променів. 

Посадити полуницю радять  
у пристовбурних кругах дерев 
і ягідних кущів, наприклад, об-
ліпихи, винограду, сосни, ялини. 
Головне при цьому зробити так, 
щоб полуниця отримувала до-
статню кількість світла. Добрим 
сусідом, але не попередником 
для полуниці може стати суниця 

ЯГОДИ



лісова, яка є її найближчим ро-
дичем. 

Найкраще поряд із полуницею 
буде рости петрушка. Її запах не 
переносять слимаки, тому пе-
трушка, посаджена у міжряддях 
полуниці, сприятиме неушко-
дженості ягід. Прийнятним є 
сусідство полуниці з морквою, 
але варто зауважити, що моркву 
з петрушкою поруч краще не са-
дити. Буряк, редька або редиска 
також є відмінними сусідами 
для полуниці. Але для їх нор-
мального розвитку міжряддя 
полуниці мають бути не менше, 
ніж півметра завширшки.

З рослин родини цибулевих су-
ниця садова найкраще сусідить з 
такими культурами, як цибуля 
ріпчаста та часник. До речі, час-
ник послужить захистом полуни-
ці від найнебезпечнішої для неї 
хвороби — фітофторозу. Цибуля 
біля полуниці також добре себе 
почуває і розвивається, практи-
кують змішані посадки цибулі і 

моркви у міжряддях полуниці, 
чого не можна сказати про цибу-
лю та часник. З часником відмін-
но поєднується петрушка.

До корисних сусідів суниці 
садової можна віднести бобо-
ві культури — горох, квасолю 
або сочевицю. Суниця висотує 
з грунту запаси азоту, а бобові 
його не потребують. Крім того, 
горох допоможе заповнити цю 
нестачу за рахунок природного 
накопичення і вивільнення ком-
поненту. Можна також висаджу-
вати полуницю на ділянку після 
цикорного салату, сидератів, ку-
курудзи, селери, кропу. 

Баштанні культури мають 
поверхневу кореневу систему, 
тому можуть висаджуватися 
після полуниці. Хвороби, до 
яких схильна садова суниця, їм 
не страшні, але через виснажен-
ня звільненої від суниці ділянки 
рекомендують її удобрити, інак-
ше баштанні виростуть недо-
розвиненими. 

м. Черкаси,   
вул. Хрещатик, 195, офіс 511
Тел. офіс: +38 0472 50 51 34 

Моб. : +38 067 742 97 05 
Моб.: +38 067 474 69 00

 www.adana3.com.ua

ТОВ Адана 3
Ліцензований виробник

саджанців суниці в Україні  

Пропонуємо
сертифіковані

саджанці
суниці фріго 

 

Червневі сорти:

ALBA®

ASIA®

ROXANA®

RUMBA®

FLORENCE®

MALWINA®

Ми співпрацюємо з:

YALTIR 
AGRICULTURAL SBR AGRO
PRODUCTS , INC.

® - захищено правом 
інтелектуальної власності. 

Саджанці постачаються офіційно
з пакетом супровідних документів. 

Мінімальне замовлення - 
1 ящик (1000 шт.) 



САДІВНИЦТВО

ОНОВЛЕННЯ ОНОВЛЕННЯ 
СОРТСОРТ²²В  В  
ВИШНВИШН²²    
ТА ЧЕРЕШНТА ЧЕРЕШН²² 
ЗА РАХУНОК ЗА РАХУНОК 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук, ст. 
наук. співробітник, 
Інститут садівництва 
НААН
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ТАКІ БЛИЗЬКІ, 
АЛЕ ЗАНАДТО РІЗНІ

Згідно наукової літератури та 
зовнішніми ознаками вказані дві 
культури «майже сестри», які на-
лежать до одного роду Cerasus j. 
У становленні промислового сор-
тименту вишні та черешні брали 
участь в основному вишня зви-
чайна, або кисла, черешня, вишня 
степова та у дуже невеликій мірі 
вишня повстяна. Маючи надто 
багато візуально видимих спіль-
них морфологічних ознак (фор-
ма плодів, плодоніжки, кісточки, 
форма листя, гілкування та габі-
тус дерев), вони водночас різні. 
Це обумовлено їх «нутром», тоб-
то генетикою.

Черешня має 2n = 16, та з поміж 
усіх кісточкових, а правильніше 
– навіть з усіх плодових культур 
вирізняється швидким ростом та 
високорослістю дерев, великим 
листям. Плоди більші, та мають 
значно більш ранні, ніж у вишні, 
терміни достигання; сильно варі-
юють за забарвленням та мають в 
основному солодкуватий смак за 

мінімумом кислот. Тому споживан-
ня відносно обмежене – в основно-
му свіжими. Однак за зимостійкіс-
тю черешні поступаються вишні, а 
більшість їх сортів є самобезплід-
ними – тобто у саду треба садити 
декілька дерев різних сортів. 

