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Натуна F1
  Середньопізній гібрид нантського сортотипу

  Вегетаційний період 117 днів

  Гладенькі циліндричні коренеплоди, відмінні смакові якості

  Потужний листовий апарат

  Придатний для зберігання

Кордоба F1
  Ранній (100 днів) пластичний гібрид моркви сортотипу шантане

  Однорідні коренеплоди з інтенсивним зовнішнім та внутрішнім забарвленням

  Рослини швидко розвиваються навіть за важких умов

  Гібрид стійкий до цвітіння

  Прекрасно підходить для зберігання, переробки та свіжого ринку

  Рекомендований для вирощування по всій території України
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– Самое главное перед закладкой 
плантации, – говорит Павел Кра-
вец, –  провести основательный 
химический анализ почвы. Исследо-
вать содержание в ней азота, каль-
ция, калия и магния. Необходимо вы-
брать угодья с допустимым уровнем 
грунтовых вод, чтобы корневая си-
стема растений не подвергалась до-
полнительным заболеваниям, иссле-
довать погодные условия и наличие 
вредителей в грунте. Если их коли-
чество на квадратном метре пре-
вышает норму, лучше не спешить с 
закладкой плантации ягодных куль-
тур, а высеять на ее месте гречиху. 
Она очистит грунт от паразитов.  

Чтобы избежать рисков, связан-
ных с открытым грунтом, исполь-
зуют метод выращивания рассады 
ягодных культур в туннелях, кото-
рый становится популярным. Об 
этом  рассказал польский агроном 
Кшиштоф Сак. 

– Плодоносящий потенциал та-
кой рассады формируется еще на 
ранних этапах развития, а когда 
растение переходит в состояние 
покоя, саженцы упаковываются в 
коробки, их можно высаживать 
на плантации с января и вплоть 
до июля, если желаете получить 
поздний урожай, – отметил К.Сак. 

Такой метод выращивания рас-
сады уже внедрила отечественная 
компания «Долина-Агро», угодья 
которой расположены в Ивано-
Франковской области. Соучреди-
тель этого предприятия Олег Ба
зюк рассказал о том, как вырастить 
качественные саженцы голубики.

– Лучше приобрести хорошую 
рассаду, чем тратить средства 
на борьбу с болезнями, –  говорит 
Олег Базюк. – Наши саженцы воз-
делываем по разработанной нами 
методике. 

По мнению Олега Федоровича, 
в Украине считается продуктивной 
плантация, которая дает 12 тонн 
ягод с гектара. Хотя в Польше есть 
хозяйства, где собирают по 20-30 
тонн с гектара, и это не предел. То в 
чем же преимущества соседей?

– Предпосылками для закладки 
плантации должны быть соот-
ветствие выбранного сорта ми-
кроклимату местности и здоро-
вый посадочный материал. Ведь в 
противном случае не избежать за-
болеваний на фитофтору и нема-
тодное заражение. А у качествен-
ного саженца намного больше 
шансов «перерасти» эти заболе-
вания, – говорит Олег Базюк. 

Руководитель проекта «Доли-
на-Агро» рассказал, что в питом-
нике хозяйства большое внимание 
уделяют выведению сортов, адап-

ПИТОМНИКПИТОМНИК

Александр 
ЛИТВИНЕНКО, 
главный редактор  
«Овощи 
и Фрукты»

По подсчетам голландских уче-
ных, уже через 10-15 лет возраста-
ние температуры на планете при-
ведет к обезвоживанию нескольких 
регионов Франции и Испании, 
которые сейчас лидируют в выра-
щивании ягод. Их место на рынке 
займут страны, которые благодаря 
своему географическому располо-
жению в меньшей степени постра-
дают от надвигающейся засухи. В их 
числе и Украина. Мы уже занимаем 
седьмое место в Европе по про-
изводству самой востребованной 
ягоды – земляники садовой, а за по-
следние четыре года в двадцать раз 
увеличили экспорт голубики. Ведь 
ее потребление в мире неуклонно 
растет, а производство считается 
самым быстроразвивающимся на-
правлением в этой отрасли. 

Об этом говорили участники 
Международной научно-практи-

ческой конференция «Технологии 
и инновации: ягодоводство и пе-
реработка», которая в конце про-
шлого года прошла во Львове.  В 
мероприятии приняли участие из-
вестные зарубежные ученые и экс-
перты. Многие из них утверждали, 
что украинские производители 
могут стать лидерами в произ-
водстве ягодной продукции. Ведь 
страна расположена в благопри-
ятной климатической зоне, имеем 

достаточно чистую почву и конку-
рентный уровень оплаты на рын-
ке труда.   К примеру, в Западной 
Европе один час работы сборщика 
ягод стоит нынче 11 евро, а грун-
ты больше истощены и загрязне-
ны вследствие интенсификации 
производства. По словам между-
народного эксперта Мирослава 
Коженёвского, Украина может 
избежать многих ошибок, кото-
рые совершили соседи, используя 
более современные и безопасные 
системы защиты растений вместо 
пестицидов.

