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Сельхозпроизводители в по-
следнее время все больше обраща-
ют внимание на выращивание ни-
шевых культур из-за устойчивого 
спроса и стабильной цены на них 
на рынке. Они демонстрируют по-
зитивную динамику производства, 
потребления и экспорта. 

Помимо орехов аграрии продол-
жают наращивать экспорт замо-
роженных ягод, чеснока, грибов и 
других нишевых продуктов. И если 
раньше такого рода продукция ре-
ализовывалась в основном через 
посредников, то теперь ситуация 
постепенно меняется. Все большее 
число начинающих фермеров спо-
собно самостоятельно выходить на 
внешние рынки и налаживать меж-
дународные поставки. Нишевые 

культуры становятся прибыльнее, а 
значит, количество игроков на этом 
рынке постепенно растет. 

Все эти тезисы обсуждались на 
международной конференции «От 
нишевых культур — до нишевых 
продуктов», участники которой ак-
центировали внимание  на вопросах 
бизнес-моделей выращивания этих 
культур, их перспектив на междуна-
родном рынке и внутри страны.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОРЕХОВ 
ПРИВЛЕКАЕТ ПРОСТОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

Украина входит в десятку стран-
экспортеров грецкого ореха, и в топ-
5 стран по объему их валового сбора. 

Не смотря на такие внушительные 
показатели, площади под ореховыми 
насаждениями продолжают расти. 
По словам вице-президента ВОО 
«Украинская ореховая ассоциация» 

Дарина ДЫШКАНТ, 
журналист  
«Овощи и Фрукты»

НИШЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ –  
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

Вице-президент  
ВОО «Украинская ореховая 
ассоциация» Геннадий Юдин
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Геннадия Юдина, постоянный рост 
уже и так высокой потребности га-
рантирует высокий спрос выращен-
ной продукции. «При относитель-
но небольших инвестициях можно 
стабильно получать на протяже-
нии десятков лет высокие доходы, 
которые еще поддерживаются бес-
проблемной реализацией. Каждые 
5 лет прибыль увеличивается в 
среднем на 45% по мере роста самих 
деревьев и роста их плодоношения», 
— делится Геннадий Юдин.

Молодое семилетнее дерево 
грецкого ореха даст урожай при-
близительно 17 кг. На одном гекта-
ре можно посадить до 200 деревьев. 
Так, средняя урожайность с одного 
гектара составит 3,4 тонны. Заку-
почная цена орехов тоже радует. 

«Посадите маленький ореховый 
сад на 5 гектарах земли, и он бу-
дет обеспечивать всю вашу жизнь 
и жизнь ваших детей и внуков. С 
каждым годом все эффективней 
становится ваш бизнес. Он прино-
сит много пользы: вам и вашей семь 
е— финансовую независимость, 
природе — кислород, людям — по-
лезный продукт и лекарства», — 
призывает Геннадий Юдин. 

Несмотря на то, что орех на-
чинает приносить прибыль лишь 
после восьмого года посадки, есть 
возможность зарабатывать деньги, 
используя пространство между де-
ревьями. Тем самым окупить орехо-
вый сад в течение первых пяти лет. 
Между орехами можно высаживать 
чеснок, шиповник, смородину, ма-
лину, землянику и другие культуры.

Мировой опыт показывает, что 
единственной культурой, произрас-
тающей с орехом грецким, является 
фундук. О таком успешном симбиозе 
рассказал президент «Орех Причер-
номорье» Павел Тулба. В Одесской 
области в ореховом кооперативе 
растет и развивает смешанный сад 
грецкого ореха с фундуком. 

«Мы определили следующую схе-
му посадки саженцев грецкого ореха: 
10×10 метров, фундука: 5×5 метров. 

Также мы решили воспользоваться 
европейским опытом и на корнях 
фундука выращивать такой гриб, 
как трюфель. В результате – с од-
ного участка мы собираем три вида 
урожая – грецкий орех, фундук и 
трюфеля», — говорит Павел.

Такое комплексное выращивание 
трёх культур одновременно позво-
ляет максимально минимизировать 
издержки кооператива, дает воз-
можность реализовывать покупате-
лю каждый вид производимого про-
дукта с максимально возможным 
конкурентным преимуществом. Все 
эти три вида насаждений способны 
плодоносить более 100 лет.

Также успешным смешанным са-
дом оказался грецкий орех с шипов-
ником. По словам президента «Орех 
Причерноморье» преимуществами 
смешанной схемы посадки являются 
возможность полной механизации 
всех работ по саду, невысокая стои-
мость смешанного сада при заклад-
ке, необходимость в интенсивном 
поливе только первые четыре года, 
долгий срок хранения готовой про-
дукции, а также высокая стоимость 
готовой продукции и возможность 
различных вариантов переработки.

ТРЮФЕЛИ В УКРАИНЕ – 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Много тайн окружают трюфели. 
Во-первых, никто в природе никог-
да не видел, как они растут, – даже 

те, кто собирает их годами. Ведь 
вся жизнь трюфеля проходит под 
землей и полностью зависит от де-
ревьев или кустарников, корни ко-
торых становятся их кормильцами. 
Второй загадкой трюфелей долгое 
время было их размножение. У 
обычных грибов все просто: их спо-
ры разносятся ветром или водой. 
Споры же трюфелей распространя-
ют исключительно животные.

Главными условиями для роста 
трюфелей являются теплый климат 
умеренной зоны и смешанный лес. 
Этим требованиям отвечает сред-
няя полоса Украины, где в дубовых 
и буковых лесах произрастает не-
сколько видов трюфелей. Многие 
аграрии давно пытаются «одомаш-
нить» дорогущий гриб. Винницко-
му фермеру это удалось. Александр 
Джига овладел технологией культи-
вирования трюфелей и поставляет 
деликатес из собственной планта-
ции в украинские рестораны.

«С плантации в зависимости от 
вида трюфеля может быть собра-
но в первый год от 4 кг/га и выше. 
Рекорд - 250 кг/га. Средняя урожай-
ность - 80-150 кг/га», — отмечает 
фермер.

Как и ореховые сады, так и вы-
ращивания трюфеля, по словам 
Александра Джиги, — это бизнес на 
перспективу. «Первые инвестиции 
составляют 5-10 тыс. евро/га, чтобы 
заложить плантацию. В эту сумму 
входит посадочный материал, плата 

Фермер из Винницкой области 
Александр Джига

Президент «Орех 
Причерноморье» Павел Тулба
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за работу, анализ почвы и ее подго-
товка, капельное орошение, ограж-
дение. Окупятся эти вложения че-
рез 8-9 лет».

Но благодаря тому, что урожай-
ность с каждым годом повышается, 
далее доходы будут расти. Также 
ежегодно необходимо вкладывать 
средства в уход за дорогостоящим 
деликатесом.

По словам фермера, еще мини-
мум 20-30 лет этот бизнес в Украи-
не будет выгодным, без перепроиз-
водства и большой конкуренции. 
Поэтому свои плантации планирует 
расширить до 20 га, а также пройти 
сертификацию для выхода на рынок 
Европы и Японии.

ЧЕСНОК – СТАБИЛЬНАЯ 
ВАЛЮТА

Чеснок является культурой, ко-
торая позволяет даже на небольшой 
площади получить хорошую при-
быль. Но существуют некоторые 
трудности, с которыми приходится 
сталкиваться производителям чес-
нока. Об этом во время конферен-
ции рассказала представитель Ас-
социации чеснока в Украине Анна 
Морозова.

90% чеснока, который потребляет-
ся в Украине, — импортный. Остав-
шиеся 10% делятся на: 3% — произ-
водители, 7% — местное население 
и перекупщики, наводит статистику 

Анна. По статистике, в Украину им-
портируется около 10 тыс. т чеснока. 
Другими словами, $8 млн из Украи-
ны идет в карман чесноководам Ки-
тая и Египта. Поэтому необходимо 
развивать производство украинско-
го продукта. 

Преимущество чеснока в том, 
что его можно эффективно выра-
щивать с высокой урожайностью на 
маленьких площадях. По мнению 
Анны Морозовой, это боле выгод-
но, чем засеять большие площади, 
но проиграть в валовом сборе. 

Но ко всему этому существуют 
проблемы в реализации готово-
го продукта. «Украинские магази-
ны любят отечественный чеснок 
только до тех пор, пока не приедет 
новый китайский. Ритейлеров 
можно понять: китайский товар 
лежит круглый год, а украинский 

чеснок нужно правильно хранить. 
Украинские производители чеснока 
не могут обеспечить количество 
и качество чеснока круглогодично. 
Для этого нужны склады. Дальше, 
чтобы на складах хранить чеснок 
– нужна партия. Чтобы была пар-
тия, люди должны ее вырастить, 
при этом партия должна быть 
определенного сорта и качества», 
— рассказывает Анна Морозова. 
Европейский рынок с удовольстви-
ем готов приобретать украинский 
чеснок, но для этого необходимо 
наличие товарной партии.

Чтобы достойно конкурировать 
с импортным чесноком, необходи-
мо наладить производство отече-
ственного продукта. У нас есть все 
возможности для этого, и хорошая 
прибыль не заставит себя ждать. 
Цена товарного чеснока — около 
100 грн/кг круглогодично. Но не-
обходимо иметь знания, которые 
помогут вырастить качественный 
продукт. К сожалению, в нашей 
стране нет первичной качественной 
информации о технологии выращи-
вания чеснока в условиях Украины. 
«Для этого мы и кооперируемся, 
создаем кластеры, проводим кон-
ференции, делимся информацией, 
чтобы люди прежде всего посчита-
ли, во что на самом деле обойдется 
вхождение в этот бизнес», — поды-
тожила Анна Морозова.

Выращивание нишевых культур 
— в основном прерогатива мел-
кого и среднего бизнеса. Отсут-
ствие большого земельного банка 
в данном случае компенсируется 
выращиванием более рентабель-
ных сельхозкультур. Но так как ос-
новной объем конечного продукта 
уходит на экспорт, необходимо 
тщательно мониторить ситуацию 
на мировом рынке. Предсказать 
спрос и наличие конкурентных 
предложений нелегко, поэтому 
имеет смысл делать ставку на вы-
ращивание нескольких видов ни-
шевых культур, а также искать по-
стоянный канал сбыта.

Представитель Ассоциации 
чеснока в Украине 
Анна Морозов
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Провідні гравці плодоовочевого 
ринку України та інших країн взя-
ли участь у виставці для професі-
оналів – Fresh Business Expo 2017, 
яка тривала у Києві з 5 по 7 грудня. 
В рамках заходу відбулася чотир-
надцята міжнародна конференція 
«Овочі та фрукти України-2017. 
Об’єднання заради успіху».

Конференція традиційно прохо-
дила у триденному форматі. Пер-
ші два дні події було присвячено 
пленарним сесіям, де розгляда-
лися найбільш актуальні питання 
розвитку українського та міжна-
родного плодоовочевого ринку, 
подальші перспективи галузі, ін-
вестиційна привабливість певних 
сегментів сектору, інновації в сфері 
маркетингу, доробки та перероб-
ки овочів, ягід і фруктів, новинки 
в технологіях вирощування тощо. 
В третій день конференції відбув-

ся сьомий міжнародний Торговий 
форум, у рамках якого українські 
та закордонні постачальники сві-
жої плодоовочевої продукції мали 
змогу провести прямі переговори 
з більш ніж 25 роздрібними мере-
жами та оптовими компаніями, які 
спеціалізуються на експорті та ім-
порті овочів, фруктів і ягід.

Організатором конференції 
виступив проект «АПК-Інформ: 
овочі та фрукти». Спонсор події 
– Український проект бізнес-роз-
витку плодоовочівництва UHBDP. 
Конференція відбулася за парт-
нерства Української ягідної асоці-
ації, за підтримки компанії Nateco 
та Української овочевої компанії 
UVC. Генеральним медіа-партне-
ром заходу вже традиційно висту-
пив журнал «Овочі та фрукти».

Загалом у конференції взяли 
участь близько 300 делегатів із 7 

країн світу. За словами Олексан-
дра Хорева, керівника проекту 
«АПК-Інформ: овочі та фрукти», 
така активність із боку представ-
ників плодоовочевого бізнесу до 
події зумовлена, перш за все, їхнім 
прагненням йти у ногу з часом та 
розумінням необхідності змінюва-
ти свій світогляд і підходи до ве-
дення бізнесу, щоб бути конкурен-
тоспроможним та успішним.

Українські фермери також ак-
тивно шукають нові можливості 
та вектори для розвитку свого біз-
несу. Як зауважив Андрій Ярмак, 
економіст Інвестиційного центру 
FАО, український аграрний комп-
лекс має величезний потенціал, 
але реалізовувати його в багатьох 
галузях країна тільки починає.

«За останні дев’ять років Укра-
їна збільшила експорт меду у 15 
разів, піднялася з 24 сходинки у 

ПIДСУМКИ ЧОТИРНАДЦЯТО¯ МIЖНАРОДНО¯ КОНФЕРЕНЦI¯  

«ОВОЧI ТА ФРУКТИ УКРА¯НИ-2017.  
ОБ’ªДНАННЯ ЗАРАДИ УСПIХУ»
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світовому рейтингу провідних 
країн-постачальників цієї про-
дукції до трійки лідерів. Цей факт 
говорить про досить високий по-
пит на український мед на між-
народному ринку. У той саме час 
ми збираємо не більше 10% усьо-
го потенціалу меду! І це при тому, 
що бджільництво може прино-
сити подвійний прибуток, і до-
сягти цього можна знову ж таки, 
за допомогою об’єднання, а саме 
– співпраці бджолярів із фермера-
ми», - коментує ситуацію експерт.

За даними А.Ярмака, в США 
близько 50% прибутку бджолярів 
складають доходи від надання по-
слуг із запилення плодово-ягід-
них та овочевих культур, тоді як 
українські бджолярі взагалі не за-
робляють на подібних послугах, а 
промислових пасік у країні майже 
немає. 

«В результаті щорічно від недо-
запилення ми втрачаємо майже 3 
млрд. грн. у плодоовочевому сек-
торі. Більш того, маючи неабиякий 
потенціал, Україна збирає лише 
незначний відсоток меду від мож-
ливого обсягу, а цю продукцію вже 
готові купувати закордонні компа-
нії за досить високою ціною. Тож, 
якщо прислухатися до міжнарод-
ного досвіду та поєднати ці два 
сектори, ми матимемо подвійну 
вигоду!» - підкреслює експерт.

Як зауважили в своїх доповід-
ях Роман Гордій, керівник відділу 
продажів Уманського тепличного 
комбінату, та Марія Антонова, ке-
рівник проекту ТД «Калинівка», 
експорт тепличних овочів з Украї-
ни теж є досі нестабільний і носить 
швидше ситуативний характер.

«Українські виробники теплич-
них овочів і досі експортують про-
дукцію з мінімальними вимогами 
до якості. Вони діють ситуативно 
і спекулятивно, продаючи туди, де 
ціна вища, не дбаючи про довго-
строкові контракти. Проте ж, ми 
можемо зробити більше, ми має-
мо вигідне географічне розташу-

вання, і повинні використовувати 
весь свій потенціал. Задля цього 
комбінатам необхідно робити ак-
цент на системності закордонного 
постачання, дотримуватися тех-
нологій і міжнародних стандартів 
та замислитися зрештою над сер-
тифікацією. Можемо запевнити з 
власного досвіду – це цілком мож-
ливо!» - каже М.Антонова.

Натомість чимало українських 
виробників докладає максимум 
зусиль задля оптимізації своєї ро-
боти. Вони шукають нові ринки 
збуту, вивчають потреби закор-
донних та українських споживачів 
і коригують під них свої плани. 
Вони адаптуються, розвивають-
ся й об’єднуються, щоб досягти 
успіху. Один із прикладів такого 
об’єднання навели учасникам кон-
ференції Олександр Анісімов, ди-
ректор компанії «Вітал Трейд», та 
Денис Сазонов, генеральний ди-
ректор компанії «Грін Тім».

Компанія «Грін Тім» цілком 
заслужено вважається одним із 
новаторів українського плодо-
овочевого сектору завдяки своєму 
прагненню розвиватися, змінюва-
тися та покращуватися. Протягом 
кількох років ця компанія успішно 
експортує до Великобританії ци-
булю з доданою вартістю. Ще од-

ним продуктом, яким зацікавили-
ся британські покупці, став гарбуз.

«Проблема полягала в тому, що 
досвіду експорту гарбуза на далекі 
відстані в України не було. Тож нам 
як виробникам гофротари було до-
сить цікаво та водночас непросто 
підібрати оптимальний варіант 
упаковки. Скажу чесно, були по-
милки. Але завдяки об’єднанням 
наших зусиль і зусиль покупця нам 
вдалося вирішити цю проблему і 
знайти оптимальне рішення. По-
купець надсилав нам фото та зві-
ти, з яких було зрозуміло, в якому 
стані доїхала продукція, які були 
проблеми та недоліки. Ми їх вра-
ховували і виправляли», - ділиться 
досвідом О.Анісімов.

Вітчизняним виробникам вда-
лося суттєво розширити геогра-
фію експорту плодоовочевої про-
дукції. В 2017 році українськими 
яблуками ласували навіть мешкан-
ці Скандинавії та Індонезії. Украї-
на здійснила справжній прорив у 
сегменті експорту малини, ввій-
шовши до трійки найбільших екс-
портерів цієї ягоди до Європи, та 
має всі шанси стати четвертим по-
стачальником малини в світі. При 
цьому ще кілька років тому наша 
країна взагалі не експортувала ма-
лину.

СОБЫТИЯ
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Специфіка споживання овочів 
в Україні, у тому числі і капусти бі-
логолової, полягає в тому, що після 
зберігання у сховищах до спожива-
ча доходить лише до 60% їх загаль-
ної кількості. 

Капуста – надзвичайно специ-
фічний об'єкт зберігання. Високий 
вміст води та інтенсивний обмін 
речовин у головках обумовлюють 
їх низьку стійкість до фітопатоге-
нів і механічних пошкоджень, що 
позначається на строках зберіган-
ня продукції. Лежкість капусти бі-
логолової залежить від сортових 
особливостей, технології вирощу-
вання та збирання, а також від ре-
жимів і способів зберігання. Досяг-
ти високої збереженості продукції 
можливо лише за дотримання 
всього вищезгаданого комплексу 
заходів.

На сучасному етапі розвитку 
галузі зберігання особливого зна-
чення набуває використання не-
традиційних підходів у формуванні 
високої лежкості продукції. Зазви-
чай основні втрати овочів під час 
зберігання відбуваються через роз-
виток гнилей, які виникають у ре-
зультаті порушення умов, а також 
досить часто збудники до сховищ 
потрапляють із поля. Для зменшен-
ня втрат продукції використовують 
підготовку овочів до зберігання, 
яка, окрім сортування, може вклю-
чати в себе заходи зі знезараження 
продукції. Одним із таких прийомів 
є обробка продукції підвищеними 
концентраціями діоксиду вуглецю.

Діоксид вуглецю є ефективним 
антисептиком і має високу окис-
лювальну дію на мікроорганізми 
і гриби. Обробка продукції овочів 

газовими сумішами з підвищеним 
вмістом вуглекислого газу сприяє 
істотному уповільненню процесів 
життєдіяльності під час зберігання, 
що позначається на процесах ди-
хання і тепло- та вологовиділенні. 

Вплив СО2 на обмін речовин – 
складне явище. Плоди, розміщені в 
газовому середовищі, завдяки при-
родному дихальному газообміну 
змінюють парціальний тиск вугле-
кислого газу і кисню в навколиш-
ній атмосфері. По мірі зберігання 
плодів кількість кисню в атмосфері 
знижується і, відповідно, знижуєть-
ся його парціальний тиск. В цьому 
зв’язку дихання плодів уповільню-
ється. Концентрація СО2 при цьо-
му зростає як у навколишньому се-
редовищі, так і в соку рослин. При 
цьому обмін речовин у продукції 
знижується. Необхідно стежити, 

МЕТОДИ ОБРОБКИ КАПУСТИ  
З ВИСОКИМ ВМIСТОМ СО2

ЩЕРБИНА С. О., канд. с.-г. наук
ДАЦЕНКО С. М., канд. с.-г. наук
ТРИНЧУК О. О.
Інститут овочівництва і  
баштанництва НААН

ОВОЩЕВОДСТВО
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щоб вміст СО2 у навколишньому се-
редовищі не зріс вище 10%, бо більш 
високі концентрації можуть викли-
кати фізіологічні розлади продукції, 
що зберігається.

Є два шляхи використання вугле-
кислого газу при зберіганні капусти 
білоголової: зберігання у регульо-
ваному газовому середовищі та об-
робка продукції високими концен-
траціями вуглекислого газу перед 
зберіганням.

На практиці використовують три 
види регульованих газових серед-
овищ, які відрізняються концентра-
цією газів. Нормальні – в них вміст 
вуглекислого газу й кисню складає 
21%, співвідношення кисню та вуг-
лекислоти можуть бути різними: 
5 - 10% вуглекислого газу, 11 - 16% 
кисню, решта – азот. Субнормальні 
середовища – вміст вуглекислого 
газу й кисню менше 21%, решта – 
азот (використовують для зберіган-
ня яблук). Середовища з низьким 
вмістом СО2, а вміст О2 не переви-
щує 3-5%, решта – азот (для збері-
гання плодів кісточкових, виногра-
ду, деяких сортів яблук).

При зберіганні у регульованому 
газовому середовищі газову суміш 
готують штучно, використовуючи 
при цьому не лише вуглекислоту, а й 
інші гази за зменшення у середови-
щі кисню. При цьому той чи інший 
газовий режим підбирається таким 
чином, щоб зберегти нормальний 
дихальний газообмін. Склад газо-
вого середовища для певного виду 
продукції визначають, враховуючи її 
потребу в кисні, за якої інтенсивність 
дисиміляції мінімальна, але фізіоло-
гічні розлади не відбуваються. 

Вміст вуглекислого газу в регу-
льованому середовищі у більшості 
випадків підтримують на рівні 5% і 
вище, кисню – 10-13%. Мінімальний 
вміст кисню в штучно створеному 
газовому середовищі має бути не 
нижче 2%, а максимальна кількість 
СО2 не вище 10%. Зниження кон-
центрації кисню та підвищення 
концентрації вуглекислого газу до-

помагає сповільнити процес газови-
ділення в два-три рази та зменшити 
тепловиділення. При зберіганні у 
регульованому газовому середови-
щі за оптимальних умов і складу 
внаслідок гальмування процесів об-
міну речовин спостерігається кра-
ща збереженість біохімічних показ-
ників. СО2 і О2 впливають також на 
біосинтез етилену у продукції і його 
біологічну дію на процеси дозріван-
ня. Утворення етилену й активний 
його вплив на процеси дозрівання 
проходить лише за високого вміс-
ту кисню, тобто достатнього пар-
ціального тиску кисню. За низької 
концентрації кисню плоди не дозрі-
вають навіть у присутності етилену, 
і завдяки цьому подовжується тер-
мін зберігання. 

Штучні газові середовища мож-
на створити двома способами. 
Перший полягає в тому, що газове 
середовище створюється за раху-
нок дихання продукції при збері-
ганні її в ізольованих герметичних 
камерах (модифіковане газове се-
редовище (МГС)). Другий – коли 
заздалегідь підготовлена газова су-
міш певного складу подається у за-
криті ізольовані камери, заповнені 
продукцією (регульоване газове се-
редовище (РГС)). 