Вишня звичайна, або кисла, 
має набір хромосом 2n = 32 та 
вважається гібридом черешні із 
вишнею степовою (оскільки сама 
у дикому вигляді не знайдена). За 
характером росту буває дерево-
подібною та кущоподібною. Де-
рева в основному слабкої чи се-
редньої сили росту, що корелює 
із високою зимостійкістю як бру-
ньок, пагонів, коріння, так і рос-
лин у цілому. Плоди в основному 
типового червоного забарвлення 
та кислуватого смаку; достига-
ють пізніше черешні та мають 
більш універсальне використан-
ня – окрім свіжих, ідуть на різ-
ні види переробки. За ступенем 
самоплідності сорти теж різні, 
тому для надійного запилення 
та високої продуктивності варто 
мати декілька сортів.

ПІЗНЯ ЧЕРЕШНЯ КРУПНОПЛІДНА

САДІВНИЦТВО
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ВИШНЄ-ЧЕРЕШНЯ – 
ТАКА МОЛОДА, 
А ВЖЕ ПОПУЛЯРНА

Постійне бажання людини 
отримувати щось краще та ре-
зультативна робота українських 
і зарубіжних селекціонерів у 
процесі міжвидової гібридизації 
спричинили появу сортів-міжви-
дових гібридів, а простіше – ви-
шнє-черешень. 

В Україні з 1966 р. та пізніше 
була отримана низка сортів, що 
знайшли подальше як аматор-
ське, так і комерційне викорис-
тання:

•  ВСТРЄЧА (вишня Любська із 
черешнею Київська 19);

•  ІГРУШКА (вишня Любська із 
черешнею Солнєчний шар);

•  ШАЛУНЬЯ (вишня Самсоновка 
із черешнею Київська 19);

•  НОЧКА (вишня Норд Стар із 
черешнею Валерій Чкалов);

•  ЧУДО (вишня Гріот Остгейм-
ський із черешнею Валерій Чка-
лов).

Наприклад, хіт продажів сорт ви-
шні Чудо має приплюснуті, на ко-
ротких плодоніжках великі плоди 
відмінного смаку, що «ховаються» 
у густому і великому листі. Дерева 
вище середньої сили росту, морфо-
логічно більш схожі на черешневі і, 

ЧУДО на ВСЛ вишні

ЧУДО високо на вишні

САДІВНИЦТВО

НІЖНІСТЬ



головне – плодоносять щорічно.
Сорт Встрєча при зовні типово 

вишневій слаборослості, гілкуванні 
та виду дерев має смачні, яскраві і 
приплющені плоди, що рясно «об-
ліплюють» гілки. Однак її зимостій-
кість та стійкість до моніліозу серед-
ня. Водночас Ігрушка та Шалунья 
порадують розмірами плодів, але 
не щорічною врожайністю досить 
великих дерев. У цілому у вишнє-че-
решень усе «як у людей» – мають як 
свої переваги, так і недоліки.

ПРИЧИНИ ОНОВЛЕННЯ 
СОРТІВ І НЕОБХІДНОСТІ 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

Як у випадку з іншими плодо-
вими, їх декілька. Чи то у при-
стойному фермерському саду, 
чи на дачній або присадибній ді-
лянці після декількох років пло-
доношення дерев, оцінки їх то-
варно-біологічних, смакових та 
технологічних властивостей ми 

можемо розчаровуватись, а точ-
ніше, прийти до висновку: треба, 
щоб було краще. 

Підгрунтям для цього може 
бути ряд невідповідностей:
• невідповідність отриманого 
врожаю параметрам раніше за-
явленого сорту;
• бажання збільшити або змен-
шити кількість дерев уже наяв-
ного сорту;
• наявність на купленій землі чи 
садибі дерев-напівкультурок (не-
відомого походження або ж про-
сто сіянців-дичок);
• просте бажання закріпити і 
вирощувати новіший та конку-
рентніший на даний час сорт.

І саме тут прийде на допомогу 
можливість вдосконалення сор-
тів методом перещеплення у кро-
ну уже існуючих дерев різного 
віку. Тобто нам не треба викор-
човувати дерева, втрачати доро-
гоцінний час чи додаткові фінан-
си. Сам же прийом і називається 
«перещепленням», тому що ми 
плануємо щеплювати уже існуючі 
(і раніше окультурені) дерева.

САДІВНИЦТВО

Плоди вишні сорту ЧУДО



березень 202152

СПОСОБІВ 
НЕБАГАТО, ТА Й 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ТРЕБА ПОЧЕКАТИ

Так різнопланово і просто за 
один рік працювати, як зі сли-
вою (див. №1 журналу за 2021р.) 
не вийде. Як вишня, так і череш-
ня у силу біологічної специфі-
ки до умов формування тканин 
калюсу («раньової», тобто за-
гоєння місця щеплення), надто 
примхливі. Треба працювати у 
ранні терміни – до початку соко-
руху, за відносно невисоких, але 
стабільно плюсових температур. 
На перший план виходять тільки 
два способи: «поліпшеним копу-
люванням» чи «окуліруванням 
вприклад» (традиційно літньою 
або ж ранньо-весняною) на гіл-
ках завтовшки 0,5–2 см. Тобто за 
обох способів – на досить тонких 
гілках. А як їх отримати? Саме 
тому перещеплення матиме два 
етапи: рік попередньої підготов-
ки і рік самого щеплення. В одну 
весну слід провести сильне омо-
лоджуюче обрізування крони де-
рев для отримання на їх штамбі 
чи в основі скелетних гілок по 
5–7 молодих, добре розвинутих 
пагонів-приростів. А уже навес-
ні наступного року зробити саме 
перещеплення. Хоча «окуліру-
вання» краще провести напри-
кінці літа у рік омолодження, а 
«копулювання» – уже навесні. 