О том, как подготовить почву 
для будущей плантации, рассказал 
польский профессор Павел Кра
вец, который  совмещает педаго-
гическую и научную деятельность 
с практикой – уже много лет за-
нимается производством малины, 
развивает семейный бизнес. 

ЧЕРНИКА ВЫСОКОРОСЛАЯ:  
ВЫРАЩИВАЕМ НЕ КУСТЫ, А УРОЖАЙ  

В 2017 году 60%  украинского урожая 
голубики было экспортировано. Из 
них 739 тонн отправлено в Беларусь, 
а оттуда, по мнению экспертов, на 
рынки Российской Федерации, 520 
тонн экспортировано в Голландию и 
419 тонн – в Великобританию. 

ЦИФРА

Предприятие «Долина-агро» основа-
но в 2010 году. Первоначальной зада-
чей было внедрение новой перспек-
тивной ягодной культуры – голубики. 
Это высокотехнологичное предпри-
ятие, где методом культуры тканей 
(in vitro) выращивается посадочный 
материал, предоставляет консуль-
тационные услуги клиентам как на 
стадии производства, так и на стадии 
сбыта выращенной продукции. В со-
трудничестве с отечественными и 
зарубежными научными структурами 
в марте 2012 года была открыта со-
временная  лаборатория. 

СПРАВКА

Лаборатория «Долины-агро»

Плантация «Долины-агро» зимой
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ПИТОМНИК

тированных к  климатическим 
условиям северной и восточной 
Европы. Где хорошо себя зареко-
мендовали сорта «Блюкроп», «Эл-
лиот», «Дюк» и «Чандлер». Более 
зимостойкими оказались  «Патри-
от» и «Нельсон». 

Но любым сортам голубики не 
так страшны морозы, особенно 
при наличии снежного покрова, 
как сочетание низкой темпера-
туры с ветром, это подсушивает 
стебли растений, говорит эксперт. 
По его мнению, южные сорта, хоть 
и более плодоносные, не очень 
подходят для климатических зон 
Украины. Также в хозяйстве прин-
ципиально не выращивают низко-
рослые сорта голубики – они ма-
лопроизводительные, ягоды более 

кислые и скоропортящиеся. 
– Закупаем безвирусный поса-

дочный материал, – рассказывает 
О. Базюк, –  Проверяем его путем 
анализа в польском городе Скерне-
вице в Институте садоводства. 
После чего размножаем почки в 
стерильных условиях собствен-
ной лаборатории, оборудованной 
современной техникой. В адапта-
ционной зоне лаборатории сажен-
цы пересаживаем в мультипла-
ты, примерно по 600 ячеек, там 
растения дорастают при искус-
ственном освещении. Постепенно 
мы адаптируем рассаду к опреде-
ленному уровню влажности. За-
тем растения перевозим в  те-
плицы рассадника, где на случай 
сильных заморозков содержим их 

в горшках. Ведь надо учитывать, 
что корневая система саженцев 
голубики в открытом грунте не 
выдерживает длительных замо-
розков более чем минус 15 градусов 
по Цельсию. С возрастом моло-
дые растения становятся более 
морозостойкими. При их посадке 
также нужно учитывать регио-
нальные особенности. Например, 
в Киевской области лучше забыть 
об осенней посадке, а в нашем ре-
гионе это является нормой. С 
середины июня до середины сен-
тября приобретенные саженцы 
лучше не доставать из горшков 
– побеги начинают расползаться 
в стороны и куст теряет форму. 
При обустройстве новой планта-
ции важно следить за качеством 
торфа, чтобы в нем не было спор 
сорняков и не потребовалась до-
полнительная прополка. Также 
для молодых саженцев следует 
учитывать золистость торфа.

ОБРЕЗКА ГОЛУБИКИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Опытом выращивания черники 
высокорослой (одно из названий го-
лубики) и собственными секретами 
ее обрезки с участниками Междуна-
родной научно-практической кон-
ференция поделился известный го-
лубиковод из Беларуси Александр 
Березин. Мастер-класс он провел 
на плантации голубики в рассадни-
ке компании «Долина-Агро». 

В 2015 году здесь резко упала уро-
жайность, а кусты начали болеть. 
Пришлось провести комплексную 
обрезку растений, руководил ко-
торой  Александр Березин. В тот 
сезон хозяйство почти лишились 
урожая. Ведь на кустах голубики 
удалили максимальное количество 
веток, и плантация за год не успе-
ла восстановиться. Но уже в 2017 
году молодые побеги дали по 1.5 кг 
качественных ягод с куста, а основ-
ной урожай владельцы рассадника 
ожидают в этом году.  

ПИТОМНИК

КРОНА – ГОСПОДИН, 
КОРЕНЬ – РАБ 

– Молодые саженцы рекомен-
дую обрезать с первого года за-
кладки плантации. Смотрите 
очень внимательно на корни по-
садочного материала, они основа 
любого растения. Открывая гор-
шок, оцените их состояние. Исхо-
дя из увиденного, поймете, какой 
у вас будет куст. Потому что ча-
сто люди покупают растения со 
слабой корневой системой, «вы-
гоняют» азотом верхнюю часть, 
с виду красиво, а урожая мало. 
Молодое растение должно иметь 
2-3 побега. Рекомендую в первый 
год эти побеги обрезать на 5-7 
см. Таким образом вы спровоциру-
ете рост вторичных побегов. Все 
надкорневые побеги, как правило, 
делятся пополам и получается не 
один побег, а два. Метод посадки 
– метр двадцать между кустами 
и 3.50 метра между рядами, – го-
ворит  Александр Березин. 