Отримання вуглекислого газу для 
створення РГС відбувається за ра-
хунок спалювання зрідженого газу. 
Для цього існують газогенератор-
ні установки двох типів – проточ-
ні та рецеркуляційні. У проточних 
установках згорання відбувається 
у повітрі. Одержану газову суміш 
подають у приміщення зберігання 
і витісняють нею газове середови-
ще, що знаходилось у приміщенні, 
в атмосферу. У рециркуляційних 
генераторах горючі гази згорають в 
середовищах, що забирають з при-
міщень зберігання. Після випалю-
вання надлишку кисню і обробки 
одержана газова суміш повертаєть-
ся назад.

При зберіганні продукції у ре-
гульованому газовому середовищі 
затарену продукцію завантажують 
у сховище або камери, гермети-
зують, після чого сховище наси-
чують приготованою газовою су-
мішшю. За іншого способу газову 
суміш подають у пакети зі складе-
них на піддонах ящиків з продук-
цією, попередньо з усіх боків на-
дійно захищених поліетиленовою 
плівкою. Так утворюються контей-
нери, які можна легко переміщува-
ти та штабелювати за допомогою 
електрокар. 
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ОВОЩЕВОДСТВО

Регулювання газових сумішей 
здійснюють автоматично. У гер-
метичних холодильних камерах це 
виконують за допомогою газооб-
мінників у вигляді дифузорів, які 
розміщують, як правило, у сусідньо-
му приміщенні. 

Ще один із способів регулювання 
складу газового середовища – ви-
користання скруберів, спеціальних 
очисників, що поглинають надли-
шок СО2. В скрубері повітря з каме-
ри може циркулювати по замкне-
ному колу, знижуючи вміст СО2 до 
заданого рівня. Вуглекислий газ, 
який поглинув скрубер, заміщуєть-
ся майже таким же об’ємом повітря, 
і завдяки цьому концентрація кисню 
в камері досягає необхідного рівня. 
Вміст СО2 і кисню в атмосфері ка-
мери перевіряється і регулюється 
газоаналізаторами, які автоматично 
керують роботою скруберів чи ди-
фузорів. 

У контейнерах, що захищені по-
ліетиленовою плівкою, після подачі 
газової суміші регулювання здій-
снюється за допомогою силіконо-
вої вставки, розміщеної на одній зі 
сторін плівкового чохла. Ця встав-
ка відрізняється селективною дією 
дифузії для різних газів, внаслідок 
чого підтримується постійний газо-
вий склад.

Після досягнення необхідної кон-
центрації СО2 камери переводяться 
на заданий газовий режим шляхом 
увімкнення установки (скруберів 
чи дифузорів), при цьому надли-
шок СО2 видаляється, а вміст кис-
ню продовжують знижувати до 
необхідного рівня. Необхідна газова 
суміш СО2 і кисню в камері вста-
новлюється через 3-4 тижні після 
закриття камери.

За результатами досліджень вста-
новлено, що для зберігання капусти 
білоголової пізньостиглої регульо-
ване газове середовище повинно 
складатися з 4% вуглекислого газу, 
5% кисню і 91% азоту. Використання 
даного газового середовища забез-
печує вихід стандартних капустин 

після 210 діб зберігання на рівні 
97%, в той час як на контролі (збе-
рігання у природному газовому се-
редовищі) вихід продукції не пере-
вищував 64%.

Зберігання у регульованому га-
зовому середовищі має високу вар-
тість, складність устаткування та ін., 
що не завжди себе виправдовує при 
зберіганні овочевої продукції. Більш 
актуальним є використання на ово-
чах вуглекислоти для короткочасної 
післязбиральної обробки продукції 
перед закладанням на зберігання. 
Зокрема, встановлено, що коротко-
часна дія СО2 (30-40%) на капусту 
броколі уповільнює процес старін-
ня, знижує втрати хлорофілу, аскор-
бінової кислоти, зменшує утворення 
етилену і стримує розвиток гнилей.

На Київській дослідній станції 
ІОБ НААН розроблено технологію 

обробки капусти білоголової підви-
щеною концентрацією вуглекисло-
го газу та встановлено оптималь-
ний режим зберігання. Оброблення 
головок капусти, що досягли тех-
нічної стиглості, проводили після 
збирання за температури + 5 °С. 
Було вивчено дію трьох режимів 
обробки, що відрізнялися концен-
трацією вуглекислого газу (8, 15 
та 22%) та експозицією (12, 7 та 2 
доби). Зі збільшенням концентрації 
вуглекислого газу експозиція змен-
шувалася. Після оброблення про-
дукції її зберігали у холодильних 
камерах за різних режимів: - 1; 0, +3, 
+5 °С. За результатами досліду було 
виявлено позитивний ефект від 
усіх варіантів післязбиральної об-
робки підвищеною концентрацією 
СО2. Збереженість збільшувалася 
відносно контролю (без післязби-
ральної обробки) на 9-21% залежно 
від режиму зберігання. Причому 
більший ефект спостерігається за 
зберігання з режимом +3 °С та + 5 
°С. Збільшення виходу товарних го-
ловок капусти після зберігання від-
бувається як за рахунок зниження 
кількості відходів на 10-63%, так і 
за рахунок зменшення природних 
втрат маси на 7-26%. Найкращу 
збереженість головок капусти було 
отримано за післязбиральної об-
робки підвищеною концентрацією 
СО2 (22%) з експозицією 2 доби та 
подальшим зберіганням за темпе-
ратури – 1-0 °С.
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Беззаперечним лідером серед 
овочевих культур, які за останні 
роки показують найбільший при-
ріст у виробничих площах в Укра-
їні, є перець солодкий. Запорукою 
такого зростання популярності 
даної культури є стабільна серед-
ньорічна ціна реалізації, що значно 
підвищує економічний показник 
при вирощуванні, а також стале 
збільшення споживання населен-
ням різних видів даного продукту.

Якщо проаналізувати, то на сьо-
годнішній день більше ніж 50 % 
перцю солодкого, що вирощують в 
Україні, складають сорти й гібриди 
конічної форми. Даний тип перців 
вирощується з насіння різних за-
старілих селекційних груп (місце-
вої або молдавської селекції), які 
в більшості випадків не здатні на 

100 % задовольнити вимоги ви-
робника, маючи неповний набір 
стійкості до хвороб і менший по-
тенціал урожайності порівняно з 
гібридами нової селекції. Аналізу-
ючи культуру, а також з огляду на 
кількість імпорту можна з впевне-

ністю сказати, що останнім часом 
дедалі більше людей віддають пе-
ревагу для споживання саме сві-
жому перцю кубоподібного типу.

Компанія «Сингента» має до-
сить великий асортимент різних 
видів солодкого перцю, однак, зва-
жаючи на сучасні потреби ринку 
та споживача, пропонує виробни-
ку нові, але вже перевірені укра-
їнським фермером  високопро-
дуктивні гібриди кубоподібного 
солодкого перцю Єкла F1 та Лю-
мос F1. 

Ці гібриди зможуть задоволь-
нити потреби і високі вимоги ви-
робництва  даного типу плодів. 
Гібриди Єкла і Люмос  завдяки 
універсальності можуть вирощу-
ватися як у сегменті відкритого, 
так і закритого ґрунту з викорис-
танням різних типів і рівнів техно-
логії та, розкриваючи свій високий 
потенціал урожайності, стійкості, 

ЗАПОРУКА УСПIХУ НОВОГО СЕЗОНУ —  
ХIТИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ªКЛА I ЛЮМОС  
ВIД КОМПАНI¯ «СИНГЕНТА»!

ОВОЩЕВОДСТВО

January_OiF_2018_Block.indd   20 11.01.2018   21:56:24



а  якість продукція легко  конкуру-
ватиме з імпортом.

Гібрид Єкла F1 — це унікальне 
поєднання ранньостиглості та ве-
ликого розміру плодів перців. Уні-
версальність даного гібрида дає 
виробнику можливість отримати 
ранній урожай у даному сегменті. 
Вступ у плодоношення через 62–
65 днів після висадки — це та пе-
ревага, яка суттєво вирізняє даний 
гібрид з-поміж подібних. Перші 
збори червоних плодів Єкла мож-
на зробити на 15 днів раніше по-
рівняно з гібридами такого типу. 
Стабільна маса плоду 220–260 г і 
правильна форма протягом усього 
періоду вирощування на фоні на-
сичено червоного кольору (стиглої 
вишні) — ось ті особливості, які 
додають популярності даному гі-
бридові. А високий рівень стійкос-
ті до фузаріозного в’янення змен-
шить витрати на захист і збереже 
максимальну кількість рослин до 
кінця сезону.

Високий показник якості та 
стабільності зробили Люмос F1 
досить популярним гібридом у 
сегменті жовтих кубоподібних 
перців. Це гібрид з унікальним 
салатовим кольором у технічній 
та яскраво-жовтим забарвлен-
ням в біологічній стиглості зі ста-
більною масою плоду 240–280 г. 
Люмос має товсту стінку, що дає 
можливість витримувати довго-
тривале зберігання без втрати 
якості, а соковитість і смакові 
властивості змушують покупців 
повертатися за ним ще раз. Слід 
також зауважити, що рослина 
Люмос F1 є досить компактною, 
дозволяє регулювати наванта-
ження плодами  протягом вегета-
ційного періоду. Має сильну ко-
реневу систему та досить дружну 
віддачу врожаю.

Підсумком всього вищесказа-
ного може бути як мінімум три 
переваги, які виробник отримає, 
ввівши дані гібриди в своє вироб-
ництво:

1.  Стабільний і довготривалий 
період плодоношення.

2.  Висока якість плодів протя-
гом усього періоду збирання.

3.  Високий рівень та повний набір 
стійкості гібридів до  хвороб.

Ми не зупиняємося на досягну-
тому, а отже, працюємо для до-
бробуту наших виробників і на-
магаємося створювати гібриди, 
які забезпечать стабільність, до-
ходність та якість!

Єкла F1

Люмос F1

ОВОЩЕВОДСТВО
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ҐРУНТИ І РОЗМІЩЕННЯ 
ПОСІВІВ 

Диня потребує родючих ґрунтів 
зі складним гранулометричним 
складом. Для її вирощування най-
кращими є суглинкові і супіщані 
чорноземи. Менш придатні важко-
суглинкові, піщані (легкі), засолені 
ґрунти. Переважно диню розміщу-
ють на добре освітлених південних 
схилах, враховуючи рівень заляган-
ня ґрунтових вод.

Для покращення світлового ре-
жиму поля повинні бути мало за-
смічені багаторічними бур’янами 
(осот, пирій, свинорий, берізка, гір-
чак тощо).

ПОПЕРЕДНИКИ

Баштанні культури розміщують 
в польових, баштанних та овочевих 
сівозмінах. Кращими попередни-
ками дині в польовій та баштанній 
сівозмінах є озима пшениця після 

багаторічних трав або пару, зерно-
бобові, кукурудза на силос або зе-
лений корм, допустимими – ярі зер-
нові (пшениця, ячмінь). В овочевій 
сівозміні диню краще вирощувати 
після коренеплодів, цибулі, капусти.

Не рекомендується вирощува-
ти диню на одному місці протягом 
декількох років через можливість 
засмічення насінницьких посівів 
падалишніми рослинами. Доцільно 
застосовувати таке чергування куль-
тур, при якому диня повертається на 

ОВОЩЕВОДСТВО

для	отримання	сталого	врожаю	високоякісних	плодів	дині	необхідно	враховувати	всі	біологічні	
особливості	та	потреби	цієї	культури,	а	також	дотримуватися	певних	правил		її	вирощування.

О.В. СЕРГІЄНКО, 
завідувач лабораторії 
селекції пасльонових 
і гарбузових культур 
ІОБ НААН, кандидат 
с.г. наук, с.н.с.

ПРОФЕСIЙНИЙ ПIДХIД –  
ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

 ВИРОЩУВАННЯ ДИНI. 
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те саме місце через 6-8 років, що за-
побігатиме зниженню урожайності 
плодів та поширенню хвороб. Для 
зменшення загрози захворювання 
дині бактеріозом поряд із нею не 
розміщують посіви огірка, а також не 
використовують за попередник.

ДОБРИВА

Добрива застосовують для по-
кращення родючості ґрунтів, під-
вищення продуктивності та якісних 
показників продукції. Їх вносять 
при основному, передпосівному об-
робітку ґрунту та в підживлення. 
Ефективність внесення добрив за-
лежить від грунтово-кліматичних 
умов, виду та форми добрив, стро-
ків і способів їх внесення. Під диню 
вносять як органічні, так і мінераль-
ні добрива.

В умовах Лісостепу України на 
чорноземах оптимальним є вне-
сення основних добрив під зяблеву 
оранку (N45P60K45, гній або перегній 
– 20 т/га), що забезпечить збільшен-
ня врожаю до 40%. На півдні Укра-
їни також рекомендовано вносити 
N40P60K60 восени під зяблеву оранку.

В зоні північного Степу України 
застосовують N45P45K45 під зябле-
ву оранку. Але диня краще реа-
гує на роздільне внесення добрив: 
N35P35K45 – під зяблеву оранку, Р10 
– в рядки при сівбі, N10 – в піджив-

лення, яке проводять на початку 
утворення огудини; або під зяблеву 
оранку P45K45 і навесні під культива-
цію N45.

В зоні Західного регіону та Поліс-
ся використовують як мінеральні, 
так і органічні добрива на піщаних 
та малородючих ґрунтах. Норму 
добрив, зокрема, органічних треба 
збільшувати на 30-40% порівняно з 
нормою для родючих ґрунтів. Під 
диню необхідно вносити добрива як 
під оранку на зяб, так і під час сівби 
у рядки та підживлення. Під оранку 
врозкид – N30P135K40, гній або пере-
гній – 20-30 т/га, навесні локально 
– N30P110K40.

СІВБА 

Підготовка насіння, строки, 
норми висіву, глибина загортання 
насіння. Передпосівна підготовка 
насіння відіграє важливе значення в 
підвищенні його польової схожості, 
сприяє більш дружній появі сходів. 
При підготовці насіння дині засто-
совують різні способи: прогрівання 
на сонці (7-10 діб) або в термостаті 
(3-4 доби при 35-40ºС), замочування 
на 18-24 години в воді або розчи-
ні сульфату цинку, борної кислоти 
(концентрація розчинів 0,01-0,05%), 
протруювання насіння (сухе і напів-
сухе) в протруйниках, дозволених 
для гарбузових рослин, барботу-

ОВОЩЕВОДСТВО

Після збирання попередника 
ґрунт обов’язково лущать дисковими 
знаряддями на глибину 6-10 см у два 
сліди. На ділянках, сильно засмічених 
коренепаростковими бур’янами, в 
період появи їх розеток додатково 
проводять більш глибоке (10-12 см) 
лущення лемішними лущильниками. 
Пласт багаторічних трав обробляють 
плугами з передплужниками одразу 
після останнього скосу трав. В усіх 
інших випадках, не залежно від по-
передника, через 20-25 днів після 
останнього лущення розпочинають 
оранку.

Поле під диню орють на глибину 
23-25 см. Якщо до настання зими 
ґрунт сильно ущільнюється або за-
ростає бур’янами, з осені проводять 
додатково 1-2 культивації на глибину 
10-12 см. 

Передпосівний обробіток ґрун-
ту включає обов’язкове боронуван-
ня зябу в оптимальні строки та 1-2 
культивації. Боронують зяб у 2 сліди 
навскіс до напрямку оранки. Першу 
культивацію проводять через 4-5 
днів після боронування на глибину 
10-14 см. Другу (передпосівну) вико-
нують мілкіше, на глибину загортання 
насіння (4-6 см). На піщаних ґрунтах 
зяб переорюють без боронування і в 
подальшому проводять тільки перед-
посівну культивацію.

При дефіциті продуктивних запа-
сів вологи в ґрунті в роки з короткою 
або сухою весною після боронуван-
ня проводять лише одну передпосів-
ну культивацію.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
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вання насіння, обробка ультразву-
ком тощо. Замочене або оброблене 
насіння висушують, доводячи до си-
пучого стану.

Диня більш холодостійка куль-
тура, ніж кавун, тому сіють її дещо 
раніше. Сівбу дині починають при 
прогріванні ґрунту на глибині за-
гортання насіння до 12-16ºС. За-
звичай в Західному регіоні та на По-
ліссі це друга-третя декада травня, 
в Лісостепу України строки сівби 
припадають на першу-другу декаду 
травня, в Степу України – на третю 
декаду квітня-першу декаду травня. 
За умов теплої весни строки сівби 
можуть бути скориговані на тиж-
день раніше, але при цьому слід 
враховувати середні багаторічні 
дати зворотніх пізньо-весняних за-
морозків.

Схема посіву і площа живлення 
впливають на врожай плодів дині. 
Базова схема розміщення рослин 
дині в Степу, Лісостепу та на По-
ліссі – 140х70 см, що дозволяє роз-
ташовувати 10,2 тис. рослин на 1 
га. Збільшення кількості рослин 
до 20,4 тис. на 1 га (при схемі по-
сіву 70х70 см) підвищує загальний 
урожай насіння, але середня маса 
плоду при цій схемі зменшується. 
В нетрадиційній зоні вирощування 
для дині – зоні Західного регіону і 
Полісся рекомендуємо вирощувати 
ранньостиглі сорти дині за схемами: 
140х45 (1 рослина у гнізді), 140х120 
і 140х70 (2 рослини у гнізді); серед-
ньостиглі сорти дині за схемами: 
140х140 (2 рослини у гнізді), 140х70 
(1 рослина у гнізді ) і 140х70 (2 рос-
лини у гнізді).

В північному Степу України та-
кож можливо розміщувати рос-
лини дині за схемою (140+70) х 70 
см. Стрічкові посіви не знижують 
інтенсивності розвитку огудини і 
кореневої системи дині. Такі посіви 
мають перевагу ще й тому, що рос-
лини у стрічці швидко перепліта-
ються і краще протистоять негатив-
ній дії вітру.

Не залежно від схеми посіву ко-
ренева система дині краще розвива-
ється, коли в гнізді розміщується по 
одній рослині. При двох рослинах у 
гнізді одна рослина пригнічує іншу, 
що послаблює розвиток її корене-
вої системи. При однаковій площі 
живлення розміщення двох рослин 
у гнізді знижує врожай насіння.

Сівбу дині здійснюють сівалками 

з пунктирним або з точним висівом 
насіння (типу «Клен»).

Норма висіву насіння в залежнос-
ті від схеми сівби та типу сівалки 
становить 2-4 кг/га. Глибина загор-
тання насіння 4-6 см. В дні з сухою 
погодою посіви коткують до і після 
сівби.

ЗАХИСТ ПРОТИ ХВОРОБ, 
ШКІДНИКІВ І БУР’ЯНІВ

Диня в Україні найчастіше ура-
жується грибковими (борошниста 
роса, пероноспороз, антракноз, чор-
на гниль), бактеріальними (плямис-
тість листків і плодів, верхівковий 
і квітковий бактеріози, токсичний 
бактеріоз) і вірусними (звичайна 
огіркова і гарбузова мозаїка) хворо-
бами.

Борошниста роса. Найбільш по-
ширена хвороба. Проявляється в 
другій половині літа у вигляді окру-
глих плям білого борошнистого на-
льоту на верхній або нижній сторо-
нах листка та на стеблах. Сильно 
уражені листки засихають. Розви-
тку хвороби сприяє прохолодна (до 
16ºС) і волога погода та її різкі зміни. 
Гриб зимує у ґрунті.

Посіви дині необхідно підтримувати в чистому від бур‘янів стані, особли-
во в першій половині вегетації.

Найбільші врожаї плодів і насіння отримують при проведенні не менше 
3-х міжрядних обробітків і 2-3 ручних прополювань. Посіви дині обробля-
ють овочевими або баштанними культиваторами. Першу культивацію про-
водять при позначенні рядків або в фазу першого листка на глибину 12-14 
см, другу – на 8-10 см (фаза 3-5 листків), третю (під час формування огудини) 
і наступні – на глибину 6-8 см.

У суху погоду глибину міжрядних обробітків зменшують на 2-3 см. За-
хисні зони під час першого обробітку – 10-15 см, в подальшому вони ширші. 
На загущених посівах проводять одно- і дворазове прорідження рослин: 
перше – в фазу 1-2 листків одночасно з першою прополкою, друге – в фазу 
шатрика (3-5 листків), яке поєднують і з другим міжрядним обробітком та 
другою прополкою.

В період підживлення рослин використовують культиватори-рослинопі-
дживлювачі.

Для боротьби з хворобами і шкідниками застосовують різні машини для 
захисту рослин.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ

ОВОЩЕВОДСТВО
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ОВОЩЕВОДСТВО

Пероноспороз. Проявляється 
у вигляді округлих жовто-зелених 
плям на верхній поверхні листка, 
на нижній – у вигляді темного сіру-
вато-фіолетового нальоту. Уражені 
листки буріють і засихають. Опти-
мальні умови для збудника хвороби 
– висока вологість повітря (більше 
90%), температура 16-18ºС і наяв-
ність крапельної вологи. Джерело 
інфекції – уражені рослинні рештки.

Антракноз. Уражує всі надземні 
органи рослини. На листках окру-
глі, рідше овальні жовтувато-бурі 
плями; на плодах – вдавлені плями 
рожевого забарвлення. Інфекція пе-
редається з насінням.

Плямистість листків і плодів. 
На уражених листках кутасті масля-
нисті плями з коричневим центром 
і жовтим ореолом, які зливаються і 
утворюють велику зону листка, що 
випадає. На плодах – округлі вдав-
лені плями з краплинами рідини 
янтарного забарвлення на поверхні. 

При сильному ураженні плоди тріс-
каються. Передається з насінням.

Токсичний бактеріоз. Викликає 
мокру гниль плодів. Проявляється у 
вигляді твердих випуклих плям бу-
руватого кольору, в центрі з кром-
кою, подібною до укусу комахи. 
М’якуш хворих плодів поступово 
загниває. Передається з насінням і 
через рослинні рештки.

Огіркова і гарбузова мозаїки. 
Проявляється у вигляді хлорозу 
листків, курчавості та деформації 
листкової пластинки і уповільнено-
му розвитку рослин. Викликаються 
вірусами, які переносяться сисними 
комахами. Передається і з насінням.

Посівам дині шкодять сисні (ба-
штанна попелиця, павутинний клі-
щик, цибулевий тріпс), гризучі (дро-
тяники, жуки, гусіні совок) та інші 
багатоїдні шкідники (саранові, гри-
зуни, птахи). В останні роки на пів-
дні України значної шкоди посівам 
дині завдає динна муха.

Баштанна попелиця. Найбіль-
шої шкоди завдає в помірно во-
логу і суху теплу погоду, особли-
во в другій половині літа. Живе і 
висмоктує сік на нижній стороні 
листка, пагонах і квітках, що при-
зводить до їх засихання і загибелі 
дорослої рослини.

Динна муха. Пошкоджує пере-
важно диню. Літає в період цвітіння 
– утворення плодів, живиться со-
ком дині. Відкладає яйця під шкірку 
молодих плодів. Пошкоджені плоди 
загнивають.

Із гризучих шкідників особливо 
небезпечні дротяники (у вологих 
місцях) і несправжні дротяники (у 
посушливих умовах), які вигриза-
ють насіння і пошкоджують корінці 
молодих рослин. Подібної шкоди 
завдають і гусіні різних видів совок 
(підгризаючих, стеблових).

Із заходів боротьби з хвороба-
ми, шкідниками і бур’янами по-
трібно застосовувати профілак-
тичні, агротехнічні і хімічні (за 
необхідності). Серед профілактич-
них обов’язковими є використання 
здорового і очищеного від бур’янів 
посівного матеріалу, якісне зби-
рання врожаю, своєчасне знищен-
ня рослинних решток, знищення 
бур’янів на посівах і узбіччях доріг. 
Найважливішими агротехнічними 
заходами є використання сівозмін, 
своєчасний високоякісний обробі-
ток ґрунту та догляд за рослинами. 
Важливу роль у знищенні бур’янів, 
запобіганні появи шкідників і хво-
роб мають пестициди, що дозволені 
до використання. 