У разі доброго приживлення 
щеплень результативність по ви-
шні за 1 – 2 роки дійсно стане 
вражаючою. На відміну від яблуні 
та груші більшість сортів вишні 
біологічно схильні до формуван-
ня пагонів другої хвилі росту (ви-
ноградарі називають їх «пасин-
ками»). Таким чином, через рік 
матимемо перші та великі плоди, 
а через 3–4 роки – повноцінне та 
нове дерево з великим урожаєм, 
та ще й нового сорту. У черешні 

відростання буде у довші строки 
– оскільки вона гілкується гірше.

Варто пам’ятати про поляр-
ність – чим сильніша коренева 
система, тим більше точок росту 
повинні бути защеплені у крону. 
При проведенні перещеплен-
ня варто працювати із живця-
ми (частинами пагонів) не з 2–3 
бруньками, а з 4–6. Логіка про-
ста: більша кількість точок росту 
дають пагони тонші і під тупіши-
ми кутами, відповідно з кращим 
кріпленням та меншими ризика-
ми відломів. Особливо це акту-
ально для сильнорослої черешні, 
що формує зазвичай дуже товсті 
та довгі пагони, які ніяк не «хо-
чуть» гілкуватись.

Головне, у даному випадку ми 
формуємо не саджанець, а дере-
во, яке невдовзі має плодоноси-
ти. А як відомо, плодові бруньки 
на пагонах-жировиках не форму-
ються. Плодові бруньки у вишні 
масово закладаються на пагонах 
до 30–40 см довжини.

Плоди вишнє-черешні ВСТРЄЧА
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САДІВНИЦТВО

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ 
ДО ЗАГОТІВЛІ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ ПАГОНІВ

Плодоносні дерева вишні здатні 
формувати передчасні пагони, вони 
є тонкими, тому їх варто уникати. У 
черешні навпаки – через надмірну 
сильнорослість варто уникати па-
гонів, товстіших за 8–10 мм. Обидві 
культури потребують дуже ранньої 
заготівлі пагонів. Через специфіч-
ні особливості вишня та черешня 
мають суттєво коротший період 
біологічного спокою, і не тільки 
дерев у саду, але і нарізаних з осені 
пагонів. Сховище для них має бути 
вологим, із регулярним та трива-
лим режимом температур не вище 
+ 2–3оС. Після березня триватиме 
період уже їх вимушеного спокою. 
За умов в + 6–7оС і вище бруньки 
почнуть розвиватись, і пагони до 
моменту весняного перещеплення 
стануть непридатними. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ДОГЛЯДУ  
І ФОРМУВАННЯ  
У ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

У рік проведення періодично ви-
даляємо із самої весни і влітку зе-
лені пагони нижче місця щеплення. 
Оскільки бруньки в обох культур є 
мішаними – на одному вузлі посе-
редині одна ростова (вегетативна), 
а по боках – одна–дві квіткові (ге-
неративні), можливе цвітіння. Тому 
як самі квітки, так і можливу зав’язь 
у рік перещеплення слід видаляти. 
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 шкід-
ників та хвороби. 

  
 



  
 



Кожен новий рік вносить свої 
корективи у галузь садівництва. 
Виборювати урожай доводиться 
не лише у шкідників та хвороб, 
а і у нових реаліях змін клімату. 
Вони диктують нові правила гри. 
Наслідки таких змін, як осіннє 
цвітіння дерев та кущів, раннє 
весняне цвітіння, значні пошко-
дження молодих дерев при неве-
ликих приморозках і т. п. важко 
виправити, але їм легко запобіг-
ти. І не потрібно придумувати ве-
лосипед, просто ставтесь до при-
роди, як до самого себе. 

Наведу кілька прикладів. Ска-
жімо, взимку прогнозують зна-

чне зниження температури... У 
більшості людей на першому 
місці тепло в оселі, заготовля-
ють додаткові обігрівачі, дрова, і 
дуже мало кого хвилює, як почу-
ватимуться висаджені дерева та 
кущі. У цьому є велика провина 
і продавців посадкового матеріа-
лу, які заради наживи складають 
такі характеристики своїм де-
ревам, в які хочеться вірити — 
морозостійкість на рівні -30°C, 
у декого навіть 35 нижче нуля. 
Урожайність у рік посадки – де-
сятки кілограмів і так далі. І го-
ловна складова — низька ціна. А 
здешевлення вартості саджанця 

не завжди сумісне з його якістю. 
 Узяти дерево хурми. Його до 

2-метрового розміру можна ви-
ростити за 4 роки, а можна і за 
два, коли добре “годувати” са-
джанці азотними добривами. 
Перегодовані саджанці мають 
чудовий вигляд, але при незна-
чному заморозкові при -8°C мо-
роз розірве його невизрілу кору 
навіть якщо саджанець укрити. 
Така ж сама ситуація буде і в 
нормального саджанця, коли у 
зимові місяці з’являються теплі 
сонячні дні. Кора на деревах з 
південного боку прогрівається. 
Там відбувається пробудження 
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та наповнення вологою. Резуль-
тат – розтріскування кори після 
заморозків. Тож дерева мають 
бути готовими до зимівлі — ви-
зріла та побілена деревина. У 
цьому плані більшого догляду у 
перші роки після висадження у 
ґрунт потребують дерева хурми, 
персика, абрикоса, актинідії, ківі, 
зизифусу та особливо інжиру, які 
потрібно захищати не лише від 
морозу, а й від сонячних опіків. 
Актуально це і для усіх інших 
культур.