Эксперт рассказал, что обре-
зать кусты голубики следует каж-
дый год. Ведь если куст имеет 
мощную корневую систему, побе-
гов будет очень много. Если кусты 
загущенные, ягод будет больше, 
но пострадает их качество – раз-
мер и вкусовые характеристики. 
Потому что корни имеют опреде-
ленный объем и могут «прокор-
мить» лишь соответствующее ко-
личество зеленой массы и плодов. 
Если ягода получится крупной,  ее 
цена на рынке возрастет и време-
ни на сбор уйдет меньше.  

ФОРМИРОВАНИЕ 
КУСТА –  ЗАДЕЛ НА 
БУДУЩЕЕ

– При обрезке надо постарать-
ся освободить околоземную часть 
куста, чтобы улучшить его про-
ветривание. Ведь если прове-

✓  Чтобы обрезанная с кустов органика не гнила, следует по рядам обрезанных 
кустов пустить косилку, которая  замульчирует элементы. 

✓  В опавшие листья голубики осенью следует внести медь, потом однопроцент-
ный раствор мочевины, что обеспечит быстрое перегнивание зеленой массы и 
предупредит размножение болезней.

✓  Для обеззараживания грунта весной, когда растение еще спит, желательно 
внести приблизительно 50 кг серы на 1 га. Ежегодно к концу апреля надо вно-
сить сульфат аммония в гранулах 150 кг на га. Бор внести после сбора урожая, в 
августе. Хлорные удобрения – только осенью, когда они смогут раствориться.

✓  Летом можно обработать листья голубики молочным раствором. Пять литров 
молока смешать с водой и расходовать на 1 га. Добавить в раствор калий и 
кальций. Молочнокислые бактерии борются с бактериями, которые присут-
ствуют на самом растении, и можно получить неплохой результат.

✓  Использовать верховой торф. Покрыть его опилками, причем не имеет зна-
чения, каких именно пород деревьев. И развитие растения идет намного бы-
стрее.

✓  Самое лучшее соотношение — 70% почвенных пор занято водой, 30%  – воз-
духом, тогда наблюдается наивысшая продуктивность растений.

✓  Если правильно сформирована плантация, растения почти не болеют.
✓  Если над плантацией летает паутинка – значит, будет выход гусеницы, тогда 

нужно обработать растения, но используя ядохимикаты, не получите органи-
ческой продукции.

✓  Верхний полив не рекомендуется. Влага может повлечь развитие болезней.
✓  Спасением урожая от птиц может стать присутствие хищных пернатых или 

чередование защитных мероприятий. Ведь птицы за несколько дней привы-
кают к одному и тому же методу отпугивания. 

✓  Для опыления лучше использовать шмелей. Они летают уже при температуре 
+ 10 и более устойчивы к порывам ветра. Пчела вылетает при + 17; 

✓  При уборке голубика требует определенных условий. Комбайн  эффективен, 
если у вас засажено голубикой более 30 га.

РЕКОМЕНДАЦИИ БЕЛОРУССКИХ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Олег Базюк дал еще несколько 
дельных советов начинающим 
голубиководам:

✓  В летний период для полива каж-
дого саженца  нужно предусмо-
треть около 20 литров воды в не-
делю; 

✓  Если садите голубику на торфя-
нике, нужно вносить известь для 
улучшения почвы; 

✓  Даже лучшему саженцу надо дать 
20-40% органики. Также необхо-
димо произвести мульчирование.

CОВЕТЫ

Питомник «Долины-агро»

Александр Березин проводит мастер-класс

Выступает Олег Базюк
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тривание будет слабым, а летом 
присутствует полив – застой 
воздуха плюс влага – увеличива-
ется риск заболеваний. Также если 
куст становится очень широким, 
то это затрудняет сбор ягод. 
Нужно стараться кусты «вытя-
гивать» вверх, не давать им рас-
крываться по бокам. И вторая 
задача – в нашей климатической 
зоне часты весенние заморозки, 
поэтому старайтесь распола-
гать плантации возле водоемов 
(болот, озер, рек), они смягчают 
резкий перепад температуры, – 
продолжает А. Березин.

Все побеги, которые каким-то 
образом стремятся упасть на зем-
лю, также необходимо убрать. 
Если, конечно, не применять спо-
соб размножения голубики при 
помощи присыпанных грунтом по-
бегов. Также важно обрезать вет-
ви, которые растут внутрь, крест-
накрест, ведь они сильно загущают 
куст. Надо обращать внимание на 
ветки, которые протягиваются на 
территорию соседнего куста. Как 
правило, таких побегов довольно 
много, ведь растения стараются за-
нять максимальную площадь. 