Диня відноситься до культур з багаторазовими зборами врожаю. Період пло-
доношення деяких сортів розтягується на 20-30 діб.

Збирати плоди дині починають вибірково, при наявності ознак стиглості, ха-
рактерних для сорту: зміна забарвлення шкірки, наявність сітки, легкий відрив від 
плодоніжки тощо. Відбирають типові для сорту плоди. При сприятливих погод-
них умовах (суха погода), можливо скоротити кількість зборів до 1-2 разів.

Плоди збирають вручну, на купи, з яких вантажать на транспортні засоби вруч-
ну або механічними навантажувачами.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

January_OiF_2018_Block.indd   25 11.01.2018   21:56:45



январь 201826

В умовах сучасного розвитку ово-
чівництва для отримання високих 
урожаїв якісних овочів актуальне 
використання не тільки традицій-
них хімічних добрив, стимуляторів 
та регуляторів росту, а й мікробіоло-
гічних препаратів. Необхідно мати 
на увазі, що, вирощуючи органічну 
продукцію, використовувати тради-
ційні добрива та деякі регулятори 
росту для збільшення урожайності 
овочів заборонено. Ось у цьому ви-
падку і стане у пригоді використан-
ня мікробіологічних препаратів для 
стимулювання росту та розвитку 
рослин. 

Перш ніж приступити до вико-
ристання мікробіологічних препа-
ратів (МБП), необхідно визначити-
ся з тим, що ж ми маємо розуміти 
під цим терміном. Насамперед він 
охоплює широкий спектр препа-
ратів, які у своєму складі містять в 
достатній кількості корисні живі 
штами мікроорганізмів, життєздат-
ні спори або продукти їх метаболіз-
му. Згідно з «Переліком пестицидів 
та агрохімікатів, дозволених до ви-
користання в Україні», ці препарати 

об’єднуються під загальним термі-
ном «біопрепарати». 

Принципова відмінність МБП 
від препаратів хімічної природи, які 
у більшості випадків діють контак-
тно, полягає у тому, що жива куль-
тура корисних мікроорганізмів, яка 
входить до композиційного складу, 
з моменту вступу в контакт з паро-
стком рослини утворює з нею різні 
типи симбіотичної взаємодії, ко-
тра у подальшому супроводжує її 
протягом усього наступного циклу 
розвитку. Крім того корисні мікро-

організми, закріплюючись на рос-
линних рештках, зимують у ґрунті, 
створюючи ефект післядії, що су-
проводжується збагаченням ґрунтів 
корисною мікрофлорою. 

Біопрепарати в залежності від ви-
дів мікроорганізмів поділяються на 
препарати з фунгіцидною, стимулю-
ючою дією, а також ті, що викону-
ють роль біодобрив. 

Фунгіцидна дія МБП, на відмі-
ну від хімічних засобів захисту, не 
тільки здатна лікувати захворюван-
ня та пригнічувати розвиток його 
збудників, а й дозволяє «залучати» 
власні імунні механізми рослини. 
Використання МБП дозволяє ак-
тивізувати антистресовий ефект, 
який проявляється у стійкості об-
роблених рослин до несприятливих 
погодних умов (посуха, тривале пе-
резволоження, заморозки, стресо-
ві температури). МБП, виконуючи 
роль біодобрив, на відміну від тра-
диційних макродобрив, забезпечу-
ють фіксацію повітряного, найбільш 
доступного азоту, мобілізують за-
паси елементів живлення, що зна-
ходяться у ґрунті у зв'язаному стані 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ОБРОБКА НАСIННЯ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН 
МIКРОБIОЛОГIЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ДУХІН Є.О. кандидат 
с.-г. наук с.н.с.

ДУХІНА Н.Г. кандидат 
с.-г. наук н.с.
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– в першу чергу це стосується важ-
кодоступних форм фосфору і ряду 
мікроелементів. Корисна мікро-
флора, яка входить до складу МБП, 
сприяє найбільш повному розкрит-
тю потенціалу овочевих рослин, яке 
супроводжується збільшенням уро-
жайності, а також покращенню біо-
хімічного складу у товарній частині 
рослин. 

Активне застосування МБП у 
овочівництві дозволяє знизити 
хімічне навантаження на ґрунти, 
ґрунтові і підґрунтові води та й вза-
галі на навколишнє середовище, 
зокрема, у прилеглих лісосмугах та 
населених пунктах. Використання 
МБП сприяє нормалізації мікро-
біологічної активності ґрунту, що 
також впливає на відновлення за-
пасів гумусу та родючості ґрунту в 
цілому. 

Використовуючи МБП, слід 
обов’язково дотримуватися реко-
мендації по їх застосуванню. Це 
пов’язано з тим, що основу МБП 
складають вкрай активні мікроорга-
нізми. Недопустимо перевищувати 
норму їх внесення. Різке збільшення 
мікроорганізмів може пригнічувати 
розвиток рослин, особливо під час 
проростання. 

 Ефективність того чи іншого 
заходу в овочівництві оцінюєть-
ся зазвичай по підвищенню вро-
жайності і покращенню її якості. 

Ефективність застосування МБП 
безпосередньо пов'язана з рівнем 
агротехніки у господарстві. Вико-
ристання самих МБП не дасть по-
зитивного ефекту. Лише комплек-
сне застосування якісного насіння 
та інтенсивних технологій вирощу-
вання овочевих культур дозволить, 
використовуючи МБП, отримати 
прибавку врожаю на рівні 12-25%.

 Слід пам’ятати про побічну дію 
МБП. Практично всі вони у різ-
ній мірі стимулюють ріст рослин, в 
тому числі і бур'янів. Тому на полях 
з високою засміченістю бур'янами 
застосування МБП вимагає обе-
режності. Здатність МБП підвищу-
вати схожість насіння, в тому числі 
ослабленого, може спровокувати 
загущення посівів. Тому особливу 
увагу слід приділяти нормі висіву. У 
ряді випадків при нестачі мінераль-

ного живлення або запасів ґрунто-
вої вологи використання МБП при-
зводить до збільшення біологічного 
врожаю, але якість його при цьому 
знижується. 

Впродовж вегетаційного періоду 
між рослинами і мікроорганізмами, 
які їх оточують, складаються най-
різноманітніші взаємодії. Мікро-
організми отримують від рослини 
органічні речовини, вони можуть 
утворювати симбіотичні взаємо-
дії чи навпаки паразитувати на ній. 
Між різними мікроорганізмами 
виникає конкуренція за джерела 
харчування, при цьому у здорової 
рослини нормальна мікрофлора 
пригнічує патогенну. Тому досить 
актуальним питанням є якомога 
раніше зайняти місце навколо рос-
лини корисною мікрофлорою. Цьо-
го можна досягти шляхом обробки 
насіння перед сівбою препаратами 
антагоністами фітопатогенів. 

Даний агротехнічний прийом до-
зволяє створити навколо паростка 
захисний шар з корисних мікроор-
ганізмів, які у подальшому будуть 
супроводжувати рослину протягом 
усієї вегетації. Для обробки вико-
ристовують препарати, які у своєму 
складі містять корисні мікроорга-
нізми (Bacillus subtilis, Pseudomonas 
aureofaciens, Pseudomonas fluores-
cens, Streptomyces lavendulae, 
Streptomyces griseus, Trichoderma 
lignorum, Penicillium vermiculatum). 
МБП повинні обов’язково бути 
включені до «Переліку пестици-

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
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дів та агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні». Вони 
істотно знижують захворюваність 
рослин грибними інфекціями: фі-
тофторозом, чорною ніжкою, фуза-
ріозом, борошнистою росою та ін., 
а також бактеріозами, що позитив-
но позначається на врожаї та якості 
продукції.

Серед МБП стимулюючої дії на 
першому місці за масштабами засто-
сування стоять препарати на основі 
гіберелової кислоти, яку отримують 
мікробіологічним способом з гриба 
(Gibberella). Цей грибок був відкри-
тий в Японії. Він викликає гігантизм 
у рису (хвороба Баканое - шале-
ний рис). Останнім часом на ринку 
з’являється багато мікробних фіто-
регуляторів комплексної стимулю-
ючої дії. До них належать препарати 
на основі метаболізму грибів-ендо-
фітів обліпихи, женьшеню та ін. Ці 
препарати застосовують на овочах 
для стимуляції проростання і рос-
ту, вони підвищують стійкість до 
захворювань і збільшують врожай-
ність та якість продукції.

Обробку насіння необхідно про-
водити у день посіву. Оптимальною 
є обробка невеликими партіями 
безпосередньо перед сівбою. Об-
роблене насіння не можна залишати 
під прямими сонячними променя-
ми та допускати його перегрівання. 
Висів рекомендується проводити у 
вологий ґрунт.

Невелику кількість насіння мож-
на обробляти вручну на поліетиле-
новій плівці, ретельно перемішуючи 
та стежачи, щоб насіння рівномірно 
було оброблено. Механізовану об-
робку насіння МБП здійснюють ма-
шинами для протруювання насіння 
за технологією, аналогічною до про-
травлення. Для цієї мети придатні 
ПСШ-3, ПС-10, які перед початком 
необхідно ретельно відмити від пес-
тицидів. Оброблене МБП насіння 
затарюють у мішки і транспортують 
до місця висіву. 

Насіння овочевих культур 
обробляють чистим препара-

том або розведеним водою 1: 1. 
Необхідно чітко дотримуватися 
інструкції. Кількість рідини має 
становити 1-2% від маси обробле-
ного насіння, щоб забезпечити 
рівномірний розподіл препарату 
на насінні, не перезволожуючи 
його. Для кращого закріплення 
до робочої рідини необхідно до-
дати прилипач. 

Сучасний ринок мікробіологіч-
них препаратів в Україні поступово 

розширюється, чому сприяє зрос-
таюча екологічна свідомість насе-
лення та виробників. Збільшується 
кількість потенційних споживачів 
екологічно чистої продукції. Сьо-
годні це вже не лише дитячі та ме-
дичні установи, іноземні туристи і 
забезпечені люди, а й значна частина 
населення, яке бажає вести здоро-
вий спосіб життя або компенсувати 
якісним харчуванням несприятливу 
екологічну обстановку.
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Болезнью поражаются клубни, 
реже – столоны и корни. На клуб-
нях болезнь проявляется в виде 
неглубоких язв округлой или не-
правильной формы от нескольких 
миллиметров до несколько санти-
метров в диаметре. Сливаясь, язвы 
часто образуют на поверхности 
клубня сплошную рваную корку. 

Различают четыре формы обыч-
ной парши: плоскую, выпуклую, 
глубокую и сетчатую. 

Плоская парша, или звездоо-
бразная плоская парша встречает-
ся преимущественно на молодых 
клубнях и поражает только кожицу 
или самый верхний слой перидер-
мы. На кожуре клубня образуются 
ржаво-коричневые язвы, края кото-
рых находятся выше поврежденной 
поверхности. 

картофель	–	одна	из	основных	сельскохозяйственных	культур.	ее	
справедливо	называют	«вторым	хлебом».	картофель	принадлежит	
к	культурам,	которые	сильно	поражаются	болезнями	разной	
этиологии.	вегетативное	размножение	картофеля	обусловливает	
возможность	постоянного		существования	возбудителей	
болезней	в	паразитической	активной	форме	–	на	ботве	в	период	
вегетации	и	на	клубнях	в	период	хранения.	многолетняя	
циркуляция	возбудителей	в	системе	клубни-стебли-клубни	
обеспечивает	процесс	сохранения	их	в	клубнях.	размножение	
картофеля	клубнями	способствует	передаче	и	накоплению	из	
года	в	год	на	растениях	многих	фитопатогенов.	больные	клубни	
картофеля,	попадая	из	хранилища	в	поле,	являются	источником	
распространения	большинства	возбудителей	болезней,	а	
инфицированная	ботва	во	время	вегетации	является	одной	из	
причин	загнивания	клубней	при	хранении.	
ниже	рассмотрим	наиболее	распространенные	и	вредные	виды	
парши,	которые	развиваются	на	клубнях	картофеля	в	почве	в	
период	вегетации	растений	и	во	время	их	хранения,	предложим	
наиболее	эффективные		мероприятия	по	ограничению	их	
вредоносности.

КАК ЗАЩИТИТЬ КАРТОФЕЛЬ  
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАРШИ

И.Л. МАРКОВ, 
к.б.н., профессор 
Национального 
университета 
биоресурсов и 
природопользования 
Украины

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
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Выпуклая парша имеет вид вы-
пуклых, небольших по размеру 
бородавок преимущественно на 
молодых клубнях. 

Глубокая парша проявляется в 
виде вдавленных в ткань (до 0,5 
см) разной формы коричневых язв. 
Края их часто поднимаются над 
поверхностью клубня и окруже-
ны рваной коркой. Язвы на клубне 
одиночные, иногда сливающие-
ся, охватывающие значительную 
часть клубня. Этот тип парши в 
большинстве случаев проявляется 
во время уборки картофеля.

Сетчатая парша характери-
зуется сплошной шероховатой 
поверхностью в виде неглубоких 
канавок, взаимно пересекающихся 
в разных направлениях, и напоми-
нает сетку. 

Иногда выделяют пятую форму 
обычной парши – выпукло-глубо-
кую. Это комбинированное прояв-
ление выпуклой и глубокой парши 
на одном и том же клубне. 

Развивается обычная парша 
преимущественно на чечевичках 
клубней, которые увеличиваются, 
а кожица разрывается в разных 
направлениях, образуя язвы. По-
раженная перидерма клубня, как 
правило, отслаивается от здоро-
вой ткани полосой мертвых кле-
ток. Поражаются клубни в основ-
ном в молодом возрасте. 

Возбудителями обычной парши 
являются лучистые грибы, или ак-
тиномицеты Streptomyces scabies 
Lambert et Loria и другие виды. 
Возбудители болезни развиваются 
в почве на различных органических 
остатках. Больше поражаются клуб-
ни на легких и суглинистых почвах 
со слабо-щелочной реакцией. В 
жаркие и засушливые годы клубни 
сильнее поражаются обычной пар-
шой, чем в прохладные и влажные. 

Оптимальные условия для за-
ражения клубней создаются при 
влажности почвы 50-70%. 

Источник инфекции – посадоч-
ные клубни картофеля и почва. 

Вредность болезни заключает-
ся в том, что пораженные клубни 
имеют непривлекательный вид. 
Вкусовые и товарные качества их 
снижаются, они содержат меньше 
крахмала. При сильном развитии 
болезни увеличиваются отходы 
продовольственного картофеля, 
понижается товарная ценность 
клубней, а также их лежкость, по-
тому что во время хранения они 
значительно быстрее загнивают 
в результате поселения других 
микроорганизмов в местах по-
ражения, ухудшаются семенные 
качества. Сильно пораженные 
обыкновенной паршой клубни не 
пригодны для посадки. Использо-
вание больных клубней на семен-
ные цели снижает урожайность 
картофеля на 15-40%. 

ЧЕРНАЯ ПАРША 
КАРТОФЕЛЯ 
(РИЗОКТОНИОЗ)

Заболевание проявляется на 
клубнях, столонах, ростках, сте-
блях и реже на корнях взрослых 
растений. 

На поверхности клубней обра-
зуются твердые черные блестящие 
выпуклые коростинки (склеро-
ции) неправильной формы, раз-
личной величины (1-5 мм). По 
внешнему виду они напоминают 
небольшие комочки почвы, при-
липшие к поверхности клубня, в 
связи с чем болезнь получила на-
звание «черная парша». 

На ростках и побегах образу-
ются хорошо заметные, немного 
вдавленные бурые пятна и язвы, 
мокрые или сухие, диаметром до 
1 см и более. Иногда вместо них 
появляется буроватая штрихова-
тость. На столонах болезнь про-
является в виде бурых или темно-
бурых язв различной величины и 
глубины. 

На стеблях болезнь проявля-
ется в нижней части в виде рас-
плывчатых светло-бурых поверх-

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

1. Плоская обыкновенная  парша 
(молодые клубни); 2. Плоская 
обыкновенная парша (проявление 
в виде звездочек); 3. Сетчатая  
обыкновенная  парша; 4. Выпуклая 
обыкновенная парша; 5. Выпукло-
глубокая  обыкновенная парша

1

2

3

4

5
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ностных пятен, пораженная ткань 
во влажную погоду покрывается 
грязно-белым войлочным нале-
том. Такое проявление болезни на 
стеблях получило название «белая 
ножка». 

Возбудителем болезни являет-
ся гриб Thanatephorus cucumeris 
Donk (анаморфа Rhizoctonia solani 
Kuehn. Кроме картофеля, гриб по-
ражает сахарную свеклу, редьку, 
щавель, капусту, морковь, огурцы, 
салат, тыкву, пасленовые культуры 
и многие дикорастущие растения.

Перезимовывает возбудитель 
болезни склероциями на клуб-
нях картофеля и на растительных 
остатках в почве. Весной в условиях 
высокой влажности и температуры 
50С и выше склероции прорастают, 
при контакте с ростками картофеля 
грибница проникает в их ткань, вы-
зывая поверхностные пятна и язвы. 
Поражение клубней картофеля чер-
ной паршой находится в тесной свя-
зи с погодными условиями в июле-
августе. Частые дожди, умеренная 
температура воздуха, отсутствие 
ветров способствуют интенсивно-
му развитию болезни.

При сильном развитии болезни 
ростки чернеют, загнивают и отми-
рают, вызывая выпадение растений 
в поле. Наибольший вред происхо-
дит при поражении ростков семен-
ных клубней, большинство из кото-
рых погибает еще до появления их 
на поверхности почвы. Семенные 
клубни, которые плотно покрыты 
большим количеством склероций 
гриба, как правило, всходов не дают. 

Заболевание особенно вредонос-
но на тяжелых заплывающих гли-
нистых почвах, в годы с холодной 
затяжной весной. В такие годы по-
садки картофеля изреживаются на 
15-20%, что в конечном итоге приво-
дит к существенным недоборам уро-
жая. Снижение урожая картофеля от 
черной парши варьирует по годам и 
сортам, достигая иногда 40-60%.

СЕРЕБРИСТАЯ ПАРША 
(ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗ)

Заболевание проявляется на 
свежеубранных клубнях картофе-
ля сначала в виде темно-желтых 
гладких округлых, а позже – темно-
серых или серовато-бурых слегка 

В центре рисунка общий вид пораженного куста картофеля  черной паршой   
Клубень с пораженными ризок-
тониозом  ростками и корнями

1. Черная  парша (ризоктониоз)
2. Начало прорастание  
склероциев возбудителя 
ризоктониоза на поверхности 
клубня

1

2
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вдавленных пятен, диаметром от 1 
до 6 мм с серебристым блеском. По-
раженная поверхностная ткань ста-
новится серебристой, особенно при 
смачивании водой. 

При выкапывании клубней из 
увлажненной почвы в местах по-
ражения часто наблюдается темно-
оливковый налет конидиального 
спороношения возбудителя болез-
ни, который легко стирается. На 
клубнях во время их зимнего хране-
ния в местах пятен спороношение 
отсутствует, а под кожицей обра-
зуются мелкие черные клубеньки – 
склероции. Симптомы болезни наи-
более отчетливы весной, особенно 
после озеленения клубней.

Возбудителем болезни является 
гриб Helmithosporium solani Durieu 
et Mont (син. Spondylocladium 
atrovirens Harz). 

Источник инфекции – семенные 
посадочные клубни и почва, в кото-
рой гриб сохраняется склероциями.

При хранении клубней в услови-
ях повышенной температуры скле-

роции гриба прорастают и вызыва-
ют новые заражения. 

Весной же с повышением тем-
пературы в хранилищах до 180С 
активность патогена возрастает, и 
в марте-апреле усиливается пора-
женность клубней болезнью. Кроме 
повышенной температуры и влаж-
ности воздуха в хранилищах, спо-
собствует развитию серебристой 
парши запотевание поверхностного 

слоя клубней в результате образо-
вание конденсата. При температуре 
1-30С и относительной влажности 
воздуха выше 90% развитие болезни 
в хранилище приостанавливается.

Вредоносность парши серебри-
стой зависит от степени поражения 
клубней. Инфицированные клубни 
во время хранения, особенно при 
повышенной температуре, легко 
поражаются вторичной патогенной 
сапрофитной инфекцией. При бла-
гоприятных условиях в хранилищах 
продолжается развитие болезни, 
симптомы поражения становятся 
четкими, происходит перезараже-
ние клубней, что приводит к зна-
чительным потерям и ухудшению 
качества продукции.

При сильном поражении вер-
хушки клубня, где размещено боль-
шинство глазков, наблюдается их 
отмирание, клубни теряют способ-
ность давать всходы. Поражение 
посадочных клубней паршой ухуд-
шает их семенные качества, снижа-
ет энергию прорастания глазков, 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Заболевание в основном распространено на тяжелых 
глинистых, суглинистых и торфянистых почвах. Пора-
жаются главным образом клубни, но это заболевание 
наблюдается также на столонах и корнях. Проявление 
болезни начинается с образования на молодых растущих 
клубнях небольших светлых бородавочек диаметром 

до 3-4 мм, которые со временем подсыхают, кожица на 
них звездообразно растрескивается, и обнаруживается 
содержимое бородавочек – черная порошистая масса, 
являющаяся покоящимися спорами гриба, склеенными в 
спорокучки. 

Возбудителем болезни является гриб Spongospora 
subterranea Lahern, который сохраняется в поражен-
ных клубнях и в почве, где остаются пораженные расти-
тельные остатки (корни, столоны, части клубней). Спо-
ры довольно устойчивы к неблагоприятным условиям и 
могут оставаться жизнеспособными до 3-5 лет. Пройдя 
через пищеварительную систему животных, споры так-
же сохраняют свою жизнеспособность. Поэтому навоз 
скота, которому скармливали пораженные клубни, может 
быть резерватором инфекции.

Вред от болезни проявляется в снижении товарных 
качеств клубней. Они загнивают во время хранения, так 
как в местах язв не образуется пробковый слой, а это 
приводит к заселению и развитие грибов и бактерий, ко-
торые вызывают гнили. При наличии глубоких язв клубни 
теряют товарный вид, преждевременно усыхают. Пора-
женные клубни имеют пониженную всхожесть.

ПОРОШИСТАЯ ПАРША

Серебристая парша
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

уменьшает число побегов, образует 
слабые и нитевидные ростки. При 
посадке больных клубней наблюда-
ется изреженность и неравномер-
ность роста и развития растений. 
Вредоносность болезни проявля-
ется также в снижении товарных 
качеств клубней, особенно в связи 
с реализацией мытого картофеля. 
Недобор урожая клубней карто-
феля от серебристой парши может 
достигать до 25% и более.

Болезнь чаще развивается на 
легких почвах при повышенной 
температуре в период клубнео-
бразования. 

БУГОРЧАТАЯ ПАРША 
(ООСПОРОЗ)

Болезнь проявляется на клуб-
нях обычно в период зимнего 
хранения. В течение первых 3-4 
месяцев хранения клубней кар-
тофеля в хранилищах ооспо-
роз остается незаметным, хотя 
первичное скрытое поражение 
клубней происходит еще в поле 
в начале их образования. Наи-
более отчетливо заболевание 
проявляется в конце хранения 
клубней. На поверхности по-
раженных клубней образуются 
буроватые или темные бугорки. 
В результате такого проявления 
заболевание получило второе на-
звание – бугорчатая парша кар-
тофеля. Бугорки диаметром 1-4 
мм превращаются в дальнейшем 
в закрытые пустулы, края ко-
торых вдавлены, а центральная 
часть выпуклая. Из-за этой осо-
бенности заболевание нередко 
называют еще оспой. Пустулы 
при смачивании становятся тём-
но-коричневыми, а внутри – се-
ро-фиолетовыми. На некоторых 
сортах картофеля заболевание 
проявляется в виде черных пятен 
(«черная кожа), которые распро-
страняются на глазки. Почки в 
глазках отмирают, и клубни теря-
ют всхожесть. 