Весна може бути короткою 
та спекотною або затяжною та 
холодною. Але за тих чи інших 
умов небажане раннє цвітіння, 
після якого, як правило, запізнілі 
приморозки, а далі втрата уро-
жаю. Затримати цвітіння можна 
за допомогою залізного купоро-
су. У зимовий період треба об-
прискати крону дерев розчином 
300–500 грамів на 10 літрів води. 
Це не лише допоможе знищити 
спори різних грибкових захво-
рювань, але й до 10 днів затрима-
ти розпускання бруньок і разом 
із тим відтягне цвітіння. А побіл-
ка стовбура та скелетних гілок 
вапном відтермінує цвітіння ще 

на тиждень. У північних та цен-
тральних областях можна наки-
дати по периметру крони дерев 
снігу, у південних можна застеля-
ти цю зону білим агроволокном 
— це додасть іще декілька днів. 
При затяжній весняній сльоті з 
високою вологістю подбайте про 
грибкові хвороби. Обробіть де-
рева фунгіцидами, особливо ви-
шні та черешні. Якщо не зробите 
цього, наслідки через хворе листя 
будуть катастрофічні. Уже у лип-

ні, у спеку почне опадати листя. У 
серпні дерева можуть стояти голі 
або напівголі. А разом із осінні-
ми дощами у жовтні–листопаді 
біологічний годинник дерев дає 
збій, сприймаючи цей період за 
весну, вони зацвітають. 

Літня пора потребує чи не 
найбільшої вашої уваги у саду. 
Кожного разу, коли у нестерпну 
спеку ви прагнете заховатись у 
прохолодне місце та випити хо-
лодної води, а на відкритій місце-
вості прикриваєте хоча би голову 
біленькою панамою... Уявіть собі, 
як там почуваються ваші росли-
ни, коли земля та кора на дере-
вах нагріта майже до 60 градусів 
вище нуля. Коли коренева систе-
ма працює у надважких умовах, 
не забезпечуючи достатньо во-
логи, яку швидко випаровує лис-
тя. Усі бачили таке явище, коли 
на стовбурі та гілках виступає 
“глей” – правильно, камідь. Яви-
ще, яке ще й досі не має правиль-
ного визначення. Були описи, що 
це вірусне захворювання, також 
бактеріальне, також грибкове. 
Мої спостереження привели до 
іншого висновку: все набагато 
простіше. В усіх рослин є судини, 

Підготовлений до зими інжир
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якими від коріння до верхівок 
транспортуються різні поживні 
речовини, простіше – сік. Для 
того, щоб це відбувалось, корене-
ва система створює тиск. Залеж-
но від виду та віку дерева тиск 
може сягати від 2 до 200 атмос-
фер. Так от, за перегрівання стов-
бура та гілок дерев через пори в 
корі випаровується багато воло-
ги. Якщо вологи недостатньо, сік 
у судинах сильно загущується, 
що призводить до закупорюван-
ня судин. Коренева система не 
може доправити поживні речо-
вини, збільшує тиск. Тож камідь 
є продуктом проходження та 
фільтрації під високим тиском 
через кору та деревину рослин-
ного соку. Далі все, як написано у 
книжках – у таких місцях залеж-
но від умов селяться бактерії, ві-
руси, різні грибкові – відмирання 
кори та деревини, загибель дере-
ва. Я це пояснив детально, щоб 
підкреслити важливість захисту 
дерев від перегрівання влітку. Не 
менш важливо забезпечити ко-
реневу систему вологою у цей пе-
ріод. Знаю, що у деяких регіонах 
води не вистачає для худоби, не 

те що для дерев. Але у таких ви-
падках не такий важливий полив, 
як збереження вологи у ґрун-
ті. Для цього до рук потрібно 
узяти сапу. По-перше, знищити 
бур’яни, особливо багаторічні – 
вони перші конкуренти на воло-
гу для дерев. По друге, рихлення 
запобігає утворюванню глибоких 
тріщин, через які земля швидко 
осушується навіть до кількох ме-
трів завглибшки. Глибокі тріщи-
ни не лише осушують ґрунт, але і 
рвуть коріння, від чого ще більше 
страждають дерева. Крім того, це 
ще призводить до масової коре-
невої порослі у деяких культур 
(обліпиха, годжі). Недарма у 
народі кажуть, що сапання 
– це сухий полив. І осно-
вна складова успішного 
садівництва – це муль-
чування. Усі рослинні 
рештки – виполоті та 
скошені бур’яни, лис-
тя, обрізані та подріб-
нені гілки – усе має 
залишитись у саду. 
Саме завдяки верх-
ньому органічному 
покриттю, яке живить 