— Делаем куст в форме буке-
та, тогда проветривание будет 
лучше и легче будет за ним уха-
живать, – говорит голубиковод. – 
Если имеются побеги, которые за-
гибаются, желательно подрезать 
их в точке загиба, чтобы почка 
смотрела вверх. Убираются и сла-
бые ветки – на них будет мелкая 
ягода. Подмерзшие побеги следует 
подрезать до зеленой сердцевины. 
Старые ветки лучше тоже не жа-
леть, они уже отработали, на них 
ягода будет мельче и зреть будет 
дольше, это касается всех сортов. 
А на молодых ветках после обрез-

ки должно оставаться не меньше 
8 почек. 

Как подметил 
Николай Рубан, 
известный далеко 
за пределами его 
родной Беларуси 
эксперт по яго-
дам, каждый сам 
для себя определяет стратегию об-
резки, знания приходят с опытом. 

– Любая обрезка сокращает 
урожай, его количество будет за-
висеть от того, как проведешь об-
резку. Например в Германии, где ра-
бочая сила очень дорогостоящая, 
обрезка вообще не делается. Там 
после посадки кусты отрастают 
17-20 лет, потом по ним пускают 
косилку, срезают их, и за счет раз-
витой корневой системы они на-
чинают отрастать заново. Ведь 
корни куста – это проекция его зе-
леной массы. Чтобы «накормить» 
куст, корни разрастаются вглубь 
и вширь, где есть питательные ве-
щества, –  говорит он. 

– Обрезку лучше проводить в 
зимний период, когда листва опа-
ла и хорошо виден скелет куста. 
Нашу плантацию в 30 га за зиму 
успевает обрезать бригада из 
пяти человек. Не экономьте на 
секаторе. Приобретайте только 
качественные инструменты, они 
окупятся. Скорость работы воз-
растает в 2-3 раза, –  советует 
А.Березин.

ООО «Долина Агро»

Ивано-Франковская обл.,
,4/а63  ,иксилбО .лу .анилоД .г

тел./факс: +38 03477 27851 
e-mail: info@dolyna-agro.com.ua

www.dolyna-agro.com.ua

ТОВ «Долина Агро», Івано-Франківська обл., м. Долина,  
вул. Облиски, 36а/4; тел./факс: +38 03477 27851
e-mail: info@dolyna-agro.com.ua; www.dolyna-agro.com.ua

Cертифікований садивний матеріал 
ягідних культур в касетах та горщиках:

- лохина високоросла (чорниця садова);

- ожина безколючкова;

- вишня та черешня;

-  підщепи плодових культур (ліцензійна 
угода з Janssens Brothers (Нідерланди) та 
Інститутом садівництва НААН України).
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ОВОЩЕВОДСТВО

В науковому розумінні гібрид пер-
шого покоління (F1) – це рослина 
(генотип), що походить від схрещу-
вання вихідних форм: материнської 
(♀ – дзеркало Венери) і батьківської 
(♂ – щит і стріла Марса).

Гібрид F1 поєднує в собі кращі 
(бажані) ознаки материнської і бать-
ківської форми. Існує ряд морфо-
логічних і біологічних ознак, які ви-
значаються (залежать від дії) одним 
геном, а є значна частина ознак, які 
визначається дією двох – трьох або 
багатьох генів.

Одні гени за проявленням в F1 
називаються домінантними (тобто 
такими, що проявляються в першо-
му поколінні), інші – рецесивними, 
які проявляються або вищеплю-
ються в другому і третьому поко-
ліннях.

Ознаки рослини можуть бути мо-
ногенними, які залежать від дії одно-

го гену, і полігенними, які визнача-
ються дією багатьох генів.

Як правило, цінні ознаки рослини 
– скоростиглість, урожайність, якіс-
ні показники, комплексна стійкість 
проти дії стресових факторів (холод, 
жара, світло, нестача або надлишок 
добрив) та хвороб – залежать від 
взаємодії багатьох генів.

Явище гетерозису, проявлення 
бажаних ознак в першому поколінні 
на кращому рівні, ніж у батьківських 
форм, визначається взаємодією всіх 
генів рослини. Пересів насінням, зі-
браним із рослин F1 (тобто отриман-
ня/використання рослин другого 
покоління, F2) призводить до роз-
паду комплексу бажаних генів, що і 
називають розщепленням.

Селекціонер витрачає 8 – 10 – 
12 років, щоб завести комплекс 
бажаних генів (ознак) в материн-
ську форму, а також іншій бажаний 

комплекс (набір) генів – у батьків-
ську форму. В гібридах першого 
покоління такі бажані гени поєд-
нуються, і ми отримуємо гібрид F1, 
який має в собі гени (ознаки) мате-
ринської і батьківської форм. Цим і 
визначається комерційна і харчова 
цінність гібриду F1. 

Завдяки вирощуванню гібридів 
F1 ми маємо поєднання в рослині 
ознак, які в сортах важко об’єднати: 
урожай, якість, стійкість.

В умовах відкритого і захищеного 
ґрунту вирощують гібриди овоче-
вих рослин: помідора, огірка, перцю, 
баклажана, капусти, цибулі, буряку, 

моркви, редиски, овочевого горо-
шку, квасолі, бобів, кавуна, дині, гар-
буза, патисона, кабачка і низки мало-
поширених культур.