В большинстве случаев на по-
верхности пораженных клубней 
образуются округлые темные бу-
горки диаметром 3-5 мм, вокруг 
каждого из них наблюдается не-
большое углубление. Размещают-
ся они на клубнях одиночно или 
сливаются по 3-5. 

Возбудителем болезни являет-
ся гриб Oospora pustulans Owen 
et Wakef. В процессе своего раз-
вития гриб формирует кониди-
альное спороношение. Распро-
страняется патоген конидиями. 

Источником инфекции явля-
ются пораженные клубни, рас-
тительные остатки и почва, в ко-
торых гриб сохраняется в виде 
грибницы и склероциев. Бес-
сменное выращивание культуры 
на одном поле способствует на-
коплению инфекция возбудителя 
болезни в почве.

В период хранения картофеля 
конидии гриба, которые образо-
вались на пораженных клубнях, 
прорастают и заражают рядом 
находящиеся здоровые клубни. 
Ооспороз развивается наиболее 
сильно при температуре 40С и от-
носительной влажности воздуха 
около 100%. 

Заражение клубней в поле про-
исходит от инфекции, сохраняю-
щейся в почве на растительных 

остатках и (главным образом) от 
занесенной на поле инфекции с 
пораженными семенными клуб-
нями. Наиболее сильно заболева-
ние проявляется на легких почвах 
при прохладной погоде и боль-
шой влажности почвы. Ранние 
сроки уборки картофеля способ-
ствуют усилению вредоносности 
болезни. 

Во время хранения клубней 
картофеля развитию болезни спо-
собствует недостаточная венти-
ляция и повышенная влажность 
воздуха в картофелехранилищах. 

Вредоносность болезни про-
является в резком снижении или 
полной потере всхожести по-
раженных семенных клубней. 
Развиваясь в зоне глазков, гриб 
вызывает почернение и отмира-
ние ростков. С инфицированных 
клубней растения формируют 
меньшее число стеблей, которые 
медленно развиваются, в резуль-
тате чего снижается их продук-
тивность. Пораженные ооспоро-
зом клубни подвержены более 
сильному поражению ризокто-
ниозом, серебристой паршой, 
мокрыми и сухими гнилями и 
нематодами. При использовании 
больных клубней на семенные 
цели всхожесть картофеля может 
снижаться до 30-45% и более. 

Бугорчастая парша (ооспороз)
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ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Наиболее радикальным, экологи-
чески безопасным и экономически 
целесообразным методом защиты 
картофеля от различных видов пар-
ши, как и против других болезней, 
является выращивание высокопро-
дуктивных болезнеустойчивых со-
ртов картофеля. Высокой полевой 
стойкостью к большинству видов 
парши характеризуются сорта кар-
тофеля: Аризона, Беллароза, Обра-
зец, Винета, Водопад, Днипрянка, 
Довира, Дубравка, Жеран, Загадка, 
Забава, Кристина, Кобза, Кондор, 
Космос, Кураж, Латона, Лєтана, 
Моцарт, Обериг, Горизонт, Ольвия, 
Пикассо, Подолянка, Наводнение, 
Предслава, Ривьера, Ред Скар-
лет, Роко, Розара, Роналдо, Санте, 
Дымка, Сингаивка, Сифа, Щедрик 
и др. Выращивание таких сортов 
существенно уменьшает объемы 
применения фунгицидов, снижает 
загрязнение окружающей среды, 
повышает рентабельность картофе-
леводства. Защитные мероприятия, 
которые проводятся осенью перед 
уборкой урожая и закладыванием 

клубней на хранение, направлены 
на ограничение первичной инфек-
ции фитопатогенов. 

Не позже, чем через 5-7 суток 
после последней обработки поля 
фунгицидами, на посевах продо-
вольственного картофеля ботву 
скашивают. На семенном картофеле 
проводят десикацию ботвы разре-
шенными препаратами. 

Своевременное уничтожение 
ботвы предотвращает передачу ин-
фекции возбудителей болезней от 
ботвы к свежесобранным клубням 
картофеля. Собирают урожай в те-
плую сухую погоду при среднесу-
точной температуре не ниже, чем 
5-70С. Клубни, собранные даже 
в сухую погоду при температуре 
ниже, чем 4°С, и выше, чем 250С, 
интенсивно поражаются грибны-
ми и бактериальными болезнями. 
Осенью перед закладкой картофеля 
на постоянное хранение и весной 
перед посадкой обязательным ме-
роприятием является проведение 
клубневого анализа с удалением из 
семенной партии клубней, сильно 
пораженных обыкновенной, черной 
паршой и другими болезнями.

Для ограничения развития обыч-
ной, черной, порошистой, серебри-
стой, бугорчатой парши и других 
болезней семенные клубни перед 
закладыванием их на хранение сле-
дует протравить разрешенными 
препаратами: Фунгазил 100 SL, к.е. 
(150 мл/т); Ровраль Аквафло, к.с. 
(0,38-0,4 л/т); Максим 025 FS, т.н. 
(0,75 л/т). За 1-1,5 месяцы до закла-
дывания клубней картофелехра-
нилища дезинфицируют комовой 
серой, которую сжигают из расчета 
40-60 г/м3. За 10-15 дней до заклады-
вания клубней картофеля на хране-
ние картофелехранилище белят из-
вестковым молоком (2-3 кг извести 
на 10 л воды) из расчета 0,5 л/1м2 
или опрыскивают 2% суспензией 
хлорной извести (1 кг/100-200 м2).

Обязательным мероприятием 
против разных видов парши, фи-
тофтороза и других болезней явля-
ется предпосадочное протравли-
вание семенных клубней. Для этой 
цели используют один из рекомен-
дованных протравителей Юниформ 
446 SE, се (1,5 л/т); Фунгазил 100 
SL, к.с. (0,15 л/т); Ровраль Аквафло, 
к.с. (0,38-0,4 л/т); Дитан М- 45, с.п. 
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(2,0-2,5 кг/т); Максим 025 FS, т.н. 
(0,75 л/т); Серкадис, к.с. (0,2-0,25 
л/т). Против комплекса болезней, 
грунтовых и наземных вредителей 
клубни картофеля целесообразно 
обрабатывать комбинированными 
инсектицидно-фунгицидными пре-
паратами: Селест Топ 312,5 FS, т.н. 
(0,5-0,7 л/т) и аналоги; Престиж 290 
FS, т.к.с. (1,0 л/т) и аналоги; Еместо 
Квантум, 273,5 FS, т.н. (0,3-0,6 л/т) 
при обработке клубней или 1,5-1,8 
л/т при внесении в гребни во время 
посадки.

Среди биологических препара-
тов фунгицидного действия для об-
работки семенных клубней можно 
использовать: Фитоцид, г. (1,0 л/т); 
Псевдобактерин- 2 (Респекта), в.р. 
(1,0 л/т); Триходерма Бленд Bio – 
Green Microzyme TR, к.с. (50 мл/т). 
Протравливая клубни, в рабочие су-
спензии или эмульсии препаратов 
следует добавлять по 0,02% микро-
элементов: марганца, молибдена, 
цинка, борную кислоту (0,05%), 
перманганат калия (0,001%), а так-
же вытяжки из суперфосфата (2%) 
и аммиачной селитры (2%). Норма 
расхода рабочей жидкости до 70 л/т. 

Здоровое фитосанитарное со-
стояние картофельного поля обе-

спечивается соблюдением севоо-
борота, при котором возвращение 
картофеля на то же поле должно 
быть не раньше, чем через 3-4 
года. Лучшими предшественника-
ми картофеля являются озимые 
зерновые, многолетние травы, бо-
бово-злаковые смеси, лен, кукуру-
за и другие пропашные, которые 
не поражаются общими болезня-
ми. Внедрение четыре – шести-
польного севооборота позволяет 
очистить почву от склероциев воз-
будителей черной, серебристой и 
бугорчатой парши, спор возбуди-
теля обыкновенной и порошистой 
парши

Хорошие результаты дает по-
садка картофеля после сидера-
тов – люпина, озимой ржи, рапса, 
микрофлора ризосферы корней 
которых проявляет антагони-
стичное действие относительно 
возбудителей парши картофеля и 
тем же уменьшает их резервацию 
в почве. 

Удобрение картофеля играет 
важную роль не только в повыше-
нии продуктивности растений, но 
и в их устойчивости к разным ви-
дам парши. Следует помнить, что 
развитию обыкновенной парши 

благоприятствует внесение под 
картофель свежего или плохо пе-
репрелого навоза, известкование 
кислых почв большими дозами 
извести, а сдерживают развитие 
болезни внесение в почву аммо-
нийных форм азотных удобрений, 
достаточное количество меди, 
марганца, магния, бора, кобальта в 
дозах, основанных на результатах 
агрохимического обследования 
полей. В районах высокой вредно-
сти бугорчатой парши преимуще-
ство следует давать удобрениям, 
которые содержат калий и магний.

Во время вегетации картофеля 
необходимо обеспечивать хорошую 
аэрацию почвы путем проведения 
боронования всходов. Во влажных 
районах надо проводить окучива-
ние кустов с целью предотвраще-
ния гибели ростков под грунтовой 
коркой и удушья столонов и моло-
дых клубней. При необходимости 
надо своевременно и качественно 
проводить опрыскивание расте-
ний разрешенными фунгицидами, 
действующие вещества которых 
направлены против фитофтороза и 
альтернариоза, но они также повы-
шают устойчивость клубней к раз-
ным видам парши.

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
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РЕКОРДЫ

ПЛОДООВОЩНЫЕ РЕКОРДЫ — 2017 

Плоды, выращенные с любовью, 
могут достичь мировой известно-
сти. Самые крупные овощи и фрук-
ты своего вида уже давно заносятся 
в Книгу рекордов Гиннесса. Еже-
годно на различных международных 
ярмарках  проходят конкурсы таких 
продуктов питания, где и выявляют-
ся фрукты и овощи-рекордсмены. 

Скажем, в нынешнем году Все-
мирный фонд томатного общества 
провел в Лос-Гатосе, штат Калифор-
ния, США, показ самых лучших то-
матов. Посетители смогли увидеть 
241 уникальный гибрид помидоров 
всевозможных цветов от красного, 
оранжевого, розового и желтого до 
фиолетового и даже коричневого. 
Фонд сумел продемонстрировать, 
что производители томатов в этом 
году достигли новых, более высо-
ких стандартов своей продукции по 
сравнению с прошлым годом.

В 2017 году Книга рекордов 
Гиннесса пополнилась еще одним 
овощем. Американский огородник 
Кристофер Квалли из штата Мин-
несота вырастил самую большую 
в мире морковь. Корнеплод весит 
10,18 килограмма, что на один ки-
лограмм и шесть граммов больше, 
чем у прежнего рекордсмена. Квал-
ли объясняет свой успех «почвой, 
семенами, погодой и чуточкой уда-
чи». Он решил не есть гигантскую 

Рекордная выставка томатов

Майк Смит и самый острый перец в мире

Самый тяжелый болгарский перец

Даша ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»
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РЕКОРДЫ

морковь и посадил ее обратно. Од-
нако его теща успела отгрызть от 
нее кусочек. «Теперь она может пре-
тендовать на известность в качестве 
единственного на свете человека, 
который попробовал рекордную 
морковь», – прокомментировал 
Квалли.

Житель Уэльса 53-летний Майк 
Смит сумел вырастить самый 
острый в мире перец, который на-
звал «дыханием дьявола». «Я по-
пробовал его небольшой кусочек. 
Жжение не прекращалось, и мне 
пришлось выплюнуть его через 
десять секунд», – рассказал автор 
сорта. По мнению ученых, человек, 
попытавшийся проглотить один из 
этих перцев, может умереть от ана-
филактического шока. 

Смит подал заявку в Книгу ре-
кордов Гиннесса, чтобы зареги-
стрировать свое достижение. От-

мечается,  что показатель остроты 
«дыхания дьявола», измеряемой 
в  единицах содержания капсаи-
цина в перце – сковиллах – на не-
сколько сотен тысяч баллов выше, 
чем показатель жгучести острого 
стручкового перца, который был 
предыдущим рекордсменом Книги 
Гиннесса. По словам исследовате-
лей из Университета Ноттингем 
Трент, масло острого перца может 
выступить в качестве альтернатив-
ного анестетика для людей, страда-
ющих аллергией на лекарства.

Массовый рекорд по количеству 
людей, одновременно собирающих 
клубнику, был установлен в Япо-
нии в городе Ватари 5 марта этого 
года. Свыше 1 140 добровольцев  
прибыли в одну из огромных оран-
жерей, которые были созданы по-
сле разрушительного стихийного 
бедствия, чтобы собрать ягоды. 

энтузиазма Люди, которые приш-
ли со своими друзьями и целыми 
семьями,  работали с большим эн-
тузиазмом в надежде зафиксиро-
вать это событие в книге рекордов 
Гиннесса.

Следующего рекорда достиг са-
мый тяжелый перец в мире – бол-
гарский перец Capsicum annuum 
из Канады, вес которого составил 
695 г. 

Продолжают поражать своими 
достижениями американцы. Джо 
Ютрас вырастил самую тяжелую 
тыкву весом 960,70 кг, что подтвер-
дило Большое тыквенное содруже-
ство весной 2017 года. Оно еще в 
1993 году установило стандарт для 
конкурентоспособного садовод-
ства и имеет во всем мире более 100 
санкционированных площадок для 
взвешивания плодов с соответству-
ющими стандартам весами.

Кристофер Квалли с самой 
большой морковью в мире Джо Ютрас вырастил тыкву весом 960,70 кг

Рекордный сбор клубники в Японии
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МОСС имени М.Ф. Сидоренко ИС НААН

О пользе таких вкусных фрук-
тов, как абрикосы и персики, из-
вестно давно. Поэтому неудиви-
тельно, что садоводы стремятся 
не только постоянно обновлять 
и улучшать сортимент, но и рас-
ширять ареал выращивания этих 
культур. Однако с конца прошлого 
столетия абрикос и персик стали 
все реже одаривать нас хороши-
ми урожаями, несмотря на усилия 
плодоводов по уходу за деревьями. 

В насаждениях Мелитополь-
ской опытной станции садовод-
ства, начиная с 2000-го года и на 
протяжении 18 лет, средний и 
выше среднего (от 8 т/га) урожай 
абрикосов был лишь четырежды 

(22% урожайных лет). В остальные 
годы он оставался либо низким, 
либо полностью отсутствовал. 
Что касается персика, то он одари-
вал нас урожаем не ниже среднего 
уровня (от 6 т/га) несколько чаще: 
8 лет из 18 (44% урожайних лет). 
Во многих случаях причиной не-
урожая была низкая зимняя или 
весенняя температура.

Из истории культуры абрикоса 
известно, что его родиной являют-
ся горные районы Китая и Средней 
Азии с континентальным климатом 
и большим количеством солнечных 
дней. Зима там непродолжительная, 
со сравнительно низкой температу-
рой, но без резких ее колебаний. Вес-

на теплая, без возвратных морозов. 
Поэтому абрикос хорошо приспо-
соблен к умеренно холодным зимам 
без оттепелей. Его цветковые почки 
имеют короткий период глубокого 
покоя, что в горных районах не ска-
зывается на морозостойкости. На 
юге Украины, напротив, зимы харак-
теризуются частыми сменами холод-
ных и теплых периодов, в результате 
чего деревья быстро «просыпаются» 
и становятся уязвимыми к действию 
низкой температуры. В октябре – 
начале ноября, когда температура 
падает ниже 100С, абрикос начинает 
входить в состояние глубокого по-
коя, при этом все физиологические 
процессы в деревьях замедляются 
до минимума. Максимальная моро-
зостойкость культуры отмечается в 
декабре – начале января, если в это 
время складываются благоприятные 

АБРИКОС И ПЕРСИК – 
ЖДАТЬ ЛИ УРОЖАЯ

У природы нет плохих законов 
Всё плохое создаём мы сами.

Г. Фрумкер
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условия прохождения глубокого по-
коя, т. е. при температуре не выше 
50С. В этот период критическая тем-
пература для генеративных почек 
в зависимости от сорта составляет  
21°С… 240С, для годичных приро-
стов – от  28°С до  300С. Выход из 
глубокого покоя обычно фиксируют 
в период с конца декабря до середи-
ны января. Однако в отдельные годы 
переход к стадии вынужденного по-
коя может наблюдаться уже во вто-
рой половине ноября, когда средне-
суточная температура превышает 
50С, а дневная — 100С. Так, напри-
мер, в третьей декаде декабря 2017 
года установилась теплая погода, 
которая поспособствовала началу 
выхода абрикоса из глубокого покоя. 
На данном этапе развития морозы 
до  100С могут вызывать слабые по-
вреждения генеративных почек (10 - 

20%), до  11°С…  150С – от слабых до 
средних (21 50%), до  200С – средние 
и сильные (51 100%). 

Известно, что у некоторых видов 
древесных растений, например, у 
яблони, груши и некоторых других в 
период покоя в почках накапливают-
ся вещества-ингибиторы, которые за-
держивают ростовые процессы. Эти 
растения во время вынужденного по-
коя не реагируют на провокационные 
оттепели. Генеративные почки абри-
коса не содержат этих ингибиторов 
и во время потепления в период вы-
нужденного покоя начинают росто-
вые процессы, теряя закалку. Когда 
после оттепелей наступает похоло-
дание, но температура снижается по-
степенно, почки снова успевают при-
обрести закалку, их морозостойкость 
снова повышается и, соответственно, 
риск повреждения низкими темпера-
турами уменьшается. Если снижение 
температуры происходит резко, то 
возможно массовое вымерзание ге-
неративных почек. 

Иногда случается так, что в се-
верных регионах страны получают 
более высокий урожай абрикосов, 
чем в южных. Причиной служат 
различия в условиях прохождения 
периода глубокого покоя. В север-
ных регионах, в отличие от южных, 
необходимый в это время темпера-
турный режим бывает устойчивым, 
что способствует большей продол-
жительности данного этапа, а соот-
ветственно и большей морозостой-
кости генеративных почек. 

Морозостойкость плодовых куль-
тур - свойство динамичное и начи-
нает формироваться еще во время 
вегетации, особенно во второй ее 
половине, когда в тканях растений 
начинают накапливаться запасные 
вещества. При стрессовых условиях 
произрастания это явление выраже-
но слабо, поэтому риск подмерза-
ния возрастает. Так, специфическое 
и неблагоприятное сочетание ме-
теорологических факторов летне-
осеннего периода 2015 г. и зимнего 
2015/2016 гг. отрицательно повли-

яло на перезимовку косточковых 
культур. Со второй декады июля и 
до конца лета погода была жаркой и 
засушливой. Осадков практически 
не было, в августе отмечен 21 день с 
низкой относительной влажностью 
воздуха, на уровне 27 - 44% с мини-

САДОВОДСТВО

Крымский фейерверк

Ласунець
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мумом 14%, при этом дневная темпе-
ратура достигала 38,4°С. Сентябрь и 
первая неделя октября также были 
жаркими и засушливыми, без осад-
ков. При таких условиях общая фи-
зиолого-биохимическая активность 
в растениях была снижена, часть 
пластических веществ, которые мог-
ли бы быть использованы как запас-
ные, тратилась на противодейстие 
термическому стрессу. Резкое сни-
жение температуры до  3,0°С в конце 
первой декады октября усилило не-
гативное влияние засухи на протека-
ние процессов закалки. Совместное 
действие засухи и осеннего замороз-
ка снизили потенциальную морозо- 
и зимостойкость деревьев. А в конце 
декабря абрикос уже начал выходить 
из глубокого покоя. Если растения 

по своему физиологическому состо-
янию не в полной мере подготов-
лены к зиме, то морозные повреж-
дения у них могут наблюдаться уже 
при  16°С, что и произошло в данном 

случае. Когда в первой декаде янва-
ря 2016 года Мелитопольской мете-
останцией  было зарегистрировано 
снижение температуры до  19,2°С, 
обследование насаждений  выявило, 
что в 11 – 15-летних насаждениях 
культуры у многих сортов подмер-
зание генеративных почек составило 
61 – 97%, при этом надземная часть 
деревьев не пострадала. Напротив, 
в молодом неплодоносящем саду, 
который к тому же расположен на 
некотором понижении рельефа, на-
блюдали вымерзание части однолет-
них приростов (на фото 1 светлые 
приросты живые, темные – вымерз-
шие). Также отмечено слабое под-
мерзание древесины двухлетних 
ветвей.

Очень опасны для абрикоса ве-
сенние заморозки, частота и сила 
которых за последние 18 лет зна-
чительно увеличились. При распу-
скании почек, то есть выдвижении 
чашелистиков, морозы до  100С 
повреждают генеративные почки 
на 80 95%, до  15°С… 200С – на 90 
100%. В фазе обособления бутонов 
критической для генеративных 
почек культуры является темпера-
тура  4,2°С… 4,70С, в фазе окраши-
вания верхушек бутонов – минус 
1,1°С… 5,50С. Цветки повреждают-
ся при  0,5°С… 2,80С, завязь – при  
0,1°С… 2,20С. Даже непродолжи-
тельные заморозки такой силы 
могут полностью уничтожить бу-
дущий урожай.

САДОВОДСТВО

Фото 1. Вымерзание части однолетнего прироста у 4-х летнего абрикоса 

Фото 2. Вымерзание половины кроны 6-летнего персика
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Первичным центром происхож-
дения персика является Китай. В го-
рах близ Пекина были обнаружены 
дикие виды персика, которые стали 
родоначальниками культурных со-
ртов. Как и абрикос, персик приспо-
соблен к умеренно холодным зимам 
без резких колебаний температуры. 
В состоянии глубокого покоя его де-
ревья способны выдерживать сни-
жение температуры до  27°С, а ино-
гда  30°С (на защищённых от ветра 
участках). Хотя в тех регионах, где  
зимняя температура понижается до  
29… 32°С, промышленная культура 
персика не рекомендуется, посколь-
ку погибает надземная часть дерева, 
чаще вследствие повреждения штам-
бов и развилок скелетных ветвей. 
В зимы, когда температура воздуха 
достигает  22… 240С, основной при-
чиной потери урожая являются ее 
резкие колебания. Когда температу-
ра снижается постепенно и происхо-
дит повторная закалка, деревья вы-
держивают такой стресс со слабым 
подмерзанием частей кроны, хотя 
степень повреждения генеративных 
почек может доходить до 75 90%. В 
стадии набухания почек критиче-
ской является температура  18ºС … 
19ºС, в начале вегетации («зеленый 
конус») – около  12ºС. Встречают-
ся различные данные относительно 
критической температуры для гене-
ративных почек персика. Дело в том, 

что они зависят от различных фак-
торов, в том числе от сорта, места 
произрастания, физиологического 
состояния растений, продолжитель-
ности мороза и др. Например, для 
условий Северного Кавказа крити-
ческой для набухающих цветковых 
почек персика является температура  
23°С, для распускающихся —  15ºС. 
Местность, где она отмечается в 
40% зим и более, для этой культуры 
малопригодна. В условиях Закарпа-
тья наблюдался случай, когда после 
длительной февральской оттепели 
снижение температуры в марте до  
16°С не вызвало подмерзания почек.