різні мікроорганізми та дощових 
черв’яків, які, у свою чергу, пе-
реробляють рослинні рештки на 
поживні речовини, зберігається 
волога. І немає різниці, чи про-
лилась злива, чи випав невели-
кий дощ або просто ранкова роса 
— усе потрапить до коріння, а не 
стече забитими рівчаками геть із 
саду.
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Осіння пора – теж не 
лише збирання врожаю. 
Якщо помічаєте непри-
родний листопад у вересні 
або й раніше, перша ознака 
– страждання кореневої сис-
теми від нестачі вологи. Тут без 
потужного поливу не обійтись. 
Якщо ви цим знехтували влітку, 
то для старих дерев потрібно від 

100 до 200 літрів води. Інак-
ше дерево впадає у 

сплячку та через місяця півто-
ра–два (в умовах посушливої осе-
ні) за наявності природних опадів 
прокидається та зацвітає. Це може 
відбутись пізньої осені з наслідком 
втрати врожаю. Або серед зими 
під час кількатижневих потеплінь, 
що призводить до загибелі дерева.

Зимова пора – не лише для 
обрізування та профілактики 
хвороб саду. Перевірте у різних 
місцях за допомогою заступу, на 
яку глибину добре зволожений 
ґрунт. Якщо глибина вологи мен-

ша 40–50 см, потрібно зробити 
вологозаряд. Кількість води або 

снігу підбираєте за віком дерева. 
Іноді хороший вологозаряд в осін-
ньо-зимовий період є запорукою 
нормального життя дерева на ці-
лий рік.

Як бачите, складного нічого 
немає, але хороший урожай по-
требує чималих зусиль та фізич-
ного навантаження. І лише птахи 
можуть собі дозволити раз на рік 
прилітати до черешні, коли плоди 
почервоніють. Ми з вами маємо 
працювати протягом року, щоб 
одного разу порадувати свою рід-
ню смачними та поживними пло-
дами. 
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У насадженнях плодових куль-
тур України яблуня займає про-
відне місце. Яблуня уражається 
низкою збудників хвороб. Най-
більшої шкодочинності яблуні за-
вдає парша. Стійкість яблуні до 
хвороб – важлива біологічна влас-
тивість, зумовлена генотипом сор-
ту. Здатність протистояти хворобі 
може виражатись у формі імуніте-
ту або у вигляді певного механізму 
стійкості, який допомагає рослині 
уникнути природного зараження 
або послаблює його дію. Імунітет 
– це абсолютний стан, тобто рос-
лина є імунною і не уражується. 
Стійкість же – стан відносний.

Сьогодні у зв'язку з розвитком 

органічної системи виробництва 
сільськогосподарської продукції 
велика увага приділяється імун-
ним до парші сортам яблуні. Імунні 
сорти – це шлях до екологічно чи-
стої продукції зі зменшенням 
витрат на засоби хімічного 
захисту плодів від найне-
безпечніших хвороб: пар-
ші та борошнистої роси. 
Стійкі до парші – резис-
тентні, імунні сорти гене-
тично не схильні до цих 
небезпечних хвороб, тому 
кількість дорогих хімічних 
втручань при органічному 
вирощуванні можна заміни-
ти на біопрепарати.

СОРТИ ЯБЛУНСОРТИ ЯБЛУН²²    
ДЛЯ ОРГАНДЛЯ ОРГАН²²ЧНОГО САДУЧНОГО САДУ

В.В. ВОЛОШИНА, 
кандидат с.-г наук,
Дослідна станція 
помології  
ім. Л.П. Симиренка 
ІС НААН України
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Використання сортів із високою 
стійкістю до хвороб або імунних, 
у першу чергу до парші, зменшує 
вміст токсинів у плодах. Це, у свою 
чергу, дозволяє підвищити врожай-

ність і якість продукції, знизити її 
собівартість і поліпшити еколо-

гічний стан навколишнього 
середовища.

Цінність у садівництві мають 
сорти з комплексною стійкістю до 
основних грибкових хвороб – пар-
ші, борошнистої роси, бурої пля-
мистості, плодової гнилі та ін. Біль-
шість сортів, імунних проти парші, 
виявляє слабку сприятливість до 
всіх перелічених хвороб. Викорис-
тання таких сортів, у першу чергу 
до парші, важливе для органічного 
садівництва. Продукція, отримана 
з такого саду, буде цінна як для спо-
живання у свіжому вигляді, так і на 
переробку. Це дасть результат: ви-
робники отримують гарні врожаї, 
при цьому заощаджуючи, а спожи-
вачі – задоволення від використан-
ня в їжу здорового яблука. При цьо-
му не завдаючи шкоди довкіллю!

Велику зацікавленість викли-
кають сорти, в яких стійкість до 
хвороб поєднується у комплексі 
з іншими господарсько-цінними 
ознаками, а саме: скороплідністю 
та високою врожайністю, стабіль-
ним плодоношенням, відмінними 
товарними та смаковими якостями 
плодів, стійкістю до несприятливих 
умов довкілля та ін. Багатьом імун-
ним сортам притаманна досить ви-
сока посухостійкість.