Теоретично при розщепленні гі-
бридів F1 у другому поколінні по-
являється 50 % гетерозигот, тобто 
схожих на гібрид F1, 25 % рослин, 
схожих на матір, і 25 % – на батька. 
В другому поколінні (F2) з’являються 
ті небажані ознаки, які були у ма-

теринській і батьківській формах. 
Таким чином, майже вдвічі знижу-
ється урожай, погіршується якість і 
стійкість. Майже 50 % рослин будуть 
уражуватися хворобами. Частина 
рослин може характеризуватися 
«диким» типом (довгі стебла, дрібні 
плоди, пізньостиглість). Все буде за-
лежати від того, які гени селекціонер 
розмістив у материнській і батьків-
ській формах.

ОВОЩЕВОДСТВО

ГIБРИДИ ДРУГОГО ПОКОЛIННЯ  
НЕ МАЮТЬ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

В. А. КРАВЧЕНКО, 
академік НААН, 
заступник академіка-
секретаря Відділення 
рослинництва НААН

Едуард Ігольник, менеджер з 
продажу східного регіону

Гібриди першого покоління 
рослин зазвичай дають рівномір-
ний і запланований врожай. Звіс-
но, при дотриманні відповідних 
агротехнічних вимог вирощуван-
ня. Наприклад, можна виростити 
цілу теплицю індетермінантного 

томату гібрида F1, що буде з однаковими за вагою і роз-
міром плодами. Зробити ж це з будь-яким F2 абсолютно 
неможливо. Ви відразу ж побачите різницю у розмірах та 
кількості плодів. Якщо гібрид стійкий до захворювань, то 
ця властивість поширюється у рівній мірі на всі без винятку 
рослини. При висіві F2, окремі рослини за ступенем стій-
кості відрізнятимуться. В результаті більш сприйнятливі ек-
земпляри захворіють першими і стануть джерелом інфекції 
для всієї ділянки. Що в свою чергу призведе до незапла-
нованих витрат на засоби захисту. Тож, якщо порахувати 
собівартість використання F2, вона виявиться набагато ви-

щою ніж плануєте. Звісно хочеться відмітити, що зазвичай 
насіння гібридів першого покоління використовують на 
посів один раз.

Олександр Коцур, менеджер 
з продажу південного регіону

Заборонити людям витрача-
ти гроші марно важко. Ми лише 
спроможні застерегти їх. Так у 
минулому році багато господарів 
обпеклися на F2. Серед них були 
такі, що навіть не полінувалися 
збирати насіння гібридів реди-

су. В результаті отримали 35-40% від можливого врожаю. 
Адже більшість отриманого урожаю була з коренеплодами 
різного калібру, великим бадиллям, потовщеним корінцем. 
Окрім цього, гібриди редису F2 (самозбір) виявилися без-
захисними перед бактерією Pseudomonas, яка швидко роз-
повсюдилася та стала причиною остаточної втрати товар-
ного вигляду.

КОМЕНТАР КОМПАНIЇ ЕНЗА ЗАДЕН: 
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Таким чином, із наукової і гос-
подарської точки зору викорис-
тання рослин другого покоління 
недоцільне.

З іншого боку, частина населен-
ня, обмежена в коштах, на своїх 
приватних ділянках особисто за-
ймається вирощуванням насіння 
овочевих рослин протягом років, 
тобто для господарських посівів 
використовують друге і третє по-
коління гібридів першого.

Як селекціонер овочевих рослин я 
повинен зауважити, що цього не по-
трібно робити, тому що втрачається 
продукція, смак, зовнішній вигляд, 
розповсюджуються хвороби, зникає 
комерційний зиск. Проте, якщо вже 
таке і відбувається, то необхідно хоча 
б мати на увазі наступне.

Розщеплення не відбувається, 
якщо рослина розмножується веге-
тативно – кореневищами, бульбами, 
частинами рослин. Розщеплення 
уповільнюється, якщо материнська 

і батьківська форми несуть схожі 
комплекси генів. При застосуванні 
розсадного способу вирощування 
і морфологічних маркерів, які міс-
тяться в материнських формах, в 
другому поколінні треба видалити 
марковані рослини, залишивши на 
насіння чи на продукцію рослини без 
маркерних ознак, які є гетерозигот-
ними і мають повний рівень гетеро-
зису, тобто комплекс бажаних ознак. 
Наприклад, у помідора маркерними 
ознаками можуть бути штамбовий 
кущ, картопляний чи конюшинний, 
широколистий, ланцетовидний лис-
ток, пожовтіння точок росту, від-
сутність антоціанового забарвлення, 
фасціація квіток, нестандартне за-
барвлення плода рослини в дорос-
лому стані. 

У огірка: форма листка, розсіче-
ність його, опушення, укорочене 
стебло, нестача хлорофілу, жовте 
забарвлення сім’ядолей, червоне за-
барвлення насінника.

У перцю солодкого: кущиста рос-
лина, жовто-зелена, строкатість 
листка, карликовість, еліптичні 
сім’ядолі, чоловіча стерильність.