Для персика наиболее благопри-
ятной температурой прохождения 
глубокого покоя является 0…60С, 
для некоторых сортов до 70С, поэто-
му темпы выхода его из этого состо-
яния медленнее, чем у абрикоса. По 
данным Н.Н. Клочко, в зависимости 
от температурных условий, которые 
складываются в осенне-зимний пе-
риод, а также от биологии сорта, на 
юге Украины этап глубокого покоя 
у персика может закончиться уже 
в конце ноября или длиться почти 
до середины апреля. Теплая погода 
в конце декабря 2017 года поспо-
собствовала началу выхода персика 
из состояния глубокого покоя, что 
повышает риск подмерзания почек 
и, соответственно, недополучения 
урожая 2018 года.

Температурный минимум зимы 
2015/2016 гг. персик в целом пере-
нес лучше, чем абрикос. Подмер-
зание генеративных почек в раз-
новозрастных насаждениях (на 
орошении) было слабым и средним, 
на уровне 30% и 50% соответствен-
но. Те насаждения, которые были 
расположены на понижении релье-
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фа, значительно пострадали от мо-
роза. У деревьев четырех – шести-
летнего возраста отмечено сильное 
подмерзание большей части кроны 
(фото 2), а также почти полное вы-
мерзание генеративных почек не 
зависимо от возраста дерева. По-
скольку персик отличается от дру-
гих плодовых культур большой 
побегообразовательной способно-
стью, то после омолаживающей об-
резки, проведенной после подмер-
зания, он хорошо восстанавливает 
крону и возобновляет плодоноше-
ние в следующем году. 

Критические значения темпера-
туры весной для персика следую-
щие: в фазе бутона –  3,0ºС … 4,0ºС, 
цветения –  3,0ºС, завязи —  2,0ºС. 
Есть данные о том, что в отдельных 
регионах Северного Кавказа цвет-
ки персика в раскрытом состоянии 
способны без повреждения пере-
нести заморозки до  3ºС… 5ºС.

На юге Украины довольно часто 
складываются условия для подмер-
зания генеративных почек абрико-
са и персика. Но это не значит, что 
нужно отказываться от выращива-
ния этих культур. При благоприят-
ных для роста и развития условиях 
абрикос и персик ежегодно закла-
дывают такое количество генера-
тивных почек, что сохранность 15 – 
40% от их общего количества может 
обеспечить среднюю и даже высо-

кую урожайность в зависимости от 
сорта. В годы, когда регистрировали 
критические значения температу-
ры (т. е. вызывающие гибель более 
60% почек) или близкие к ним, вы-
явлены устойчивые и относительно 
устойчивые к подмерзанию сорта. 
В разные годы по зимостойкости 
генеративных почек выделялись 

сорта абрикоса Запоздалый, Зоря-
ный, Крымский амур, Мелитополь-
ский лучистый, Мелитопольский 
ранний, Мелитопольский поздний, 
Мелитопольский черный, Сеянец 
Краснощокого, Тащенакский, пер-
сика – Виренея, Золотистый, Июнь-
ский ранний, Крымский фейерверк, 
Ласунец, Мелитопольский ясный, 
Сочный, Спокуса, Top Sweet (Т-5). 
По устойчивости к весенним замо-
розкам выделились сорта абрико-
са Дивный, Запоздалый, Зоряный, 
Мелитопольский ранний, Садовый, 
Фортуна, персика - Июньский ран-
ний, Крымский фейерверк, Ласу-
нец, Мелитопольский ясный.

Таким образом, будет ли урожай 
абрикоса и персика, зависит от со-
четания множества факторов, в 
том числе и от метеорологических 
условий зимне-весеннего периода, 
и от погодных условий предше-
ствующего вегетационного пери-
ода, и от свойств самого сорта, и 
от рельефа участка, и от возраста 
и агротехнического состояния сада 
(поражение болезнями, вредителя-
ми, наличие орошения и т.д.).

Мы понимаем, что избежать не-
гативного влияния капризов пого-
ды на растения невозможно. Но в 
нашей власти снизить силу их воз-
действия с помощью правильного 
выбора участка под сад, грамотного 
подбора сортов и выполнения всех 
необходимых агротехнических ме-
роприятий в насаждении. 

Крымский Амур

Мелитопольский ранний

Запоздалый
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РАСТРЕСКИВАНИЕ ПЛОДОВ 
ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ

Каждый владелец насаждений 
вишни или черешни мечтает о пре-
красных урожаях, качественных 
плодах, которые можно употре-
блять в пищу свежими, отправить 
на переработку или выгодно про-
дать. Но далеко не всегда мечты 
сбываются – плоды вишни и че-
решни могут растрескиваться, и 
тогда они становятся непригод-
ными к хранению, даже кратко-
временному, и выглядят крайне 
непривлекательно. Как не попасть 
в такую ситуацию и почему плоды 
растрескиваются?

Конечно, когда ягоды уже утра-
тили свой товарный вид, снова 

сделать их целыми невозможно, 
но предотвратить такую ситуацию 
под силу каждому. Для этого нужно 
знать причины, от которых плоды 
вишни и черешни начинают рас-
трескиваться.

Самая первая причина – резкий 
набор влаги после длительной за-
сухи. Это может случиться как у са-
довода-частника, так и в большом 
фермерском хозяйстве. Излишнее 
накопление влаги может быть по-
тому, что частник или фермер дли-
тельный период времени просто не 
поливал растения, а затем произ-
вел обильный полив. Кожица и мя-
коть не выдержали такого резкого 

притока влаги и лопнули. Нередко 
они лопаются так сильно, что ого-
ляется даже косточка. 

Конечно, это могут быть и при-
родные факторы. Например, рез-
кое повышение влажности из-за 
выпадения большого количества 
осадков или обильных и плотных 
туманов или росы, которая, стекая 
по листовым пластинкам, допол-
нительно, часто сверх меры питает 
растения. Обычно растрескивание, 
обусловленное избыточным ко-
личеством влаги, точнее, резким 
ее появлением и сразу в большом 
количестве, происходит от плодо-
ножки и вниз по ягоде.

Н.В. ХРОМОВ, 
научный сотрудник, 
кандидат наук,
ГНУ ВНИИС  
им. И.В. Мичурина 
Россельхозакадемии,
учёный секретарь 
АНИРР,
член Всероссийского 
общества
генетиков и 
селекционеров

САДОВОДСТВО
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПЛОДЫ ВИШНИ 
И ЧЕРЕШНИ НЕ 
РАСТРЕСКИВАЛИСЬ?

Конечно же, проводить поливы в 
строгом соответствии с потребно-
стями растения. Ну, например, вес-
ной, примерно до мая, в почве доста-
точно влаги от растаявшего снега. 
В этот период можно обойтись без 
поливов вообще. Во время цветения 
поливы нужны обязательно. Но тут 
важно поливать не дождеванием, так 
как можно нарушить естественные 
процессы оплодотворения у виш-
ни или черешни (знаете, наверное, 
что в периоды дождей завязывается 
меньше плодов, и дело тут не толь-
ко в лёте пчел, вода буквально смы-
вает пыльцу с пестиков). Аккуратно 
нужно поливать и в период форми-
рования завязи, делая это так, чтобы 
растение чувствовало, что в почве 
много влаги и питательных веществ 
и «оставило» завязи побольше. А 
дальше поливайте умеренно. Так, 
если идут дожди, то поливы вообще 
следует прекратить, а если дождей 
нет, то, наоборот, поливать хотя бы 
раз в неделю, стараясь промачивать 
почву на 45-50 сантиметров. Осенью 
не забудьте провести влагозаряд-
ные поливы. Под каждую черешню 
или вишню надо вылить по 10 ведер 
воды, так они лучше перезимуют.

Кроме полива можно несколько 
обезопасить себя, разместив рас-
тения на рыхлой, хорошо пропуска-
ющей, но и хорошо отдающей влагу 
почве. На глинистом грунте ни виш-
ню, ни черешню лучше не сажать, 
такие почвы плохо отдают влагу, 
способствуя только ее накоплению. 
При посадке старайтесь выбирать 
участки с уровнем грунтовых вод не 
ближе двух метров, иначе после каж-
дого дождя или полива вода будет 
подолгу застаиваться и чрезмерно 
подпитывать корневую систему рас-
тения. Если это произойдет в период 
созревания ягод, то они непременно 
растрескаются.

Еще одна возможность избавить-
ся от растрескивания плодов раз и 
навсегда – это верный подбор со-
ртов, кожица и мякоть которых бо-
лее эластичны. Стойкими к растре-
скиванию являются сорта черешни 
Валерия, Ярославна, Саммит и Ла-
пенс и вишни – Владимирская, Гур-
тьевка, Причуда и Фея.

Но даже при высаживании данных 
сортов в дальнейшем уходе нужно 
опираться на «погоду за окном». Так, 
если часто идет дождь, то прикусто-
вую зону почаще рыхлите, а вот сор-
няки в ней можно и не удалять, пусть 
они оттянут на себя часть лишней 
влаги. Если же сухо, то почву также 
можно рыхлить, чтобы при поливе 
влага прошла глубже и, возможно, 
достигла корневой системы. Но вот 
все сорняки выпалывать нужно обя-
зательно, они будут первыми конку-
рентами и заставят дерево не только 
страдать от жажды, но и от голода, 
ведь и вишня, и черешня питаются 
растворенными в воде веществами.

БЕЗ ХИМИИ – НИКУДА

Увы, если хотите получить иде-
альный урожай, то не обойтись 
без применения химических пре-
паратов. Фермеры их называют 
испарителями. После обработки 
ими растений листовые пластинки 
начинают активно испарять влагу, 
плоды остаются целыми и во время 

созревания, словно покрытыми за-
щитными оболочками, иногда даже 
в периоды затяжных дождей.

Самый простой препарат – это 
раствор хлористого кальция. Обра-
батывают им растения во время до-
ждя или сразу после него, используя 
пульверизатор со штангой, чтобы 
можно было дотянуться до любой 
части растения. Суть метода проста 
– таким образом кожицу плода мы
буквально покрываем тончайшим 
слоем соли, что снижает осмоти-
ческое давление в ягоде. Норма на 
дерево возрастом 12-15 лет – сто-
ловая ложка на ведро воды. Перед 
уборкой урожая не забудьте хоро-
шенько полить деревья дождева-
нием, чтобы смыть пленку соли с 
плодов. Способ хорош, однако он 
наносит вред почве, приводя к ее 
засолению. Поэтому повторять его 
можно не чаще раза в пять лет. 

Есть и более серьезные препара-
ты, обладающие тем же эффектом, 
но не наносящие вреда ни человеку, 
ни природе. Например, «Водосбор». 
Это растворимый в воде концен-
трат. Препарат импортный, он про-
дается во флакончиках вместимо-
стью около 50 мл. Разводится этот 
флакончик в ведре воды. Норма 
расхода для вишни и черешни со-
ставляет по литру на дерево. Есте-
ственно, обработки нужно прово-
дить из пульверизатора, желательно 
сразу после дождя, а перед сбором 

Треснутые плоды вишни
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плодов омыть деревья из шланга. 
«Водосбор» может и не предотвра-
тить растрескивание всех ягод на 
дереве, но сильно сократит коли-
чество таких ягод. Его конкретное 
действие заключается в том, что он 
буквально покрывает плоды полно-
стью прозрачным налетом. Этот на-
лет может удерживать воду и делать 
кожицу более эластичной. Препара-
та не стоит бояться, он делается на 
основе хвойных смол, и для людей и 
окружающей среды абсолютно без-
опасен. Обработки данным препа-
ратом можно проводить на любой 
стадии развития плодов вишни и 
черешни.

Следующий очень интересный 
препарат американского производ-
ства – «Вапор Гард», представляю-
щий собой концентрат эмульсии. 
На литр воды его нужно примерно 
960 г, а продается он в пятилитро-
вых канистрах, чего хватит на 15-
20 деревьев. Класс опасности этого 
препарата – четвертый, то есть один 
из самых низких. Следовательно, он 
безопасен для окружающей среды 
и нас с вами. Обрабатывать расте-
ния нужно также после обильного 
дождя, когда есть риск растрески-
вания плодов вишни и черешни. 
Интересно еще и то, что данный 
препарат защищает ягоды и от сол-
нечных ожогов. Благодаря исполь-
зованию данного препарата, плоды 
на 1-2 дня быстрее созревают, вкус 
их улучшается примерно на 1 балл в 

дегустационной оценке, как и транс-
портабельность, срок хранения уве-
личивается на 75%. Этот препарат 
буквально обволакивает при обра-
ботке каждую ягодку очень тонким 
налетом. Он не пускает лишнюю 
влагу внутрь плода, но дает возмож-
ность распоряжаться той влагой, 
которую получает растение от кор-
ней. К слову, препарат не имеет по-
стороннего запаха и вкуса, однако 
перед сбором плодов деревце лучше 
хорошенько «искупать» из шланга 
или дождаться выпадения осадков, 
которые смоют большую часть или 
вообще весь препарат полностью.

Неплохие результаты в защите 
вишни и черешни от лишней вла-
ги, а, следовательно, и от растре-
скивания дает «Препарат 30-Д». 
Его нужно растворить в ведре воды 
(примерно 300 г ), и такого объема 
хватит на пять молодых деревьев 
до шестилетнего возраста, если об-
рабатывать их из пульверизатора 
до двух литров на каждое дерево, 
и на два дерева старше шестилет-
него возраста при норме расхода 
препарата пять литров на дерево. 
Данный препарат помимо многих 
положительных качеств сильно за-
медляет процессы испарения вла-
ги из плодов, поддерживая кожицу 
постоянно влажной, но не позво-
ляя ей перенасыщаться влагой, а, 
следовательно, надежно защищает 
ягоды вишни и черешни от растре-
скивания. Кроме того, он надеж-

но защищает плоды от солнечных 
ожогов, даже те, что растут с южной 
стороны дерева. И это еще не все. 
Препарат является комплексной за-
щитой от целого ряда вредителей, 
например, щитовок, белокрылок, 
тлей и прочего. Благодаря его при-
менению, можно добиться увели-
чения плодов в среднем на 10-15%, 
причем у черешни эффект более за-
метен, созревание наступает на 2-3 
дня раньше, улучшаются товарные 
качества плодов, становится лучше 
вкус.

В идеале, чтобы защитить этим 
препаратом вишни и черешни 
именно от растрескивания, деревья 
нужно обрабатывать, когда плод 
полностью развит и имеет ярко-зе-
леный цвет, то есть готов к началу 
созревания и размягчения. Благо-
даря применению этого препарата, 
созревание происходит, как прави-
ло, дружно. Это способствует тому, 
что урожай можно собрать букваль-
но за пару приемов, кроме того, от-
мечен более продолжительный (на 
25-30%) период хранения.

Все обработки любым препа-
ратом нужно проводить вечером, 
можно после дождя, допустимо, но 
все же не желательно во время его. 
Если прошел сильный дождь, то об-
работки придется повторить, так 
как высока вероятность, что препа-
рат будет смыт водой.

Ну и, конечно, причиной растре-
скивания плодов вишни и черешни 
может быть то, что вы просто еже-
годно затягиваете со сбором плодов 
– не забывайте, что его нужно про-
водить вовремя, не позволяя расте-
ниям перезревать.
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Серед кісточкових культур вишня 
є однією з найбільш розповсюдже-
них в Україні. В останні роки намі-
тилась тенденція до закладання ве-
ликих промислових насаджень, що 
пов’язано з потребами ринку і осо-
бливо переробної промисловості. 

Плоди вишні характеризуються 
харчовими, лікувальними та анти-
оксидантними властивостями, що 
сприяють зміцненню організму 
людини. В плодах вишні містить-
ся: 11-22% сухих розчинних речо-
вин; 5-12% – цукру; 0,4-2,5% – ор-
ганічних кислот, вітаміну С – до 23 
мг/100 г. Лікувальна та тонізуюча 
цінність вишні зумовлена наявніс-
тю в плодах вітамінів (В1, В2, В9, 
РР), макроелементів (К, Са, Р) та 

мікроелементів (Fe, Zn, Cu). Залізо 
та фолієва кислота (вітамін В9), що 
містяться у вишні, особливо корисні 
при недокрів’ї, а Р-активні сполуки 
підкреслюють цінність вишні як ка-
пілярозміцнюючого та протигіпер-
тонічного засобу. Вживання в їжу 
вишні (в склад плодів якої входить 
16 антиоксидантів) може допомог-
ти зменшити і нейтралізувати вільні 
радикали , уповільнити появу ознак 
старіння шкіри.

Вишня широко використовуєть-
ся не тільки в свіжому вигляді, а і 
для виготовлення різних продуктів 
переробки, зокрема, заморожуєть-
ся, що є одним із найбільш прогре-
сивних способів зберігання сокови-
тої рослинної сировини. У США і 

країнах ЄС у замороженому вигляді 
зберігається 80% плодоово-ягідної 
продукції. Її обсяги у світі впродовж 
останніх років поступово збільшу-
ються. Що стосується України, то 
виробництво заморожених плодів 
з кожним роком зростає і в нашій 
державі. 

Заморожування має певні пере-
ваги над традиційними методами 
консервування (пастеризація, сте-
рилізація, сушки та інш.) за рахунок 
зниження втрат сировини та виклю-
чення використання антисептиків. 
Низькотемпературне зберігання 
замороженої продукції дозволяє 
зберегти в плодах 40-65% біологічно 
активних речовин, у той час як при 
загальноприйнятій пастеризації та 

ЯГОДЫ

НАЙКРАЩI СОРТИ ВИШНI 
ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Е.П. ПОСТОЛЕНКО, 
канд. с.-х. наук,
зав. отделом защиты 
растений и аналитиче-
ских измерений, 
Институт помологии 
им. Л.П. Симиренко 
НААН
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стерилізації рівень їх збереженості 
складає до 30% від складу свіжих 
плодів. 

Протягом останніх років спо-
стерігається зростання експорту 
вітчизняної замороженої плодово-
ягідної продукції, що підтверджує 
тенденції розвитку виробництва 
заморожених плодів та ягід в Украї-
ні. У 2017 році експорт замороженої 
вишні зріс проти 2016 року (табл.1) 
у 50 разів, суниці – в 4 рази, малини 
– у 2 рази.

Заморожені плоди вишні можна
використовувати як сировину для 
подальшої переробки, зокрема, для 
виготовлення соків, компотів, по-
видла, варення та джемів. У замо-
рожених плодів вишні вихід соку 
вищий, ніж у свіжих плодів. Крім 
цього, в процесі дефростації сиро-
вини відбувається розшарування 
і ущільнення м’якуша, що сприяє 
утворенню щільного осаду, який 
легко відфільтровується, внаслідок 
чого виключається необхідність до-
даткових операцій для освітлення 
соків.

Заморожені плоди вишні в Укра-
їні виготовляються вищого, першо-
го та столового сортів (табл. 2).

Враховуючи високу біологічну 
цінність та обмежений термін збе-
рігання вишні (за температури 0-2 
°C – 5-10 діб), на Дослідній станції 
помології ім. Л. П. Симиренка Ін-
ституту садівництва НААН про-
водиться оцінка придатності сортів 
вишні до заморожування та низь-
котемпературного зберігання. 

Для заморожування придатними 
є сорти вишні, що характеризують-
ся високим вмістом цукрів, анто-
ціанів, помірною кислотністю (до 
2%); плоди повинні бути стійкими 
до розтріскування, з низькою втра-

Таблиця 3. Норми витрат сировини при виробництві 1000 кг заморожених плодів вишні

Втрати при 
підготовці сировини 
до заморожування, 

% не більше

Втрати сировини 
впродовж 

заморожування, % 
не більше

Втрати при фасуванні Норми витрат сировини на 1 т готової продукції, кг

у сезон перероб-
ки, % не більше

з врахуванням перефасування в 
міжсезонний період, % не більше

при фасуванні в 
сезон переробки

при фасуванні в міжсезонний 
період у споживчу тару

9 2 1 2 1136 1149

Таблиця 1. Експорт заморожених плодів та ягід в Україні 
(дані «Інфо-Шувар», 2016-2017 рр.)

Плоди та ягоди заморожені 2016 рік 2017 рік

Лохина 19,5 тис. тонн 16,1 тис. тонн

Малина 4,7 тис. тонн 8,1 тис. тонн

Суниця 595,0 тонн 2,640 тис. тонн

Смородина 88,0 тонн 89,0 тонн

Вишня 30 тонн 1,500 тис. тонн

Таблиця 2. Органолептичні показники заморожених плодів вишні

Характеристика

Вищий сорт Перший сорт Столовий сорт

1. Зовнішній вигляд у замороженому вигляді

Плоди цілі з кісточками, одного помологічного сорту, стиглі, чисті, без пошкоджень 
сільськогосподарськими шкідниками

Не дозволено плоди інших 
помологічних сортів

Дозволено плоди інших помологічних 
сортів, % за масою не більше ніж 20

Суміш помологічних сортів

2. Колір у замороженому стані

Однорідний, властивий кольору у споживчій стиглості

3. Смак та запах у розмороженому стані

Властивий, не дозволено сторонній смак та запах

4. Консистенція у розмороженому стані

Близька до консистенції свіжих плодів, дозволена злегка пом’якшена

5. Колір у розмороженому стані

Однорідний, близький до кольору свіжих плодів

ЯГОДЫ
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тою соку при дефростації, м’якуш – 
щільний, забарвлений в однорідний 
червоний, темно-червоний колір; 
кісточка повинна легко відокрем-
люватись від м’якуша. 

За результатами досліджень вста-
новлено, що найменші втрати соку 
після 6-и місяців зберігання поміче-
но у плодів сорту Пам'ять Артемен-
ка – 7,4%, сорту Елегантна – 7,9%, 
сорту Оптимістка – 9,8%, сорту 
Шанс – 9,9% (за критерієм придат-
ності до заморожування – «добре»). 
У решти досліджуваних сортів ви-
шні втрати соку становили: 10,1-
11,6% (табл.4).

При оцінці біохімічного складу 
заморожених плодів вишні слід від-
значити сорт Пам'ять Артеменка, що 
характеризувався підвищеним вміс-
том фенольних сполук – 880 мг/100 
г. Після 6-и місяців низькотемпера-
турного зберігання всі досліджувані 
сорти заморожених плодів вишні 
відзначались відмінним зовнішнім 
виглядом, добре зберігали колір і 
аромат, плоди характеризувались 
гармонійним смаком без вираже-
ної кислотності та солодкості, мали 
щільну консистенцію (табл. 5).

За результатами хіміко-техноло-
гічної та органолептичної оцінки 
плодів вишні на придатність до за-
морожування та низькотемпера-
турного зберігання встановлено, що 
кращими сортами для даного виду 
технічної переробки є: Альфа, Жа-

дана, Шанс, Елегантна, Пам'ять Ар-
теменка, Оптимістка. 

АЛЬФА – середньоранній сорт 
вишні селекції Дослідної станції по-
мології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН. 
Відрізняється рясною врожайністю, 
підвищеною зимостійкістю дерев і 
квіткових бруньок, високою стійкіс-
тю до кокомікозу. У плодоношення 
вступає з 4-5-літнього віку. Цвіте у 

пізні строки, що на 6-8 днів пізніше 
сорту Подбєльська. Плоди одномір-
ні, середньою масою 4,5 г. М'якуш 
темно-червоний, середньої щільнос-
ті, соковитий, приємного смаку. Сік 
червоний. Кісточка досить велика, 
округла, гладка, добре відокремлю-
ється від м'якуша. В умовах Право-
бережного Лісостепу України плоди 
достигають у середині червня.

Таблиця 4. Втрати соку в дефростованих плодах вишні  
впродовж низькотемпературного зберігання, %

(дані Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН, 2016 р.)