Всебічне вивчення та виведен-
ня нових сортів з комплексом цих 
ознак на Дослідній станції помоло-
гії ім. Л.П. Симиренка проводиться 
на основі генетичної колекції, яка 
налічує понад 1280 зразків яблуні. 
Нашими дослідженнями, що велися 
протягом багатьох років в умовах 
Правобережної частини західного 
Лісостепу України, встановлено, що 
не всі високостійкі та імунні сорти 
(за літературними даними), особли-
во інтродуковані, ті, що завозяться 
з-за кордону, поводять себе відпо-
відно у певних ґрунтово-кліматич-
них умовах. Кожен сорт потребує 
всебічного вивчення у певному регі-
оні (перед закладанням саду). 

Також хочу зауважити, що деякі 
недосвідчені науковці радять закла-
дати органічні сади високостійкими 
сортами, спираючись лише на літе-

ратурні джерела та не маючи певних 
даних з їх всебічного вивчення. Зу-
стрічаються рекомендації для орга-
нічного саду використовувати певні 
сорти яблуні нашої селекції (Внучка, 
Мліївчанка осіння, Росавка тощо), 
які не є підтвердженими. Так, ці сор-
ти підходять для звичайних техно-
логій вирощування яблуні, але ніяк 
не для органічного садівництва. 

Тому слід скурпульозно підходи-
ти до підбору сортів яблуні для ор-
ганічного саду. Відбирати з великої 
кількості рекомендованих імунних 
сортів, що завозяться з-за кордону, 
лише ті, які перевірені та відповіда-
тимуть усім певним критеріям.

Колекція яблуні Дослідної станції 
помології налічує понад 60 імунних 
зразків яблуні. Вивчаючи їх багато 
років у певних ґрунтово-кліматич-
них умовах та дослідивши їх у про-

САДІВНИЦТВО

У збільшенні валового врожаю 
плодових культур, у тому числі і 
яблуні, не менше, ніж 50–60 % успіху 
залежить від сорту. Адже сорт як 
фактор виробництва відіграє дуже 
велику роль у садівництві, питома 
вага сорту набагато вища, ніж у 
інших галузях рослинництва. 
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мислових насадженнях, можемо 
рекомендувати, що найдоцільніше 
закладати органічні сади наступ-
ними імунними сортами: Вільямс 
Прайд та Редфрі (група літніх сор-
тів); Грінслівз, Кандиль орловський, 
Солнишко (група осінніх); Рубінола, 
Ліберті, Перлина Києва, Сябрина, 
Флорина (група зимових). 

Вільямс Прайд – літній сорт 
американської селекції. Імунний 
до парші, стійкий до борошнистої 
роси, сприйнятливий до європей-
ського раку, скороплідний, зимос-
тійкий. Дерево середньоросле з 
широкоовальною кроною середньої 
густоти. Цвіте у ранні терміни дуже 
рясно і дружно. Плоди середніх 
розмірів, масою 120–160 г, округ-
ло-конічні зі слабо-ребристою по-
верхнею, жовто-білі з інтенсивним 
рожево-темно-червоним штриху-
ватим рум'янцем майже на всій по-
верхні. М'якуш жовтувато-білий, 
щільний, середньої зернистості, 
дуже соковитий, з легким ароматом, 
кисло-солодкий, трохи терпкий. 
Дегустаційна оцінка 7,8–8,4 бала. 

Знімальна стиглість настає у першій 
декаді серпня. Дозрівають плоди 
на дереві неодночасно. Збирають 
плоди у два прийоми. Зберігаються 
плоди до 1,5 місяця.

Редфрі – літній сорт американ-
ської селекції. Імунний до п'яти рас 
парші, високостійкий до борош-
нистої роси, зимостійкість вища за 
середню. Дерево вище середньої 
сили росту з рідкою розлогою кро-
ною. Тип плодоношення мішаний. 
Цвіте у середні строки, досить по-
мірно. У пору товарного плодоно-
шення на середньорослій підщепі 
вступають на четвертий рік. Плоди 
середнього розміру, масою 115–150 
г, одномірні, зрізано-округло-ко-
нічні, зеленувато-жовті, з інтенсив-
ним червоно-бордовим розмитим 
рум'янцем майже на всій поверхні, 
рідко розташованими дрібними 
світлими підшкірковими крапка-
ми та слабким нальотом. Шкірочка 
середньої товщини, щільна, елас-
тична, гладенька, блискуча. М'якуш 
світло-кремовий, щільний, дрібно-
зернистий, соковитий, гармонійно-

ВІЛЬЯМС ПРАЙД

ГРІНСЛІВЗ

КАНДИЛЬ ОРЛОВСЬКИЙ

РЕДФРІ
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го кисло-солодкого смаку, зі слаб-
ким ароматом. Дегустаційна оцінка 
8,0–8,5 бала. Знімальна та споживча 
стиглість плодів настає у другій де-
каді серпня. Транспортабельність 
висока. У холодильнику зберігаєть-
ся близько двох місяців. 