У кавуна: жовтий м’якуш плода, 
коротке стебло, свіло-жовті листки, 
рябі листки, довге насіння, не розсі-
чені листки.

У дині: ріст розеткою, дефіцит зе-
леного забарвлення, деформоване 
стебло, булавоподібне насіння, жовті 
листки.

У кожній із овочевих рослин зна-
ходяться ті чи інші рецесивні (які 
проявляються при розщепленні) 
маркерні гени (ознаки), на які необ-
хідно орієнтуватися при вирощуван-
ні товарної продукції чи на насіння.

При використанні рослин друго-
го покоління для виділення насіння 
треба добирати рослини зі схожими 
і вирівняними ознаками за формою, 
забарвленням, опушенням, типом 
росту і формою куща. Рослини з 
будь-якими відхиленнями ознак – 
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слабкі, хворі, пізні – не варто доби-
рати на насіння.

На сучасному етапі вимоги до 
ознак сортів і гібридів настільки 
складні і високі, що селекціонер 
насичує кращі ознаки як у мате-
ринській, так і у батьківській фор-
мах, щоб оптимально їх поєднати 
у гібриді. 

Тому чітко вказати, яка із ознак 
тієї чи іншої овочевої рослини пере-
дається через материнську рослину, 
важко. Чим складніша ознака, тим 
більшою кількістю генів вона визна-
чається, а значить, розщеплення за 
цією ознакою в поколіннях здійсню-
ється більш повільно.

Поруч із цим існують гени ци-
топлазми, які впливають також на 
проявлення ознак. До того ж новий 
організм на перших етапах свого 
розвитку формується на материн-
ській цитоплазмі.

Існують гени, які пов’язані із стат-
тю, тобто знаходяться в хромосомі 
материнської чи батьківської статі і 
чітко передаються в поколіннях. На-
приклад, чоловіча цитоплазматична 
стерильність чітко передається че-
рез материнську форму.

До того ж проявлення будь-якої 
ознаки залежить від взаємодії зна-
чної кількості генів всієї рослини.

Тому виділити роль материнської 
чи батьківської форми без певних 
досліджень неможливо. Існує лише 
думка, що для проявлення ряду ознак 
– скоростиглість, якісні показники, 
стійкість проти деяких хвороб та 
проти дії стресових факторів – вони 
повинні знаходитися у материнській 
формі. На проявлення тих чи інших 
ознак в значній мірі впливають умови 
вирощування рослини – температу-
ра, світло, добрива і грунт. Тому існує 
зональне розміщення насінництва 
овочевих рослин. Найкращі умови 
для отримання насіння будь-якого 
покоління наступні: помідор – АР 
Крим, Донецька, Дніпропетровська 
області; перець солодкий, баклажан 
– АР Крим, Одеська, Миколаївська 
області; огірок – Центральна і Пів-

нічна зони Лісостепу; морква, редис-
ка – Східний Лісостеп; буряк столо-
вий – Північний Степ, Південний 
Лісостеп; капуста – Західна частина 
України, Північний Лісостеп; цибуля 
– центральні зони України.

Окрім того, існує таке поняття як 
чистота насінництва. Тобто рослина 
одного сорту чи гібриду не повинна 
переопилюватися із такими ж росли-
нами іншого сорту, гібриду.

Переопилення нівелює чітке про-
явлення ознак, сприяє інтенсивному 

розщепленню в наступних поколін-
нях, погіршенню урожайності, якос-
ті, стійкості.

Проявлення ознак у гібридів будь-
яких рослин підлягає дії одних і тих 
же законів спадковості і залежить від 
складних взаємодій генів між собою 
та із зовнішнім середовищем. Тому 
виділити якийсь конкретний гібрид, 
ознаки якого не погіршуються в по-
коліннях, неможливо. Як ми вже від-
значали, проявлення ознак залежить 
від багатьох факторів. Проблема за-
кріплення гетерозису існує. Над нею 
працюють багато вчених. Часткове 
збереження бажаного проявлення 
ознак в поколіннях можливе лише 
при зміні систем розмноження.

Сучасна світова наука для оцінок 
рослин використовує молекулярні 
маркери. Маркер чи група маркерів 
виявляє, чи є в рослині (генотипі) 
бажані нам ознаки. На продукцію 
чи на насіння використовують ви-
ділені таким способом рослини 
лише з бажаним комплексом ознак. 
Проте ці методи високозатратні, не 
стоять в Україні на потоці, і вико-
ристання їх важкодоступне широ-
кому колу людей.

АНДРІЙ СЕРБІНОВ, менеджер по роботі з ключовими клієнтами,  
спеціаліст з  закритого ґрунту компанії  «Syngenta»

Деякі виробники, шукаючи варіанти зменшенням витрат, йдуть  шляхом використання насіння 
F2,  таким чином наражають виробництво на ризик. Віддаючи перевагу насінню другого, а то і 
третього покоління гібридів, виробник не тільки не зменшує витрати на основні процеси (трудо-
витрати, видатки на енергоносії, захист рослин тощо), але продукує ряд негативних факторів, які 
будуть впливати на кількість та якість очікуваного врожаю. Рослини вирощенні з даного насіння не 
мають повного набору закладених властивостей і врожайного потенціалу. Отримані плоди суттє-
во відрізняються дрібним розміром, невластивим сорту кольором та смаковими якостями, незна-

чною кількістю плодів на рослині, а головне – низькою реалізаційною ціною.  При цьому, суттєво знижується товарний ви-
гляд та період зберігання плодів при транспортуванні. В загальному виробництві зменшується кількість продуктивної зав’язі, 
тобто доведеться збільшувати кількість обробок. Деякі гібриди взагалі не дають плодів при вирощуванні з насіння F2, через 
високий ступінь розчеплення. Тобто вищезгадана маніпуляції з насінням гарантовано призведе до збитків, а не економії.   