Сорт
Після 

заморожуванння
Після 3-х місяців 

зберігання
Після 6-и місяців 

зберігання

Альфа 9,8 10,8 11,6

Жадана 8,6 9,4 10,6

Шанс 8,3 9,0 9,9

Елегантна 6,3 7,1 7,9

Пам'ять Артеменка 5,4 6,4 7,4

Оптимістка 7,9 8,8 9,8

Подбєльська 8,0 9,1 10,1

Таблиця 5. Оцінка якості плодів сортів вишні
(дані Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН)

Сорт 
Середня 

маса плоду, г

Дегустаційна оцінка (5-и бальна), бали

Свіжі плоди
Заморожені плоди  

(після 6-и місяців зберігання)

Альфа 4,5 4,7 4,6

Жадана 5,5 4,7 4,6

Шанс 3,7 4,6 4,5

Елегантна 5,0 4,7 4,6

Пам'ять Артеменка 4,8 4,8 4,7

Оптимістка 4,7 4,7 4,6

Подбєльська 4,4 4,6 4,4

Альфа Жадана
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ЖАДАНА – середньостиглий 
сорт вишні селекції Дослідної 
станції помології ім. Л.П. Сими-
ренка ІС НААН. Відрізняється 
скороплідністю, високою врожай-
ністю, зимостійкістю, толерант-
ністю до грибних хвороб. Дерево 
нижче середньої сили росту, фор-
мує округлу крону. Плоди серед-
ньою масою 5,5 г, темно-вишне-
ві. М'якуш щільний, соковитий, 
темно-червоний, кисло-солодкий. 
Сік темно-вишневий. Кісточка 
велика, добре відокремлюється 
від м'якуша. Достигають в умовах 
Правобережного Лісостепу Украї-
ни в ІІІ декаді червня. 

ШАНС – середньоранній сорт 
вишні селекції Дослідної станції 
помології ім. Л.П. Симиренка ІС 
НААН. Дерево низькоросле, фор-

мує округлу, середньої загущеності 
крону. Відрізняється дуже високою 
врожайністю, зимостійкістю, стій-
кістю до грибних хвороб, невимо-
гливістю до умов вирощування. 
Плоди середньою масою 3,7 г, опу-
кло-серцеподібної форми. М'якуш 
середньої щільності, соковитий, 
яскраво-червоний, приємного де-
сертного кисло-солодкого смаку. 
Кісточка середньої величини, до-
бре відокремлюється від м’якуша. 

Достигають плоди в умовах 
Правобережного Лісостепу Украї-
ни в середині червня.

ЕЛЕГАНТНА – середньо-
стиглий сорт вишні селекції До-
слідної станції помології ім. 
Л.П.Симиренка ІС НААН. Дерево 
середньоросле з середньозагуще-
ною кроною. Сорт відрізняється 

зимостійкістю і стійкістю до коко-
мікозу. Плоди середньою масою 5,0 
г овально-серцевидної форми, чер-
воні, з прозорим червоним соком. 
Кісточка від м’якуша відокремлю-
ється добре. Плоди достигають од-
ночасно в ІІІ декаді червня. 

ПАМ'ЯТЬ АРТЕМЕНКА – се-
редньоранній сорт вишні селек-
ції Дослідної станції помології ім. 
Л.П. Симиренка ІС НААН. Дере-
во середньої сили росту. Крона 
округла, густа. Плоди середньої 
одномірності, округло-серцевид-
ної форми. Середня маса плоду 4,8 
г. М’якуш темно-червоний, щіль-
ний, соковитий, кисло-солодкий. 
Сік темно-червоний. Кісточка від 
м’якуша відокремлюється добре, 
середньої величини, яйцевидної 
форми, гладенька. Достигають 
плоди в середині ІІ декади червня. 

ОПТИМІСТКА – середньости-
глий сорт вишні селекції Дослідної 
станції помології ім. Л.П. Сими-
ренка ІС НААН. Висота дерева 
вище середньої. Крона овально-
округла, середньої густоти. Плоди 
одномірні, середньої маси 4,7 г. 
Шкірочка середньої товщини, міц-
на, темно-червона. М’якуш тем-
но-рожевий, соковитий, середньої 
щільності. Сік світло-рожевий. 
Кісточка від м’якуша відокремлю-
ється добре, невелика, яйцевид-
ної форми, гладенька. Достигають 
плоди в ІІІ декаді червня.

Пам'ять Артеменка Елегантна 

Оптимiстка
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Огород радует глаз не только 
здоровыми, но еще и необычны-
ми плодами. Поэтому, выращивая 
различные растения, всегда стрем-
люсь посадить что-то непривыч-
ное, экзотическое и с целебными 
свойствами. 

Так, два года назад мой друг 
коллекционер редких растений из 
США прислал мне семена с над-
писью «Отриколи» ( Otricoli ). Вы 
знаете, что это такое? Вот и у меня 
об этой культуре не было никакой 
информации. Мой друг тоже ни-
чего об этих семенах не знал, так 
как тоже собирался вырастить 
впервые. Семена были похожи на 
паслен или физалис. Поэтому я 
посеял и начал их выращивать как 
пасленовое растение. 

Растения подрастали, появи-
лись ягоды, и я понял, что это ого-
родная черника ( Галбри) . Если 
точнее, то Галбри – это окульту-
ренный паслен. С ним я знаком 

более 10 лет. Но все же кусты были 
немножко не такие, листья светлее 
и плоды у Галбри крупнее. 

Созревшие ягоды оказались 
оранжевого цвета. Паслен ведь 
черный, что же это такое? Я риск-
нул попробовать плоды на вкус. 
Они были сладкие, с приятным 
медовым ароматом. 

Я начал искать в специальной 
литературе и в Интернете сведе-
ния об Отриколи, пытаясь понять, 
в чем польза этих ягод, можно ли 
их есть и чего следует избегать при 
выращивании.

Первое, что удалось узнать, От-
риколи – коммуна в Италии, рас-
положенная в регионе Умбрия. И 
на одном из иностранных сайтов 
я нашел в продаже семена Отри-
коли. Связался с владельцем этого 
Интернет-ресурса, объяснил ему, 
что меня очень заинтересовала эта 
культура, и он с любезностью рас-
сказал мне о ней все. 

Происходит это растение из 
коммуны Отриколи. Вдоль бере-
га реки Тибр в диком виде растет 
много черного паслена. Несколь-
ко лет назад один коллекционер 
растений, изучая местную флору, 
обнаружил там кусты с оранже-
выми плодами. Как выяснилось, 
местные жители употребляют их 
в пищу уже на протяжении десят-
ков лет. Черный паслен с горечью, 
поэтому в Умбрии используют его 
только в лечебных целях. А вот 
оранжевые ягоды сладкие и аро-
матные. Из них местные жители 
готовят множество блюд, варят 
варенье, используют в виде начин-
ки для пирогов. Появились оран-
жевые ягоды, скорее всего, сами 
по себе вследствие природного 
переопыления, возможно, даже с 
другим пасленовым растением. 

Ученые назвали эту разновид-
ность паслена Otricoli Orange Berry 
(Отриколи оранжевая ягода). 

ОТРИКОЛИ — НОВИНКА 
С ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ

ЯГОДЫ

Руслан ДУХОВ
ул.Тюркина, 41
с.Мишурин Рог
Верхнеднепровский 
р-н, Днепропетров-
ская обл., 51610
www.doohoff.com
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Отриколи имеет высоту до 90 
см и толстый четырехгранный 
стебель с мощными пасынками. 
Чудесное зрелище представляет 
собой этот зеленый исполин в пе-
риод созревания ягод. Растение 
сплошь усеяно оранжевыми «го-
рошинами», собранными в кисти 
по 5-10 штук. Урожай – до ведра 
ягод с куста. Цветение и созрева-
ние ягод идет беспрерывно до за-
морозков. 

Выращиваю Отриколи как рас-
саду. Сею семена и высаживаю 
рассаду в одни сроки с помидор-
ными растениями. В открытом 
грунте Отриколи размещаю по 
схеме 70х70 см. Мощные стебли не 
нуждаются в подвязке. Только па-
сынки под тяжестью созревающих 
плодов могут поникнуть к земле. 

Ученые исследовали эти ягоды и 
узнали, что они богаты витамином 
С. Как известно, этот витамин под-
держивает иммунитет человека. 
Поэтому смело можно добавлять 
сушеные ягоды в чай и эффектив-
но бороться с гриппом или просту-
дой. Употребление свежих плодов 
или варенья поможет нормализо-
вать артериальное давление. 

В большом количестве в яго-
дах содержится провитамин А – 
каротин, важный антиоксидант, 
помогающий нашему организму 
бороться с токсинами. Еще в них 
содержится калий, кальций, маг-
ний, железо и другие более ред-
кие элементы, необходимые че-
ловеку. Богаты ягоды комплексом 
биофлавоноидов, антоцианами 
и дубильными веществами. Они 
оказывают антибактериальное и 
ранозаживляющее действие, вы-
водят из организма радионуклиды 
и обеспечивают мощную поддерж-
ку иммунитета. 

Плоды Отриколи содержат пек-
тины, белки, жиры и углеводы, в 
большом количестве – селен, за-
медляющий процесс старения. 

Благодаря насыщенному полез-
ными элементами составу, плоды 

являются лечебно-профилактиче-
скими. Отриколи помогут лечить 
заболевания суставов, повышают 
остроту зрения, улучшают состав 
крови, нормализуют пищеварение, 
аппетит и сон. 

Соком этих ягод, разведенным с 
водой 1:1, рекомендуют полоскать 
горло при ангине. А сок листьев 
эффективен для лечения насмор-
ка, даже хронического. Плоды 
Отриколи помогут поддерживать 
нормальную работу печени, осо-
бенно после употребления тяже-
лой и жирной пищи.

Наружное применение плодов 
благотворно влияет на состояние 
кожи и помогает лечить кожные 
заболевания. Растертые ягоды 
заживляют ожоги, фурункулы и 
раны. Чтобы приготовить мазь 
для наружного лечения, нужно 
растереть ягоды и обжарить в сли-
вочном масле. 

Я буду счастлив, если Отрико-
ли подарит кому-то выздоровле-
ние и продлит активную жизнь на 
многие годы. И потому бесплатно 
вышлю его семена всем, кто за-
интересовался этим растением. 
Только не забудьте вложить кон-
верт с обратным адресом. 

отриколи	помогут	лечить

заболевания	суставов,	
повышают	остроту

зрения,	улучшают	состав	
крови,	нормализуют	

пищеварение,		
аппетит	и	сон
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Аномальные погодные усло-
вия привели к резкому снижению 
производства черешни и вишни в 
странах Центральной и Восточной 
Европы, заморозки в начале апреля 
нанесли серьезный ущерб урожаю 
земляники садовой в Польше и Гер-
мании, а в Сербии из-за снегопада 

существенно пострадали планта-
ции малины. Так, согласно инфор-
мации экспертов, погодные усло-
вия в прошлом году отразились на 
европейских производителях ягод. 
Эти и другие факторы влияния на 
ягодный бизнес обещают во мно-
гом интересную борьбу за рынки 
сбыта.

ЧЕРЕШНЯ В ТРЕНДЕ

В общественной организации 
«Инновационное фермерство и ко-
операция» проанализировали, что 
ягодная продукция в разрезе различ-
ных каналов сбыта.

«В зависимости от культур у 
нас разны конкуренты, – говоря об 
украинских производителях, резю-

мировала представительница ор-
ганизации Ирина Кухтина. – Если 
вы посмотрите на схему работы 
товаропотоков, то западное полу-
шарие,  как правило, замкнуто на 
себе и «завязано» на поставках с 
Китаем. Часть определенных, еди-
ничных фруктов идет на Европу, 
но по объему они замкнуты на себе. 
Европа работает с более близки-
ми рынками. Огромный коэффи-
циент продукции производится в 
Северной  Африке, они достаточно 
много инвестируют в бывшие ко-
лонии».

Так, голубика в Германию попада-
ет из Марокко. Не чураются в этой 
стране и китайскими фруктами. 

«Говоря о наших перспективах 
на европейском рынке, с клубникой 

Катя БУТОВЧЕНКО, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»

ЯГОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: 
КУРС НА КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  
И ОРГАНИЧЕСКОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО
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на свежем рынке нам там делать 
нечего», – подчеркнула И. Кухтина. 

По словам эксперта, этот сегмент 
принадлежит африканским странам 
и средиземноморским производите-
лям. Плодоношение 40-60 тонн с га 
даже у не самых передовых местных 
фермеров радикально решает во-
прос конкуренции. 

«Если мы хотим продавать в Ев-
ропу дорого, это не про свежую клуб-
нику», – резюмировала И. Кухтина.

Основными конкурентами Укра-
ины на рынке малины были назва-
ны Польша и Китай. А вот положе-
ние на рынке черешни представляет 
для украинского производителя ин-
терес, так как составить конкурен-
цию Турции тут по большому счету 
некому. Ежевикой на глобальном 
уровне занимаются Сербия, Чили, 
Аргентина. Общая тенденция тако-
ва, что западное полушарие снабжа-
ет себя в среднем чуть дороже, чем 
восточное полушарие, а 55% всех 
производимых в мире ягод и фрук-
тов потребляются через свежий ры-
нок по разным каналам сбыта. 

Переработанные ягоды исполь-
зуются преимущественно для со-
ков, смузи, мороженого, а вот 
джемы и молочная продукция с их 
использованием занимает всего 
лишь 2% от общего объема произ-
водства. Примечательно, что для 
того чтобы попасть в йогурт, ягода 
должна соответствовать повышен-
ным требованиям, выше которых 
только требования, предъявляемые 
ягодам и фруктам, входящим в со-
став детского питания. Из-за того, 
что в состав йогурта входят кусоч-
ки фруктов, требования к сырью, 
используемому для приготовления 
йогурта с фруктово-ягодным на-
полнителем, относительно инород-
ных объектов завышены. При этом 
в фильтры с большим гнездом, ис-
пользуемые при заготовке такого 
сырья, может попадать мусор. В 
детском питании повышенное зна-
чение уделяется химической и био-
логической безопасности.

Кроме того, ягоду после несколь-
ких термических обработок для 
изготовления кисломолочных про-
дуктов  не используют  – она рас-
ползается. А вот ягода, прошедшая 
статическую заморозку, подходит 
для изготовления соков и смузи. 

ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ 
ДЕНЬГИ

Украина выращивает порядка 3% 
мировых фруктов. Это где-то 2 млн 
тонн, половина из которых – ябло-
ки. В основном наша страна экс-
портирует яблочный концентрат, а 
также около 7 тыс. тонн фруктов и 
ягод. В зависимости от фруктов и 
количества раз переработки, кото-
рая происходит с ними до прихода 
на полку конечного потребителя, 

разнится доля фрукта в себестои-
мости. Само сырье, сам фрукт – от 
30 до 60%. Когда фрукт недорогой и 
у него много переработок, если он 

ЯГОДЫ
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заморозился, например, потом из 
него изготовили концентрирован-
ный сок, который попал в наполни-
тель, а потом наполнитель попал в 
йогурт, доля фрукта в цепочке этих 
ценностей небольшая. Чем больше 
циклов переработки проходит яго-
да или фрукт, тем меньше полезно-
го в ней/нем остается. 

Проблемой на сегодняшний день 
является финансирование ягодного 
рынка. Ягоды покупают в течение 
всего года, а сезон короткий. Если 
заниматься только свежим рынком, 
денежный поток предельно прост. 
А вот заморозчик финансирует це-
лый год. В июле ему надо выложить 
деньги за садовую землянику, а вер-
нуть их себе он сможет только к 
следующему июлю. Это очень длин-
ные деньги, считают эксперты. Вот 
почему украинцы проигрывают на 
внешних рынках – из-за огромной 
стоимости финансирования. Укра-
инским переработчикам не хвата-
ет денег, чтобы купить урожай. И 
кредитных программ в стране на 
сегодняшний день нет.  Это одна 
из проблем рынка, которая мешает 
Украине развиваться еще быстрей. 
Несмотря на это, за последние четы-
ре года экспорт (каким бы малень-
ким он ни был) увеличился в четыре 
раза. Показательным в этом плане 
стал доклад закупщика британской 
сети ASDA Баса Трампера на конфе-
ренции «Ягоды Украины-2017: за-

морозка и свежий рынок», заявив-
шего, что Великобритания готова 
экспортировать черешню и ягоды 
из Украины.

Экспертная оценка говорит, что 
в Украине две загвозтки: первая – 
качественная переработка и совре-
менное хранение, которое обеспе-
чит должное качество товара, если 
говорить про экспорт, и вторая – 
финансирование. 

Таким образом, решение про-
блем малых и средних производи-
телей ягод напоминает дело самих 
утопающих в известной присказке. 
Между тем, объемы, которые Укра-
ина поставляет на внешний рынок, 
по-прежнему достаточно малы. По 
многим позициям покупатель на 
сегодняшний день диктует цену. 
Причем цены по многим ягодным 

позициям будут снижаться, хоть с 
точки зрения экспорта для отече-
ственного производителя это все 
равно хорошая возможность для 
развития бизнеса. А если говорить 
об органической продукции, то эта 
возможность выглядит, пожалуй, 
даже лучше. В любом случае, как 
и в любой игре, в любом бизнесе 
предприниматель исходит из тех 
возможностей, которые у него есть. 

Большим преимуществом Укра-
ины является то, что другой стране, 
чтобы создать те условия, которые 
есть у нас, – климатические, погод-
ные, – требуются огромные затра-
ты. Эти преимущества позволяют 
нам производить продукцию с низ-
кой себестоимостью.  Да и трудоза-
траты у нас дешевле. Все это увели-
чивает рентабельность бизнеса. 
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Изменение климата на планете 
уже стало привычным явлением. 
Мало кого удивляют и погодные 
аномалии, которые случаются 
все чаще. Но как минимизировать 
ущерб, причиненный стихией, на-
пример, вашему винограднику, в 
который вы вложили средства и 
силы? Опытом спасения урожая 
делится опытный виноградарь, 
уважаемый автор нашего изда-
ния Игорь Гончарук из Житомир-
ской области.  

В  позапрошлом году на страницах 
журнала я рассказал о выращивании  
винограда  в  довольно неблагопри-
ятных условиях севера Украины – в 
пгт. Попельня  Житомирской   обла-
сти.  Упомянул  о  суровых  погодных  
условиях  на   протяжении   всего   ве-
гетационного  периода.   Оказывает-
ся,   то  были  «цветочки»   по  сравне-
нию  с  2017-м годом.

 Весна никаких  признаков ката-
клизмов  не  предвещала.  С 1  по  10  

марта  погода  радовала  теплом до 
+17ºС.  Поэтому  на  всех  участках мы 
освободили фашины (пучки лоз) от  
земли,   которой  они были накрыты,  
и  до  1  апреля,    когда   температура  
днем   достигала  +22ºС,   все   лозы   
были  подвязаны   к   шпалерам.  

Пятого  апреля  на  всех  кустах  
можно было наблюдать, как  про-
сыпаются   почки.   Проснулись  и  
двойники,  и  тройники,   которые 
мы,  опираясь  на  опыт   прошлых  
лет,   не   убирали  до  майских  замо-
розков. Они  за  последние   пять  лет  
наступали,  как  по  расписанию,   с  3  
по 6  мая.    Но  в  ночь  на  10  апреля  
прозвучал  первый   «звонок», возве-
щающий о  беде.   Температура  вдруг  
опустилась  до  -1ºС.  Зная,   что   поч-
ка  в  состоянии  пробуждения  может  
выдержать   понижение  температу-
ры   до -5ºС,   никаких  агроприемов  
вроде  задымления  или  дождевания  
мы не  проводили.  Но  с  17   по  19  
апреля,   когда  ночью  было   от  -7ºС  
до -3ºС,  а днем  до +12ºС,   пришлось  

закрывать  все   участки  с   северной  
и  западной  сторон   защитной  плен-
кой  и  агроволокном, проводить   за-
дымление  с  часу  ночи  до   восхода  
солнца.  Самое   большое  понижение  
температуры  случилось  18  апреля   
с 3  до  5  часов  утра (-7ºС).   Так  как  
ветер  дул  с  северо-запада,    то  этот   
агроприем  имел   успех.  В   данных   
условиях    полное   фиаско  потер-
пел процесс дождевания, который 
мы успели провести на  10  кустах  
разных   сортов. Оказалось, что   на  
них   после   восхода   солнца    обна-
ружилось   обморожение  100%  всех 
почек.  Поэтому в  дальнейшем   ис-
пользовать  дождевание  для   спасе-
ния   от  заморозков   мы  не  будем.

Уже  1-5 мая,   когда  весна  25-гра-
дусной   жарой  полностью  вступила  
в  свои   права,   на   листьях   появи-
лись   первые  признаки  грибкового  
заболевания  мильдью   в  виде   жел-
тых  пятен,   а  также   массовое  по-
ражение  побегов   крылатыми   сам-
ками  тли  и   личинками   цикадок.   

И. ГОНЧАРУК, 
агроном - 
плодоовощевод, 
ученый - агроном  
по защите растений

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ, КОГДА 
УМЕНИЕ - ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ

ВИНОГРАДАРСТВО
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Для   борьбы  с  ними  была   про-
ведена   обработка   баковой  смесью  
фунгицида  Танос  50 в.г.  и  инсек-
тицидом  БИ-58  с  прилипателем.   
Такое мероприятие оказалось очень 
эффективным.   На  3-4-й  день   ни-
каких   желтых   пятен  на   листьях  
не   осталось,   а   молодые   верхние  
листья   были  без  видимых повреж-
дений, которые обычно  наносят  тли  
и  цикадки.  

Казалось бы,   все  сроки  весенних  
майских  заморозков  уже  прошли. 
Но ночью 10  мая  температура  опу-
стилась  до  -1,5ºС.  На   утро  во   вре-
мя   обхода   было  видно,   что   от  10  
до  20% побегов   было  обморожено.  
В  первую   очередь  пропали те  по-
беги,  на   которых  не  было  завязи.   
Учитывая то,  что  защита от  север-
ного  ветра   уже  была  снята  и  за-
дымление не  проводилось,   а  так-
же   тот  факт,   что   не   проводилась  
обломка  двойников  и нормировка  
нагрузки  гроздьями  на  куст, такую  
потерю можно рассматривать, как  
помощь от природы в нормировке. 

 Поскольку в СМИ передавали 
о продолжении заморозков,  к  сле-
дующей  ночи  были  приняты  все  
меры   для  защиты  от  них.  Одна-
ко в  8  часов   утра,   после   восхо-

да   солнца,   когда  миновала  угроза   
заморозков,     увидели шокирующее 
зрелище – на   трех участках из пяти  
от  обморожения   пропало  от  90  до 
100%  побегов  на  кустах.   На   двух   
других участках (более  защищенных  
с  юга) —  от 20  до 50% . 

 На мой взгляд, гибель побегов   
относительно   расположения   на  
кусте   произошла   вопреки   здра-
вому  смыслу.  Ведь на двух растущих  
рядом  кустах  вырисовывалась раз-
ная картина. На одном побеги погиб-
ли на верхних лозах,  на другом —  на  

нижних.   На одном  из   трех  участ-
ков,   которые  находятся  в  одних  и   
тех   же   условиях,  в   каждом  ряду  
на  двух  кустах  с   северной  стороны  
выжили  все  побеги  и  завязь,   на  
другом   —   сохранилось  только  по  
1-2   побега   с  южной  стороны.   

Это  натолкнуло  на  мысль  о  том,   
что  гибель   побегов   произошла   не  
только  из-за   заморозков,   а   ча-
стично   из-за  того,   что  наступило  
резкое   потепление  после   восхода   
солнца.   Свою   лепту   внес   также  
тот  факт,   что  данный   скачок  тем-
ператур   произошел   в   более   позд-
ние   сроки  развития   побегов,   в  тот   
момент,   когда   накопления   сахара   
в  клетке  были   израсходованы  на  
рост  и  развитие   зеленой  массы,   
которая   на  ту  пору    достигла дли-
ны 10-15 см.