Грінслівз – осінній сорт, одержа-
ний у 1966 році на Іст-Моллінгській 
дослідній станції (Велика Британія) 
доктором Елстоном. Імунний проти 
парші (гена Vf); дуже високозимос-
тійкий, висока польова стійкість 
проти збудників комплексу грибних 
хвороб, скороплідний, високі сма-
кові якості плодів та стабільна вро-
жайність. Дерево помірного росту з 
компактною округлою незагущеною 
кроною. Тип плодоношення міша-
ний. Цвіте у середні строки, рясно і 
тривало. Плоди середнього розміру, 
масою 130–150 г, надзвичайно одно-
мірні, кулясті (точені), зеленувато-
жовті, з середньою кількістю вели-

ких та середніх за величиною сірих 
опробковілих сочевичок. Шкірочка 
середньої товщини, злегка шор-
стка, суха, інколи з сітчастим бурим 
оржавленням. М’якуш жовто-кре-
мовий, щільний, хрусткий, дуже со-
ковитий, насиченого гармонійного 
кисло-солодкого смаку. Дегустацій-
на оцінка 8,5–8,6 бала. Знімальна та 
споживча стиглість настає одночас-
но – у середині вересня. У холодиль-
нику зберігаються до 2-х місяців. 
Транспортабельність середня. При-
значення універсальне.

Кандиль орловський – осінній 
сорт, одержаний у Всеросійсько-
му НДІ селекції плодових культур. 
Імунний до парші, високостійкий 
проти збудників основних грибних 
хвороб, скороплідний, високози-
мо- та морозостійкий, високовро-
жайний, привабливий зовнішній 
вигляд плодів. Дерево середньорос-
ле з округлою середньозагущеною 
кроною. Плодоносить переважно 
на кільцівках, плодушках, списиках. 
Цвіте у середньопізні строки, трива-
ло, з середньою інтенсивністю. Пло-
ди середнього та вищого за середній 
розміру, масою 130–180 г, середньо-
одномірні, подовжено-конічні, зі 
слабо вираженим поперечним пе-

рехватом у верхній третині та силь-
ною, згладженою ребристістю по 
всій висоті, горбкуватою верхівкою, 
світло-жовті, з рожевувато-черво-
ним розмитим рум’янцем на ¾ по-
верхні, на фоні якого добре помітні 
бурувато-темно-червоні штрихи та 
дрібні сірувато-рожеві рідкі підкір-
кові цяточки, а також сизий наліт. 
Шкірочка тонка, середньої щільнос-
ті, гладенька, блискуча. М’якуш кре-
мовий з зеленуватими прожилками, 
щільний, дрібнозернистий, серед-
ньої соковитості, доброго кисло-со-
лодкого смаку. Дегустаційна оцінка 
7,6–8,2 бала. Знімальна стиглість 
плодів настає у першій декаді верес-
ня, споживча – наприкінці вересня. 
Транспортабельність середня. У хо-
лодильнику зберігається 2–3 місяці. 

Рубінола – ранньозимовий сорт. 
Дерево сильноросле, з широкоо-
вальною досить рідкою кроною. 
Плодоносить на плодових прути-
ках, однорічних приростах і кільців-
ках. Сорт імунний проти п’яти рас 
парші, зимостійкий, середньоспри-
ятливий до парші. Цвіте у середні 
строки, дружно. Плоди середнього 
та вище середнього розмірів, серед-
ньою масою 140–170 г, одномірні, 
пласкоокруглі, жовті, з інтенсив-
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ним оранжево-червоним розмитим 
рум’янцем майже на всій поверхні, 
на фоні якого добре помітні невели-
кі темно-червоні штрихи. Шкірочка 
товста, щільна, гладенька, блискуча, 
суха. М’якуш жовтувато-кремовий, 
середньої щільності, середньозер-
нистий, соковитий, хрусткий, дуже 
доброго кислувато-солодкого сма-
ку, ароматний. Дегустаційна оцінка 
8,6 бала. Знімальна стиглість настає 
на початку вересня. Плоди у холо-
дильнику зберігаються до чотирьох 
місяців. Використовуються пере-
важно свіжими.

Солнишко – ранньоосінній сорт, 
виведений на Орловській зональній 
плодово-ягідній дослідній станції 
(нині Всеросійський НДІ селекції 
плодових культур). Імунний до пар-
ші, стійкість до борошнистої роси 
вища середнього, проти плодової 
гнилі середня, дуже скороплідний, 
зимостійкий, середньо-періодич-
ний. Дерево середньоросле, з широ-
коовальною або округлою, ажурною 
кроною. Плодоносить переважно 
на кільцівках і плодушках. Цвіте в 
середньо-пізні строки, дуже рясно і 

дружно. Плоди вище середніх роз-
мірів, масою 160–230 г, одномірні, 
округло-конічні, широкоребрис-
ті, трохи асиметричні, жовтувато-
світло-зелені, з яскравим рожево-
червоним штрихувато-розмитим 
рум'янцем майже на всій поверхні. 
Шкірочка тонка, щільна, еластична, 
гладка, блискуча. М'якуш білий з 
рожевуватими прожилками, серед-
ньої зернистості, ніжний, дуже со-
ковитий, середньої щільності, з гар-
монійним кисло-солодким смаком. 
Дегустаційна оцінка 8,2–8,4 бала. 
Знімальна і споживча стиглість на-
стає одночасно – у третій декаді 
серпня, плоди швидко перестига-
ють і опадають. Зберігаються плоди 
до двох місяців. Використовуються 
переважно у свіжому вигляді або на 
соки.