Григорій Іванов, регіональний менеджер Східної 
Європи, Кавказу та Центральної Азії HM.CLAUSE
«Дешева рибка та гірка юшка», саме так можна охарак-
теризувати використання гібридів другого покоління (F2) 
для промислових посівів. Дехто від бідності, хтось через 
жадібність або цікавість збирав насіння гібридів F1 та ви-
сівав на другий рік. Але результат був однаково негатив-
ний. Бо отримати планований врожай з такого насіння 
неможливо. Рослини слабші, а тому хворіють, плоди дуже 

різняться по формі, розміру, кольору та за смаком. Наприклад, на солодкому перці 
втрати можуть сягати до 50% , адже врожайність падає, сформувати товарну пар-
тію однорідних плодів майже неможливо, достигання не рівномірне. 

Пригадую, що цей метод розмноження насіння був популярний на Закарпатті 
ще років 5 тому. Та справа канула у минуле, оскільки більша частина тамтешньої 
продукції вирощується для супермаркетів, що мають жорсткі стандарти якості. Та 
і оптовики не дадуть гарну ціну за непотріб, а лише за товарні партії, де продукція 
вирівняна та одноманітна. Я часто повторюю, що насіння займає лиш 5-10% від 
собівартості, але вибір гібриду – це 50% успіху. То ж чи варто вкладати свої сили 
і кошти у F2, яке ніколи не дасть бажаного результату?

КОМЕНТАР КОМПАНIЇ SYNGENTA: 

КОМЕНТАР КОМПАНIЇ HM.CLAUSE: 
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Среди питательных и богатых 
витаминами овощей, которые упо-
требляются как в свежем, так и в 
консервированном виде, выделяет-
ся перец сладкий. По содержанию 
физиологически активных веществ, 
по своим питательным и диетиче-
ским свойствам перец – самая цен-
ная овощная культура.

Особенно богат он витамином С 
(до 300 мг/100г), что в 15 раз боль-
ше, чем в помидоре, и в 6 раз боль-
ше, чем в цитрусовых. Ценно то, 
что сохранность витамина С оста-
ется высокой при засолке, кон-
сервировании и хранении. Этому 
способствует низкая активность 

ферментов, окисляющих витамин 
С, и наличие большого количества 
витамина Р. Высокое содержание 
этих витаминов благоприятствует 
укреплению кровеносных сосудов, 
проявляет антисклеротическое 
действие, способствует выведе-
нию холестерина. Суточная по-
требность человека в витаминах 
С и Р может быть удовлетворена 
при употреблении 40-50 г плодов 
перца. В плодах перца много вита-
минов группы В, Е, минеральных 
солей, особенно калия. Содер-
жание витаминов в плодах перца 
сладкого увеличивается по мере 
их созревания.

У каждого из нас свои вкусы и 
условия выращивания. Но прежде 
всего необходимо определить зада-
чи: то ли вырастить ранний урожай, 
то ли разный по срокам созревания. 
Многих удовлетворяют распро-
страненные сорта со среднеразмер-
ными плодами. Некоторым хочется 
порадоваться экзотическим по фор-
ме, окраске (от белых до черных) и 
размерам сортам. Порой, соблаз-
нившись большими размерами пло-
дов, высадив рассаду на участке без 
полива, да и на бедной почве, по-
лучишь сплошное разочарование, 
особенно когда сорт предназначен 
для условий защищенного грунта. 

При подборе сорта для выращи-
вания надо учитывать, что больше 
всего к нашим условиям приспосо-
блены местные сорта-труженики, 
а экзотические гости зарубежной 
селекции требуют повышенного 
агрофона и особой технологии вы-
ращивания. Достоинства сортов 
украинской селекции – высокая 
пластичность, приспособляемость 
к неблагоприятным условиям вы-
ращивания, пониженным темпера-
турам и недостатку влаги. Растения 
как бы замирают, на плодах ино-
гда появляются темно-фиолетовые 
пятна, которые исчезают при опти-
мизации условий. По сравнению с 
импортными сортами наши сорта 
более устойчивы к болезням.

Для выращивания, как в пленоч-
ных теплицах, так и в открытом 
грунте хорошо зарекомендовали 
себя сорта перца сладкого селек-
ции Института овощеводства и 
бахчеводства НААН: Злагода F1, 
Пионер, Дружок, Велетень, Лада, 
Голубок, Светлячок, Валюша, На
дия, Полтавский, Снегирь, Сви
тозар, Фея. Все эти сорта имеют 
компактный полураскидистый куст 
высотой 70-100 см, хорошо нагру-
женный плодами – до 20 и более 
штук на одном растении.