Так  как   пострадали   только   зе-
леные   побеги,   остался   шанс,   что 
растения  быстро   восстановятся   за  
счет  спящих   почек  и  почек  заме-
щения.

В  данной  ситуации оставалось 
ждать  и  не  обламывать   замерзшие  
побеги,   так  как  при  обламывании  
происходит   вытекание  сока  из   
лозы,   что   грозит   истощением   и   
заражением   болезнями  инфекци-
онного  характера.

Через  2-3  недели   на   всех  кустах  
постепенно   проснулись     почки  
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замещения.   Некоторые  из  них,   в   
зависимости  от   сорта  и  селекцион-
ной   формы,   заложили   полноцен-
ный   урожай   в  виде   завязей.   

30  июня   без  первичных  призна-
ков  на  листьях,  ягодах   и  гребнях   
появился   первый   белый  налет   
мильдью,  особенно  на  кустах,   ко-
торые   больше   времени   пребывают   
в  тени.   Все  виноградники   сразу  же  
были обработаны  фунгицидом  Кур-
зат  М 68 в.г.  с  нормой   внесения  со-
гласно   инструкции  и  добавлением   
прилипателя.

15  июля  на  некоторых    воспри-
имчивых  к  мильдью  сортах  были  
обнаружены  желтые  пятна  (на-
чальная  стадия  мильдью).   Во  из-
бежание  резистентности  было  при-
нято  решение   сменить  препараты  
на  другие.   На   разных   участках  
применялись  фунгициды  Строби  
в.г.,   Курзат М 68 в.г.,   Квадрис 250 
SC,   Танос  50  в.г.   Во  время   ре-
визии   наилучший   результат   по-
казал   Квадрис 250 SC на  участке  с 
задернением   почвы   и Танос  50 в.г.  
на  участке  с  обработкой   между-
рядий.   Дальнейшие   обработки   от   
мильдью   производились   лишь  вы-
борочно.

22  июля  при   средней   темпе-
ратуре   32ºС   наступила, пожалуй, 

самая   радостная   пора   –  окраши-
вание   первых    ягод. 

На   удивление,  все  ягоды  Лоры   
были   полноценные (без  горошения),   
не зависимо  от  места   расположения  
на  участках,   кроме  одного куста,   
который  растет  в  пристенной  куль-
туре  и   заморозкам  не  поддался.   

Виноградный   «конвейер»   в  этом   
году,  несмотря  на  аномальную   по-
году,   работал  до   1  октября.    И   
урожай   был  не  хуже  прошлогодне-

го,  хотя  планы   были  на  большее.   
В   общем,  кусты  всех  сортов  дали 
неплохой  прирост  однолетних  лоз.   
Это   позволило выбрать на  зиму 
лучшие побеги  для  формирования  
кустов,   нарезать   и  заготовить   от-
личные   чубуки   понравившихся 
с.ф.  и сортов.   Кусты,   которые   по   
каким-либо    причинам   не   зареко-
мендовали   себя,   были  выкорчева-
ны  и  заменены   на  более перспек-
тивные  в  наших  широтах.   

Восстановление почками 
замещения после заморозка

Рекордная гроздь

За день до заморозков
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Наприкінці 2017 року Західно-
український регіон став осередком 
інновацій та досвіду у сфері ягід-
ного бізнесу. 14 грудня у Львові 
стартувала довгоочікувана дво-
денна Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Технології та 
інновації: ягідництво і перероб-
ка». Організатор конференції, ви-
давничо-інформаційний проект 
«Технології та Інновації», зібрав 
разом понад 350 гостей з різних 
регіонів України, а також з Поль-
щі, Білорусі, Італії... Окрім того, з 
Молдови приїхала ціла делегація 
– 20 ягідників, які привезли з со-
бою ще й телевізійників. Ділитися 
досвідом, обговорювати проблеми 
та перспективи галузі, отримувати 
знання з’їхалися експерти ринку, 
досвідчені ягідники та новачки у 
цьому бізнесі, виробники садив-

ного матеріалу, технологій, засобів 
захисту та живлення рослин, тех-
ніки. Центральними темами стали 
успішне ягідництво, способи пере-
робки ягід та експорт продукції. 
Традиційно відбулася масштабна 
виставка європейських і україн-
ських компаній, бізнес-тур із май-
стер-класами. 

Програма конференції «Техно-
логії та інновації: ягідництво і пе-
реробка» формувалася за принци-
пом відбору найактуальніших тем, 
які допоможуть створити макси-
мально повну модель успішного 
бізнесу, заснованого на ягодах.

Потужний блок експертів пре-
зентував польський досвід веден-
ня ягідного бізнесу, відомий у сві-
ті як найбільш прогресивний. Як 
захистити свій ягідник, розповів 
доктор Мирослав Коженьовський, 

провідний менеджер з фруктів та 
овочів компанії Bayer – одного 
зі світових лідерів у виробництві 
засобів захисту рослин, який ви-
ступив Головним Технологічним 
партнером конференції. Профе-
сор Інституту садівництва Лєшек 
Орліковський, голова секції біоло-
гічного контролю хвороб рослин 
та нових патогенних організмів, 
присвятив свій виступ темі «Хво-
роби та шкідники лохини високо-
рослої та жимолості, і як з ними 
боротися». Представник компа-
нії Agronom Plants Кшиштоф Сак 
розповів, як вибрати якісний по-
садковий матеріал для ягідника.

Відомий польський вчений, за-
сновник гучного ягідного проек-
ту Malinowe Factory доктор Павел 
Кравець поділився своїм іннова-
ційним досвідом вирощування ма-
лини і на свіжий ринок, і для пере-
робки, а також презентував нові 
сорти та їх агрономію. Про еконо-
мічно ефективні технології для ви-
рощування суниці, малини та лохи-
ни у плівкових теплицях розповів 

«ТЕХНОЛОГI¯ ТА IННОВАЦI¯: ЯГIДНИЦТВО 
I ПЕРЕРОБКА» ЗIБРАЛА СОТНI 
УЧАСНИКIВ З ШЕСТИ КРА¯Н

ПИТОМНИК
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Марек Ямри, менеджер з продажів 
компанії Haygrove. З ефективни-
ми рішеннями вирощування ло-
хини, чорниці, суниці та малини 
в кокосовому субстраті, захисту 
від бур’янів, вітру та птахів, систе-
мами фіксації познайомив Томаш 
Шулаві, директор з розвитку Ceres 
International Sp. z o.o. Темі «Інтен-
сивне вирощування суниці: секре-
ти високих врожаїв. Досвід орга-
нізації правильного живлення у 
Польщі та Україні» присвятив свій 
виступ професор факультету садів-
ництва та ландшафтного дизайну 
Люблінського університету соці-
альних наук Збігнєв Ярош.

Ягідний сегмент називають най-
більш динамічним на ринку. Осно-
вними чотирма ягідними культу-
рами в Україні є суниця садова, 
малина, чорна смородина і лохи-
на. Стрімко завойовують популяр-
ність і нішеві культури – жимо-
лость, червона смородина і ожина. 
Щодо кожної з них у контексті 
підсумків сезону-2017 учасники 
конференції отримали вичерп-
ну інформацію. Серед учасників 
конференції були також представ-
ники розсадників і компаній, що 
пропонують послуги та матеріали 
для вирощування ягід. Вони одно-
голосно зазначають, що попит на 
саджанці та допоміжні матеріа-
ли для вирощування ягід зростає 
надзвичайно швидко. За їхніми 
оцінками, лише за цей рік продажі 
саджанців ягідних культур зросли 
приблизно на 30%. Присутні на 

конференції фахівці стверджують: 
те,  що в Україні вже сьогодні спо-
стерігається справжній ягідний 
бум, не викликає жодних сумнівів.

– Ягідний сегмент в Україні роз-
вивається надзвичайно динамічно, 
– зазначив відомий ягідний експерт
Джеремі Дарбі (Великобританія).– 
Основне завдання українських 
ягідників наразі – це максимальна 
консолідація, обмін знаннями і до-
свідом, а також кооперація. Остан-
ня необхідна для того, щоб разом 
формувати більші товарні партії та 
запроваджувати інноваційні техно-
логії, які допоможуть зробити ви-
робництво ще ефективнішим.

Відомий український експерт, кан-
дидат сільськогосподарських наук, 
заступник директора Інституту са-
дівництва НААН України Олександр 
Ярещенко акцентував на особливос-
тях вирощування найперспективні-
ших нішевих культур – жимолості, 
аґрусу, порічок, ожини тощо.

Про якісний садивний матеріал 
як одну зі складових при створен-
ні плантації лохини високорослої 
розповів Олег Базюк, співзас-
новник компанії «Долина Агро» 
і керівник лабораторії, до якої 15 
грудня відбувся бізнес-тур.

Українським фермерам варто 
пам’ятати, що перед тим, як оби-
рати садивний матеріал, стратегію 
догляду за ягідником та методи 
збору і фасування, необхідно до-
бре розуміти, які є вимоги до ягід 
на міжнародному експортному 
ринку. В цій ситуації допомогла 
розібратися Олена Каіжен, керів-
ник компанії «Розетта Агро».

За доброю традицією проектів 
«Технології та інновації» під час 
заходу відбувся круглий стіл від 
Генерального Юридичного парт-
нера. Цього разу тема звучала так 
– «Сертифікація ягідного вироб-
ництва. Створення і захист брен-
ду. Врегулювання суперечок».

Приємним завершенням дня ста-
ла лотерея з подарунками від органі-
заторів та партнерів заходу.

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  
та ягід в Україні.

Пропонуємо  
сертифіковані саджанці 

Світ Енн® (Sweet Ann®)  

Світ Чарлі®  (Sweet Charlie®)

Алба® (Alba®) 

Азія® (Asia®)

Роксана® (Roxana®)

Сирія® (Syria®)

Флоренс® (Florence)®

ТОВ «Адана 3» –  офіційний 
виробник цих сортів в Україні.

® - захищено правом  
інтелектуальної власності.

Саджанці постачаються офіційно  
з пакетом супровідних документів.
Мінімальне замовлення - 10 000 шт.

Ми співпрацюємо з:

EKLAND MARKETING  
COMPANY  

OF CALIFORNIA, INC

YALTIR 
AGRICULTURAL 

PRODUCTS , INC.
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Залежно від того, для чого при-
значена продукція, використовую 
різні способи комбайнового зби-
рання моркви.

 Перший спосіб – за допомогою 
морквозбиральних комбайнів з 
бральними робочими органами. За 
допомогою комбайнів типу бралки 
викопується морква для реалізації 
в торгову мережу, де попит мають 
подовжені коренеплоди. Морквоз-
биральні комбайни з бральними 
робочими органами якісно викону-
ють технологічний процес під час 
збирання моркви з довгою і міцною 
гичкою, якщо коренеплоди легко 
вириваються з ґрунту. Проте, під 
час збирання на полях із щільними 
або в’язкими ґрунтами можуть ви-
никати пошкодження або відриван-
ня хвостової частини коренеплодів. 
Перед збирання моркви морквозби-

ральними комбайнами з бральним 
апаратом немає необхідності попе-
редньо зрізати гичку.

Другий спосіб збирання морк-
ви проводять за допомогою кар-
топлезбиральних комбайнів або 
картоплекопачів-навантажувачів, 
обладнаних спеціальними пристав-
ками для підкопування коренепло-
дів моркви. Картоплезбиральні ма-
шини характеризуються високою 
продуктивністю, але також і вели-
кими ушкодженнями коренеплодів. 
Підкопувальні приставки карто-
плезбиральних комбайнів можуть 
проводити збирання моркви з ко-
ротким бадиллям або без бадилля, 
як на легких, так і на важких ґрун-
тах. При збиранні картоплезбираль-
ними комбайнами з підкопувальни-
ми приставками бадилля необхідно 
видаляти.

Як правило, ворох моркви після 
механізованого збирання має ви-
сокий вміст ґрунту та рослинних 
домішок і містить до 10 %, а в де-
яких випадках і більше, травмова-
них плодів. Таку продукцію закла-
дати в сховища не бажано тому, 
що під час зберігання можуть від-
буватися процеси гниття і втрата 
споживчих характеристик корене-
плодів. Рекомендується вибрако-
вувати моркву середньої та ниж-
чої якості. Вона створить більше 
клопоту, ніж принесе грошей. Це 
особливо стосується ушкоджених, 
нерівних, зламаних плодів.

На зберігання закладають здо-
рові і не пошкоджені плоди діа-
метром не менше 4 см. Для коре-
неплодів дуже важливо закладати 
на зберігання фракції однакового 
розміру. Великі коренеплоди збе-

ТЕХНИКА

МАШИНИ ДЛЯ ПIСЛЯЗБИРАЛЬНО¯ I 
ПЕРЕДРЕАЛIЗАЦIЙНО¯ ОБРОБКИ МОРКВИ

Василий ДУМИЧ,  
завідувач лабораторії,
Львівська філія 
УкрНДІПВТ   
ім. Л. Погорілого

якісно	підготовити	плоди	моркви	до	реалізації	і	зберігання	не	можливо	без	використання

сучасних	сортувальних	і	калібрувальних	машин.	
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рігаються краще, ніж дрібні, тому 
великі плоди зберігають окремо 
від середніх.

Моркву зберігають у тарі (кон-
тейнерах, ящиках, поліетиленових 
відкритих мішках) насипом, без 
перешаровування та з перешаро-
вуванням торфом чи піском. Пере-
шаровану в ящиках моркву зручно 
зберігати в траншеях завширшки 
60-100 см та глибиною 70-80 см. 
Плоди моркви зберігають також у 
буртах затареними в ящиках, які 
вкладають за формою двосхилого 
бурту у 3-4 ряди у висоту та у 6 рядів 
у ширину. Однак під час зберігання 
моркви у траншеях і буртах виявити 
псування продукції за зміною тем-
ператури вдається не завжди. 

Останнім часом почали засто-
совувати й інші способи зберіган-
ня, наприклад, зберігання митої 
моркви, затареної в контейнери у 
холодильниках.

Перед закладанням моркви 
необхідно очистити її від ґрунту 
та інших домішок, видалити по-
шкоджені і хворі коренеплоди та 
калібрувати за розмірами. Для 
виконання даних робіт застосову-
ються машини і технологічні лінії, 
призначені для післязбиральної 
обробки моркви. 

Післязбиральну обробку морк-
ви проводять відразу після вико-
пування комбайном у день зби-
рання під навісами, запобігаючи 
в’яненню або намоканню.

Практика показала, що морква, 
закладена на зберігання із залиш-

ками землі, краще зберігається, 
ніж вимита. Хоча при зберіганні 
моркви в буртах її ретельно про-
мивають. Причому миття морк-
ви здійснюється безпосередньо в 
день збирання. Подальші прийоми 
залежать від схем доробки. На-
приклад, немиту моркву і буряк 
краще вкласти в контейнери і від-
правити на охолодження і тривале 
зберігання. Якщо передбачається 
швидка дистрибуція, то краще від-
правити на миття, сортування і 
упакування. 

На ринку техніки представле-
ні комплекси (лінії) машин для 
післязбиральної обробки моркви 
виробництва фірм європейських 
держав: РПДУП «Експеримен-
тальний завод по механізації сіль-
ського господарства» (Республіка 
Білорусь), ТОВ «Завод харчово-
го, пакувального і нестандартно-
го обладнання «Воплощение» 
(Росія), Schneider Fördertechnik 
GmbH (Німечина), EMVE (Шве-
ція), SORMAC B.V. (Нідерланди), 
WYMA ENGINEERING Ltd (Ве-
ликобританія) та інші. Виробники 
техніки пропонують технологічні 
лінії машин для «сухого» очищен-
ня моркви від домішків і для мит-
тя коренеплодів.

Для первинної обробки плодів 
моркви відразу після збирання 
можуть застосовуватись при-
ймальні бункери картоплесорту-
вальних пунктів, укомплектовані 
відділювачами грунтових домі-
шок із спіральними вальцями і 

поперечними транспортерами 
(рис. 1). На спіральних вальцях 
проходить сепарування ґрунту, 
дрібних рослинних домішок та 
дрібної моркви, які попадають на 
поперечний транспортер і вино-
сяться в контейнер, розташова-
ний збоку машини. 

Машини такого типу виготов-
ляють фірми Miedema (Нідерлан-
ди), Grimme (Німеччина), РПДУП 
«Експериментальний завод по ме-
ханізації сільського господарства» 
(Республіка Білорусь) тощо. 

Приймальні бункери різних ви-
робників однотипні за конструк-
цією і відрізняються місткістю 
бункера, продуктивністю, спожи-
ваною потужністю та механізмом 
приводу робочих органів. Вони 
складаються з дна, корпуса, рами, 
ящика керування, електродвигу-
нів приводу та ходової частини. 
Дно бункера обладнано м’якою 
гумовою основою (сегментами) 
«повітряних подушок», спіральні 
вальці відокремлювача землі ви-
готовлені з м’якого поліуретану, 
а всі транспортуючі стрічки – з 
м’якої гуми. 

Підприємство ТОВ «Агро-
техмаш» (Росія) виготовляє уні-
версальну сортувальну машину 
УСМ-6, яка очищає та проводить 
калібрування плодів картоплі, ци-
булі і моркви на дві фракції (рис. 
2 а). Машина складається з при-
ймального бункера, калібруваль-
но-сепарувального модуля та двох 
поперечних транспортерів. Калі-

Рисунок 1 – Приймальний бункер фірми Grimme. а – загальний вигляд; б – під час виконання технологічного процесу

б)a)
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брувально-сепарувальний модуль 
оснащений набором спіральних та 
роликових вальців (рис. 2 б).

Для очищення коренеплодів від 
ґрунту РПДУП «Експерименталь-
ний завод по механізації сільського 
господарства» (Республіка Білорусь) 
пропонує машину для сухого очи-
щення продукції МСОК-5 (рис. 3).

Технологічний процес роботи 
машини проходить наступним чи-
ном: коренеплоди вручну або меха-
нічно подаються на круглі капроно-
ві щітки з хвилеподібним профілем, 
які обертаються і очищають плоди, 
і за допомогою розвантажуваль-
ного лотка надходять в пакувальну 
тару або на інспекційний конвеєр 
(сортувально-перебиральний стіл). 

Машина обладнується частотним 
перетворювачем для регулювання 
швидкості руху щіток (він встанов-
лений для того, щоб попередити 
травмування під час очищення). 
Вона може обладнуватись «цикло-
ном» для відсмоктування пилу.

Фірми Allround (Нідерлан-
ди), UNI-MASZ H.M. Juszczuk 
Sp.j. таSFAMASZ (Польша), Haith 
(Англия),SORMAC B.V. (Нідер-
ланди) та інші представляють 
сортувальні машини транспор-
терно-роликового типу (рис. 4 а). 
Сортувальний робочий орган дано-
го типу машин складається з двох 
ланцюгових контурів 1, до яких із 
заданим інтервалом прикріплені 
пластини 2 та два ряди поперечних 

роликів (рис. 4 б). Осі нижнього ряду 
роликів 3 жорстко з’єднані з плас-
тинами ланцюга. Ролики верхнього 
ряду 4 мають шарнірне з’єднання з 
ланцюгами, що дає їм можливість 
переміщатися у вертикальному на-
прямку в проміжку між пластина-
ми. На обох торцях роликів верх-
нього ряду прикріплені коліщатка 
невеликого діаметра.

Під час виконання технологіч-
ного процесу коліщатка роликів 
верхнього ряду робочої (верхньої) 
вітки транспортера рухаються 
по направляючих пластинах, які 
розташовані у верхньому кожусі 
рами 5. Кут нахилу направляючих 
пластин змінюється ступінчасто 
за допомогою регулювального ме-
ханізму повертанням важеля 6. Як 
правило, кут нахилу направляючої 
пластини збільшується в напрям-
ку руху транспортера. Отже, під 
час руху транспортера із збільшен-
ням кута нахилу пластини ступін-
часто збільшується вертикальна 
відстань між нижніми і верхніми 
роликами. На першій сходині в 
проміжок між роликами прони-
кають дрібні плоди, на наступних 
сходинах діаметр відсортованих 
коренеплодів ступінчасто збіль-
шується.

Під кожною сходиною розташо-
ваний поперечний транспортер 7, 
який переміщає коренеплоди відпо-
відної фракції в окрему тару.

Рисунок 2 – Загальний вигляд (а) та калібрувально-сепарувальний модуль машини УСМ-6

б)a)

Рисунок 3 - Машина для сухого очищення продукції МСОК-5
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Сортувалки транспортерно-ро-
ликового типу можуть працювати в 
технологічних лініях та виконувати 
технологічний процес як самостій-
на машина. Для самостійної роботи 
машини оснащуються приймальни-
ми бункерами і подавальними тран-
спортерами (рис. 4 в)

Нідерландські компанії 
Marcelissen BV та SORMAC B.V. 
пропонують машини для сорту-
вання моркви з поздовжньо роли-
ковими робочими органами типу 
Roller grader. Сортувальний при-
стрій машини виробництва ком-
панії SORMAC B.V. оснащений 
поздовжніми роликами, розміще-
ними в один ряд (рис. 5 а). Компанія 
Marcelissen BV комплектує машину 
роликами, розміщеними в два ряди 
(рис. 5 б).

Відстань між роликами можна 
безступінчасто регулювати за допо-
могою маховиків від 10 до 35 мм. Як 
правило, на вході встановлюється 
найменша відстань між роликами, а 

на виході – найбільша. Отже, у вхід-
ній частині відсортовуються дрібні 
коренеплоди моркви, а на виході – 
великі плоди.

Сортувальний пристрій встанов-
люють під певним кутом нахилу, 
що полегшує переміщення моркви 
на робочих органах. Ролики під час 
виконання технологічного процесу 
обертаються, що також сприяє пе-
реміщенню моркви по всій довжині 
сортувального пристрою.

Фірма SORMAC B.V виготовляє 
ремінну, або кордову машину для 

сортування овочів, які мають до-
вгасту форму, таких, як морква, огі-
рок та інші (рис. 6).

На вході сепарувального при-
строю корди мають мінімальний 
зазор між собою, поступово роз-
ходячись, в міру віддалення від 
живильника зазор збільшується. 
Розмір фракцій сортування можна 
встановлювати за допомогою меха-
нізму регулювання. Під час роботи 
сусідні корди рухаються з різними 
швидкостями, що дозволяє зорі-
єнтувати положення коренеплодів 

ТЕХНИКА

Рисунок 4 – Сортувальна машина транспортерно-роликового типу
1 – ланцюговий контур; 2 – пластина; 3 – ролики нижнього ряду; 4 – ро-
лики верхнього ряду; 5 – верхній кожух рами; 6 - важіль регулювального 
механізму; 7 – поперечний транспортер
а – загальний вигляд машини; б – транспортерно-роликовий сортувальний 
орган; в – машина під час виконання технологічного процесу; г –сортувалка 
з приймальним бункером і подавальним транспортером.

б) в)

а)

Рисунок 5 – Сортувальні машини з 
поздовжньо роликовим сортуваль-
ним пристроєм 

а)

б)

Рисунок 6 – Загальний вигляд (а) та сортувальний пристрій кордової 
сортувалки (б)

б)а)
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таким чином, щоб довга сторона 
плодів співпадала з напрямком руху 
кордів. Під сортувальними корда-
ми розташовані бункери збору від-
сортованої продукції в кількості, що 
відповідає кількості розмірів, необ-
хідних для сортування.