Ліберті – зимовий сорт амери-
канської селекції. Дерево середньо-
росле, у молодому віці швидкорос-
ле, з округлою негустою кроною. 
Плодоносить на кільчатках і спи-
сиках. Сорт зимостійкий, імунний 
до парші, середньо-сприятливий до 
борошнистої роси. Цвіте у середні 

строки, дуже рясно і дружно. Пло-
ди середнього розміру, середньою 
масою 130–150 г, округло-конічні, 
зеленувато-жовті, з плямисто-роз-
митим інтенсивним темно-бордо-
вим покривним забарвленням на 
більшій частині поверхні, чисель-
ними дрібними білими підшкірко-
вими цяточками та сизим восковим 
нальотом. Шкірочка середньої тов-
щини, щільна, еластична, блискуча. 
М’якуш кремувато-білий, середньої 
щільності, соковитий, солодко-кис-
лого освіжаючого смаку. Дегуста-
ційна оцінка 7,2–7,8 бала. Знімальна 
стиглість настає у середині вересня, 
споживча – наприкінці жовтня. У 
сховищі плоди зберігаються два, у 
холодильнику – до п’яти місяців. 
При зберіганні уражуються побу-
рінням серцевини. Транспортабель-
ність висока. Використання свіжи-
ми та на техпереробку. 

Перлина Києва – зимовий сорт, 
виведений в Інституті садівництва 
НААН. Імунний до парші, високос-
тійкий до борошнистої роси, бурої 
плямистості, плодової гнилі, дуже 
скороплідний, зимостійкий, серед-
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ньоперіодичний. Дерево дуже вели-
ке, з широкопірамідальною кроною. 
Цвіте у середньоранні строки, дуже 
дружно. Плоди вище середніх роз-
мірів, масою 160–225 г, одномірні, 
округло-конічні з ребристою вер-
хівкою, зеленувато-жовті, з яскра-
вим бордово-червоним розмитим 
рум'янцем майже на всій поверх-
ні. Шкірочка середньої товщини, 
еластична, суха. М'якуш зелену-
вато-кремовий, дрібнозернистий, 
соковитий, середньої щільності, з 
кисло-солодким смаком. Дегуста-
ційна оцінка 7,5–8,0 бала. Знімальна 
стиглість настає у третій декаді ве-
ресня, споживча – на початку лис-
топада. Зберігаються, не втрачаючи 
смакових якостей до лютого. Тран-
спортабельність висока. Придатні 
для споживання у свіжому вигляді 
та переробки на високоякісний сік.

Сябрина – зимовий сорт, виведе-
ний в Інституті плодівництва Біло-
русі. Імунний до парші, стійкий до 
борошнистої роси, плодової гнилі 

та європейського раку, скороплід-
ний, зимостійкий, плодоношення 
зі слабкою періодичністю. Дерево 
середньоросле, з округлою кроною 
середньої густоти. Цвіте у середньо-
пізні строки, інтенсивно і дуже дов-
го. Плоди вище середніх розмірів, 
масою 150–175 г, одномірні, пласко-
округлі, світло-жовті, з темно-чер-
воним розмитим рум'янцем і бор-
довими штрихами на його поверхні. 
Шкірочка тонка, щільна, еластична, 
гладка, блискуча. М'якуш жовту-
вато-кремовий, дрібнозернистий, 
дуже соковитий, ніжний, з насиче-
ним гармонійним кисло-солодким 
смаком. Дегустаційна оцінка 8,0–8,2 
бала. Знімальна стиглість настає у 
другій декаді вересня, споживча – у 
листопаді. У холодильнику зберіга-
ються плоди 5 місяців. Використо-
вуються переважно у свіжому ви-
гляді.

Флорина – сорт французької се-
лекції. Дерево середньоросле з ши-
рокоокруглою, досить загущеною 

кроною. Плодоносить переважно 
на кільчатках і верхівках одноріч-
них приростів. Сорт імунний до 
парші, висока лежкість плодів. Цві-
те у середні строки і довго. Плоди 
середніх розмірів, масою 110–140 
г, одномірні, зрізано-циліндричні, з 
широкими згладженими ребрами, 
світло-жовті, з яскраво-червоним 
смугасто-розмитим рум’янцем май-
же по всій поверхні і численними 
білими середнього розміру підшкір-
ковими цяточками та сизуватим на-
льотом. Шкірочка середньої товщи-
ни, щільна, еластична, суха. М’якуш 
світло-жовтий, середньої щільності, 
соковитий, ароматний, пріснувато-
солодкий. Дегустаційна оцінка 7,2–
7,8 бала. Знімальна стиглість плодів 
настає наприкінці вересня – на по-
чатку жовтня, споживча – у січні. У 
сховищі зберігаються до березня, 
у холодильнику – до червня. Тран-
спортабельність висока. Викорис-
тання свіжими та на виготовлення 
соків.

Всі ці сорти застосовуються у 
селекції як донори імунності при 
створенні нових сортів. 

ФЛОРІНА

СЯБРИНА



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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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
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