Роликові і кордові сортувалки 
призначені для калібрування ко-
ренеплодів за діаметром. Проте 
для формування однорідних пар-
тій продукції необхідно також від-
калібрувати плоди за довжиною. З 
метою калібрування коренеплодів 
моркви застосовуються вібраційні 
сортувалки (рис. 7).

Вібраційні сортувалки для морк-
ви представляють фірми Allround 
(Нідерланди), Tong Engineering (Ве-
ликобританія), NOBLE S.A (Фран-
ція), Wyma Engineering (NZ) Ltd 
(Нова Зеландія) та інші.

Сортувальний пристрій скла-
дається з декількох площин з риф-
лених листів нержавіючої стрілі з 
регульованими проміжками між 
ними. Під час виконання техноло-
гічного процесу площини викону-
ють високочастотні зворотньо-по-
ступальні рухи. Завдяки тому, що 
сортувальний пристрій встановле-
ний під певним кутом нахилу і ві-
брації, коренеплоди пересуваються 
на площинах. В момент переходу 
з однієї площини на другу морква, 
довжина якої не достатня для утри-
мання на другій площині, падає на 
поперечний транспортер, який зна-
ходиться під регульованим проміж-
ком. Між вібруючими пластинами 
встановлюються різні за довжиною 
проміжки (зазвичай 3), що дозволяє 
відкалібрувати моркву за довжиною 
на чотири фракції.

Вібраційний пристрій може 
комплектуватися розділювача-
ми потоків, виготовленими з гу-
мових дисків, які обертаються 
на валу з постійною швидкістю. 
Привід валів розділювача пото-
ків здійснюється від електродви-
гуна.

В технологічних лініях після-
збиральної обробки моркви для 
відділення хворих і пошкоджених 
коренеплодів від потоку плодів пе-
редбачено перебиральні (інспекцій-
ні) столи. Видалення некондиційних 
здійснюється обслуговуючими пра-
цівниками.

З метою зменшення затрат ручної 
праці фірмою Tomra Systems ASA 
(Норвегія) розроблено електронні 
сепаратори. Фірма пропонує елек-
тронні сепаратори моделей Halo, 
Felix, Blizzard, Helius, Nimbus.

Рисунок 7 – Вібраційні сортувалки моркви. а – загальний вигляд; б – машина під час виконання технологічного процесу

б)a)

Рисунок 8 – Загальний вигляд (а) та принцип роботи (б)електронного сепаратора Halo

б)a)

January_OiF_2018_Block.indd   66 11.01.2018   21:59:12



январь 2018 67

ТЕХНИКА

Електронна сепарувальна систе-
ма машини моделі Halo проводить 
сканування продукту «на льоту» 
за допомогою верхнього і нижньо-
го сенсорів, комбінації світлодіода, 
CCD камери та спектроскопії (рис. 
8). Електронна система розділяє по-
тік вороху на 3 сорти: конвенційні 
і здорові коренеплоди проходять 
через машини, в той час другий і 
третій сорт перенаправляються на 
окремі потоки за допомогою паль-
ців. Пальці приводяться в рух за 
допомогою виконавчого механізму 
по сигналу, який поступає з пульту 
керування.

Імпульсні світлодіоди з різними 
довжинами хвиль і спеціально роз-
роблені сенсори електронного сепа-
ратора моделі Blizzard забезпечують 
виявлення кольору, форми і струк-
турні відмінності матеріалу (рис. 
9). Повітряні ежектори відділяють 
небажаний матеріал з точністю до 
мілісекунд.

Електронний сепаратор моделі 
Felix є надзвичайно ефективним для 
видалення великих дефектів і сто-
ронніх часток з потоку моркви. 

Компанії Tong Engineering (Ве-
ликобританія) та Netagco (Бельгія) 
пропонують електронний сорту-
вальник моркви моделі Visar Sortop 
(рис. 11 а), здатний розділити різні 
розміри, вигнуті, безбарвні, низько-
рослі, пошкоджені або деформовані 
коренеплоди один від одного. Сор-

тувальник розділяє моркву на шість 
потоків. Камери високої чіткості, які 
використовуються в VISAR Sortop, 
виявляють всі дефекти моркви, ма-
шина може навіть відрізнити пля-
ми води і найдрібніші чорні плями. 
Електронна система визначає якість, 
довжину і вагу кожного плода з точ-
ністю до одного грама. Електронна 
система сканує моркву на 360 граду-
сів (рис 11 б). Морква розділяється 
на потоки в головці розподільника за 

Рисунок 9 – Загальний вигляд (а) та принцип роботи (б) електронного сепаратора Blizzard

а – схема сортувальника; б – камера сканування коренеплодів; в – розподілення плодів по каналах; г – переміщення 
моркви по каналах розподільника

б)

б) в) г)

a)

a)
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допомогою стиснутого повітря, яке 
подається із сопла та надає кожному 
коренеплодові відповідної траєк-
торії руху і спрямовує його у відпо-
відні канали (рис. 11 в). По каналах 
морква переміщається на відповідну 
стрічку транспортера (рис. 11 г).

РПДУП «Експериментальний 
завод по механізації сільського 
господарства» також продукує тех-
нологічну лінію для приймання, 
очищення, сортування і калібру-
вання коренеплодів (рис. 10 а) та лі-
нію передреалізаційної підготовки 
моркви (рис. 10 б і 10 в). В склад лі-
нії для приймання, очищення, сор-
тування і калібрування коренепло-
дів входять перекидач контейнерів 
1, подавальний конвеєр 2, машина 
для сухого очищення плодів 3, пе-
ребиральний стіл 4, похилий тран-
спортер 5, сортувальна машина 6. 
Лінія передреалізаційної підготов-
ки моркви крім даних машин комп-
лектується ваговим дозатором 7.

Технологічні лінії машин для 
сухої обчистки, калібровки морк-
ви пропонують фірмиSchneider 
Fördertechnik GmbH (Німечина), 
EMVE (Швеція), SORMAC B.V. (Ні-
дерланди), WYMA ENGINEERING 
Ltd (Великобританія) та інші. В за-
лежності від призначення операції, 
стану вороху, заданих параметрів 
на виході лінія післязбиральної та 
передреалізаційної обробки моркви 
може складатися з різного набору 
машин.

Наприклад, лінія RH2700 вироб-
ництва фірми EMVE складається з 
приймального бункера, двох тран-
спортерів, сепаратора ґрунту, ма-
шини сухого очищення. Вона може 
доукомплектовуватися ваговими 
дозаторами. З метою одержання 
високо вирівняних коренеплодів 
за розмірами і діаметром фірма 
SORMAC B.V комплектує лінію 
трьома послідовно розташованими 
сортувальними машинами.

Крім стаціонарних сортуваль-
них пунктів в господарствах також 
можуть застосовуватися пересув-

ТЕХНИКА

Рисунок 11 – Мобільна сортувальна машина фірми Tong Engineering

а)

б)

Рисунок 10 – Загальний вигляд (а) і схеми технологічних ліній для приймання, 
очищення, сортування і калібрування коренеплодів (б) та передреалізаційної 
підготовки моркви (в)

в)
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ні машини блочно-модульної кон-
струкції. Фірма Tong Engineering 
(Великобританія) розробила мо-
більну машину для післязбиральної 
обробки моркви, яка складається 
з приймального бункера, сепару-
вальних та калібрувальних робочих 
органів і навантажувального тран-
спортера (рис. 11).

Мобільна машина здатна про-
водити очищення, сортування і 
калібрування продукції та наванта-
ження її у транспортний засіб без-
посередньо в полі. Зібрані корене-
плоди з бункера комбайна можуть 
вивантажуватися відразу в при-
ймальний бункер машини. Морква 
з поля відразу потрапляє в торгову 
мережу на реалізацію. Це дозволяє 
зменшити транспортні витрати на 
перевезення врожаю, уникнути про-

блем, пов’язаних із вивезенням від-
ходів, а також зменшити витрати на 
утримання складських приміщень і 
обладнання та зберігання продукції. 

На світовому ринку техніки ши-
роко представлені технологічні лінії 
машин для приймання, миття, сор-
тування, калібрування та фасування 
моркви. Комплекси машин «вологої» 
післязбиральної і передреалізаційної 
обробки моркви виготовляють фір-
ми РПДУП «Експериментальний 
завод по механізації сільського гос-
подарства» (Республіка Білорусь), 
ТОВ «Завод харчового, пакуваль-
ного і нестандартного обладнання 
«Воплощение» (Росія), Schneider 
Fördertechnik GmbH (Німечина), 
EMVE (Швеція), SORMAC B.V. (Ні-
дерланди), WYMA ENGINEERING 
Ltd (Великобританія) та інші. 

В склад технологічної лінії для 
миття і сортування моркви зазви-
чай входить приймальний бункер з 
транспортером 1, сортувальна ма-
шина 2, машина для попереднього 
замочування коренеплодів 3, маши-
на для миття 4, сушильна машина 5, 
інспекційний стіл 7 та ваговий доза-
тор 6 (рис. 12) 

Основними технічними засоба-
ми в технологічній лінії для миття 
моркви є миюча машина та машина 
попереднього миття. Від ефектив-
ності роботи даних машин зале-
жить якість очищення коренеплодів 
від бруду і домішок. Як правило, в 
технологічних лініях перед миючою 
машиною встановлюється машина 
для попередньої мийки.

Машина для попередньої мийки 
(рис. 13 а) призначена для видален-

Рисунок 12 – Схема технологічної лінії приймання, миття та сортування  моркви

Рисунок 13 – Машини для миття моркви. а – машина попереднього миття; б – миюча машина

а) б)
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ня бадилля, листя, каміння та інших 
домішок і первинного очищення від 
ґрунту. Вона складається з бункера з 
транспортером і декількох рядів ро-
ликових щіток з механізмом регулю-
вання швидкості обертання, системи 
подачі води з водяним насосом.

Машини для миття складаються 
з рами, корпуса, барабана, системи 
подачі води, форсунок вприскуван-
ня води, механізмів видалення бру-
ду і зливу води (рис. 13 б).

Овочі миються в барабані, що 
обертається в ємності з водою. Для 
підвищення якості миття на вну-
трішніх стінках барабана кріпляться 
прямолінійні або спіральні планки 
(рис. 14 а і 14 б). Водяний відцен-
тровий насос подає воду під тиском, 
внаслідок чого коренеплоди омива-
ються сильними струменями води, 
яка виливається з форсунок. Нижче 
барабана розташовані конічні єм-
ності для змитої землі та домішків. 
Ці ємності очищаються шляхом від-
криття засувок на зливних патруб-
ках машини. Швидкість обертання 

барабана встановлюється і корегу-
ється за допомогою механізму ре-
гулювання. На вивантажувальному 
транспортері передбачені форсунки 
для обдування вимитих плодів пові-
трям перед сортуванням і сушкою 
(рис. 14 в). На вивантажувальному 
транспортері деяких моделей ма-
шин можуть встановлюватись фор-
сунки для омивання коренеплодів 
чистою водою.

Для забезпечення високої чи-
стоти плодів моркви технологічні 
лінії можуть доукомплектовувати-
ся полірувальними машинами, які 
встановлюються після машин для 
миття коренеплодів. Полірувальні 
машини складаються з корпуса, в 
якому розміщений барабан із елас-
тичними щітками, механізмів при-
воду барабана і щіток системи по-
дачі води, механізмів регулювання 
швидкості обертання барабана та 
щіток (рис. 15 а).

Під час виконання технологічно-
го процесу коренеплоди в барабан 
надходять через великий жолоб (15 

б) і попадають на м'які нейлонові 
щітки. Усередині барабана продук-
ти розпорошуються за допомогою 
двох труб з форсунками, підключе-
них до води (15 в). Під час обертан-
ня барабана роликові щітки також 
обертаються. В результаті обертан-
ня щіток в барабані і самого бара-
бана проходить очищення моркви 
від залишків бруду. Інтенсивність 
полірування може регулюватися 
шляхом зміни швидкості обертання 
барабана і щіток.

З метою забезпечення свіжості 
продукції та збільшення термінів 
придатності в результаті швидкого 
зниження внутрішньої температу-
ри коренеплодів застосовуються 
гідроохолоджувачі (гідрокулери) 
(рис. 16 а). Гідрокулери складають-
ся із корпуса (камери зрошування), 
транспортера, бака для води, систе-
ми фільтрації і очищення та охоло-
дження води, системи рециркуляції 
води з трубами і циркуляційного 
насоса. Індивідуальна інтегрована 
система охолодження води склада-

Рисунок 14 – Вузли машин для миття коренеплодів. а і б – барабани машин для миття коренеплодів; в - форсунки для 
попереднього обдування вимитих плодів повітрям

в)

в)б)а)

б)а)

Рисунок 15 – Полірувальна машина. а – місцевий розріз полірувальної машини;  
б – жолоб подачі коренеплодів; в – труба з форсунками
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ється з компресора, конденсатора і 
системи котушки (типу серпантин). 
Машина оснащена датчиками тем-
ператури води і контролю темпера-
тури охолоджених плодів. 

Система рециркуляції поставляє 
холодну воду згори на перфоровані 
тарілки, з яких вода падає на корене-
плоди в камері зрошування, таким 
чином створюючи «холодний дощ». 
На виході з гідроохолоджувача тем-
пература плодів 2-4 ° С, що сприяє 
продовженню терміну зберігання.

Технологічні лінії для миття коре-
неплодів оснащуються сушильними 
машинами, які складаються з набо-
ру декількох роликів із еластичного 
матеріалу (рис. 16 б)

Для сортування і калібрування як 
митих, так і немитих плодів моркви 
використовуються транспортерно-
роликові, роликові з поздовжнім 
розташуванням робочих органів, 
кордові, вібраційні та електронні 
сортувальні машини.

Крім стаціонарних пунктів для 
миття, сортування і калібруван-
ня моркви на ринку техніки пред-
ставлені також пересувні і мобіль-
ні машини (рис. 17). Залежно від 
моделі і комплектації вони можуть 
оснащуватися різними очисними і 
сортувальними механізмами. Од-
нак основним обладнанням даних 
мобільних машин є обладнання 
для миття коренеплодів. Самохідні 
машини виготовляють фірми Tong 
Engineering і Haith Tickhill Group 
(Великобританія) тощо.

Рисунок 16 –Технічні засоби лінії миття коренеплодів. а- гідрокулер; б – сушильна машина

Рисунок 17 – Мобільна машина для миття коренеплодів фірми Tong Engineering 

б)а)
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Вподобання, світогляд, звички 
споживача, які досить швидко змі-
нюються, впливають на вигляд до-
ставки кінцевого продукту. Про те, 
яким є нове покоління споживачів 
і що очікує від плодоовочевого сек-
тору, розповів під час міжнародної 
конференції «Овочі та Фрукти Укра-
їни -2017. Об’єднання заради май-
бутнього», яка відбулася в столиці, 
представник голландської агенції 
у сфері інновацій «Trends Active» 
Альян де Бур. Він зазначив, що про-
відні європейські бренди на ринку 
фруктів і овочів почали втілюва-
ти новітні розробки, які до вподо-
би юному споживачеві, незабаром 
саме він уособлюватиме основну ка-
тегорією їх клієнтів та працівників. 

– Головний споживач недале-
кого майбутнього – надзвичайно 

інтерактивна молодь, як їх ще на-
зивають, покоління «Z». Ці люди чи 
не з пелюшок контактують з Інтер-
нет-технологією, різноманітними 
гаджетами та іншим інтерактивним 
обладнанням, без якого вже не уяв-
ляють своє життя, – каже Альян де 
Бур. – Тож виробники і продавці 
плодоовочевої продукції та упаков-
ки враховують пристрасть поколін-
ня «Z» до сучасних технологій, щоб 
лишатися конкурентоспроможни-
ми на ринку. 

Також експерт відмітив, що у світі 
спостерігається глобальна тенден-
ція до поширення вегетаріанства. 
Тому венчурні агенції Кремнієвої 
долини вже почали інвестувати ко-
шти у розвиток технологій, що за-
довольнятимуть потреби людей, які 
відмовилися споживати продукти 

тваринного походження. Звісно, від 
цього виграє плодоовочевий сек-
тор. Експерт прогнозує, що в Україні 
протягом наступних десяти років 
споживання їжі рослинного похо-
дження теж зростатиме. Від чого 
розвинута м'ясо-молочна галузь за-
знає збитків. 

Тому всесвітньовідомий бренд 
МакДональдс запровадив до свого 
меню помідорний бургер, в якому 
немає ні грама м'яса, але він сма-
кує як м'ясний. А роботизована мі-
ні-ферма, яка функціонує на осно-
ві інформації з відкритих джерел і 
допомагає формувати свою грядки, 
обирати певні культури, планувати 
весь процес вирощування і врожай, 
стала нормою життя у країнах з роз-
виненою економікою, особливо для 
покоління «Z».

МАРКЕТИНГ 

ВИБIР ПОКОЛIННЯ «Z»
Альян де Бур

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор 
«Овощи 
и Фрукты»
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– Ранок багатьох молодих людей
починається з фруктово-овочевих 
снеків, які вони поспіхом упліта-
ють на ходу. Це люди, які зазвичай 
не прив’язані до постійної локації, 
вони не випускають з рук гаджети, 
вони цілодобово онлайн, – гово-
рить Альян де Бур. – Скажімо, в 
Китаї для активних користувачів на 
тротуарах створили доріжки з од-
ностороннім напрямком руху , щоб 
їм ніхто не заважав на ходу писати 
повідомлення або пости у соцме-
режах. Можливо, навіть вже у не-
далекому майбутньому для гадже-
тофілів організують нову послугу 
– проводирів через проїжджу час-
тину. Адже світ стає мобільнішим 
та інтерактивнішим. 

Покоління «Z» у віці формуван-
ня особистості відчуває потужний 
вплив цифрових технологій і очікує 
від виробників активного застосу-
вання новацій на практиці. 

– Воно очікує, що новітні техно-
логії допоможуть досягти успіху. 
Уявіть ситуацію, що люди цього по-
коління стають вашими працівни-
ками або конкурентами. Що вони 
очікують від технологій, скажімо, 
якщо працюють на виробництві і у 
них зламалося певне обладнання? 
Вони очікують, що технологія до-
поможе його відремонтувати. Рані-
ше треба було чекати кілька годин, 
а то і днів, поки прибудуть технічні 
спеціалісти і зроблять свою роботу, 
а зараз віртуальні інструкції допо-
магають відремонтувати не складні 
поламки швидко і без їх допомоги. 
Тільки завдяки відеоурокам на Ін-
тернет-ресурсі YouTube можна на-
вчитися всьому, що завгодно. 

Спікер звернув увагу аудиторії на 
маркетингову новинку, яка зближує 
виробника та споживача. Мова про 
овочі в магазині, які розмовляють, 
коли їх торкнутися. Тобто при до-
тику спрацьовує аудіопристрій і 
лунає розповідь від фермера, який 
постачає до магазину цей продукт, 
про процес його вирощування та 
корисні властивості. 

Роботизованою фермою можна керувати з будь-якого мобільного пристрою

“U” – одна з найбільших роздрібних мереж у Франці запустила додаток 
«Fresh Stories» для того, щоб показати споживачам подорож товару, у 
даному випадку риби, із моря до супермаркету

Так виглядають доріжки для гаджетофілів у Китаї 
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Також розроблені і втіленні в 
життя спеціальні веб-пристрої, які 
пов’язані з Фейсбук. Завдяки ним і 
за допомогою спеціальних окуля-
рів, обладнаних екшенкамерами, 
споживачі-користувачі зможуть 
побачити весь виробничий ланцю-
жок того чи іншого продукту.

У країнах з розвиненими еко-
номіками активно використову-
ють слайд-магніти, які зазвичай 
прикріпляють на холодильниках 
у помешканнях. Вони виглядають 
точнісінько так же, як, скажімо, су-
венірні магніти. Але обладнані спе-
ціальною кнопкою, завдяки якій 
можна замовити доставку будь-
якого продукту додому. Кожен 
окремий магніт відповідає певній 
назві товару.

Всесвітньовідомий Інтернет-
сервіс «Амазон» пішов ще далі у 
своїх розробках. Налагоджує до-
ставку товару, яка відбуватиметься 
протягом не більше кількох десят-
ків хвилин, за допомогою дронів. 
Ця компанія вже почала співпра-
цювати з «Холфудс» – потужним 
виробником екологічної їжі, що 
нині робить серйозні інвестиції 
у «вертикальні» ферми та сади, 
більш пристосовані для вирощу-

вання врожаїв на території великих 
мегаполісів. Це спрощує логістику і 
маркетинг. 

– Люди покоління «Z» очіку-
ють, що отримуватимуть продукти 
лише натисканням кнопки та за 20 
хвилин. Прогнозую, що вони все 
менше ходитимуть до супермарке-
тів, де їм потрібно щось обирати, 
витрачати на це час. Вони нада-
ватимуть перевагу вже знайомим 
брендам, товарам у гарній зручній 
упаковці, – каже Альян де Бур.

Для прикладу він поділився до-
свідом потужного іспанського ви-
робника соків. Той запровадив ін-
дивідуальне формування коробок 
з напоями і дизайн упаковки на ви-
бір кожного окремого клієнта. 

Представник «Trends Active» 
також зазначив, що неабиякий ін-
терес у молоді викликають проек-
ти та організації, що йдуть у ногу 
з часом, запроваджують та про-
пагують технологічні, екологічні, 
безпечні та корисні продукти на 
ринку. Тобто сповідують ціннос-
ті, які є важливими для покоління 
«Z». Відтак юні фахівці воліють 
співпрацювати та взаємодіяти 
саме з такими виробниками. 

– Тож якщо ви уважно вивча-
тимете споживачів майбутньо-
го, знатимете, які бренди вони 
обирають, то зможете створити 
успішну інформаційну та марке-
тингову стратегію, – підсумував 
експерт з Голландії. 

Так виглядають вертикальні ферми

За допомогою такого пристрою можна миттєво замовити доставку товару

Виробництво інноваційних 
мікро-овочів

January_OiF_2018_Block.indd   74 11.01.2018   21:59:36



ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОФЕСІЙНОГО НАСІННЯ

DELTA-AGROMARKET.COM.UA

ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ,   
ДОСТУПНА ВАРТІСТЬ,  

ШВИДКА ДОСТАВКА  
ТА  АГРОНОМІЧНИЙ  

СУПРОВІД

Наша адреса: м. Київ, пр-т Науки, 54 Б, оф. 8. Тел.: (068) 843-49-94, (095) 883-49-94, 
(093) 883-49-94, (044) 492-77-42. Е-mail: market@delta-agro.com.ua 

www.delta-agromarket.com.ua 

ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ,   
ДОСТУПНА ВАРТІСТЬ,  

ШВИДКА ДОСТАВКА  
ТА  АГРОНОМІЧНИЙ  

СУПРОВІД

Yan_OiF_2018_Cover.indd   2 11.01.2018   21:32:50



ПОДГОТОВКА 

МОРКОВИ  
К РЕАЛИЗАЦИИ 

январь 2018 г.

АБРИКОС  
И ПЕРСИК 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТЕПЕЛИ

ФОРМИРУЕМ 
УРОЖАЙ 

О
В

О
Щ

И
 И

 Ф
Р

У
К

Т
Ы

  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 •

 2
0

1
8

  
 W

W
W

.P
R

O
-O

F.
C

O
M

.U
A

РАСТРЕСКИВАНИЕ 

ЧЕРЕШНИ 

КАК СОХРАНИТЬ 
ТОВАРНЫЙ ВИД

ВЛИЯНИЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ НА СЕМЕНА

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛА

ОБРАБОТКА  
КАПУСТЫ ГАЗОМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ВИНОГРАД  
МОРОЗАМ НЕ РАД

Yan_OiF_2018_Cover.indd   1 11.01.2018   21:32:29