Успех выращивания, прежде все-
го, зависит от знания и соблюдения 
биологических требований культу-
ры. Перец – выходец из тропиков, 
поэтому отличается повышенной 
требовательностью к теплу, влаж-
ности и плодородию почв. Опти-
мальная температура для взрослого 
растения 20-30 градусов. Снижение 
её до +15оС задерживает развитие, 
а при +13оС приостанавливается 
рост. При температуре +35 граду-
сов и выше наблюдается угнетение 
роста. Растения перца также очень 
чувствительны к заморозкам и гиб-
нут при температуре 0,3 градуса. 
Перец относится к требовательным 
к интенсивности света растениям. 
Перец – культура короткого дня. 
Оптимальным для плодоношения 

является 12-часовой день и интен-
сивное солнечное освещение. При 
8-часовом солнечном дне рост рас-
тений замедляется, плоды не фор-
мируются. Недостаток освещения 
отрицательно сказывается на росте 
и развитии и приводит к опаде-
нию завязей, пожелтению листьев, 
хрупкости вегетативных органов, 
ломающихся даже при лёгком при-
косновении к ним. Особенно тре-
бовательны растения к освещению 
в фазу формирования бутонов. Все 
эти особенности определяют выбор 
участка для выращивания перца.

Перец из всех овощных культур 
наиболее сильно реагирует на моно-
культуру. Культуру перца надо воз-
вращать на прежнее место не ранее 

чем через 3-4 года. Это связано с на-
коплением в почве болезней и вре-
дителей. Лучшими предшественни-
ками являются: капусты всех видов, 
бобовые культуры, многолетние 
травы, тыквенные культуры, лук. 
Нежелательно высаживать перец 
после всех видов пасленовых (по-
мидор, баклажан, картофель). Заме-
чено, что даже соседство картофеля 
и помидора угнетает рост перца. 
Вредно соседство с огурцом, по-
скольку он может быть носителем 
вируса огуречной мозаики. О том, 
что нельзя сажать рядом сладкие 
и горькие сорта перца, огородни-
ки знают давно (пространственная 
изоляция должна быть не менее 
200м). 

ВЫРАЩИВАЕМ ПЕРЕЦ — 
ВИТАМИННЫЙ ГИГАНТ

Л. Л. ГЕРМАН,  
к.с.х.н., Институт 
овощеводства и 
бахчеводства НААН

ОВОЩЕВОДСТВО ОВОЩЕВОДСТВО
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ВЫСАЖИВАНИЕ 
РАССАДЫ

В пленочных теплицах без обо-
грева рассаду высаживают, когда 
температура почвы на глубине 10 
см достигает 14-15оС. На Поле-
сье и в Лесостепи это третья де-
када апреля – первая декада мая, 
в Степной зоне – средина апреля. 
Эти сроки совпадают с переходом 
среднесуточной температуры воз-
духа через +10оС. При выращива-
нии перца во втором обороте, по-
сле рассады овощных культур для 
открытого грунта, его высаживают 
по мере освобождения площади. 
Особенность выращивания перца 
в этих условиях заключается в том, 
что на постоянное место рассаду 
высаживают на ту же глубину, ка-
кой она была в рассаднике.

В зависимости от мощности ку-
ста высаживают рассаду с густотой 
7-8 шт/м2, среднерослые – мож-
на загущать до 10-12 шт/м2. Схе-
мы посадки – (80+40) ×17-25 см, 
(70+30)×20-25 см, (90+40)×20 см или 
(90+50)×20 см. 

При выращивании перца в от-
крытом грунте не забывайте, что 
он требователен к теплу, поэтому 
размещать его желательно на хо-
рошо прогреваемом, защищенном 
от ветра участке. Рассада высажи-

вается 10-15 мая, после того, как 
пройдёт угроза весенних замороз-
ков. Температура почвы на глуби-
не высадки рассады должна быть 
не ниже 15 градусов. В противном 
случае рассада плохо приживает-
ся или погибает. Если рассада не 
переросла (15-20 см), то в почву она 
высаживается на глубину 5-6 см. 
Если рассада переросшая, то ее вы-
саживают под наклоном. Через 2-3 
дня проводят подсадку погибших 
растений и поливают. Из-за слабой 
восстановительной способности 
корней рассада перца приживается 
хуже, поэтому высаживать ее не-
обходимо в пасмурную погоду или 
вечером. Схема посадки во многом 
зависит от типа орошения. При вы-
ращивании на капельном орошении 
наиболее приемлемой является схе-
ма 90+50×20см (между капельными 
трубками 1,4 м, ширина строчки – 
50 см). При поливе дождеванием и 
по бороздам чаще применяется схе-
ма 70×20 см.

Учитывая, что корневая система 
располагается неглубоко, а перец 
является влаголюбивой культурой, 
для сохранения влаги желательно 
замульчировать поверхность почвы 
сразу после посадки. Мульчирую-
щим материалом может быть со-
лома зерновых, сено, скошенная зе-
леная масса, которая укладывается 

в междурядья толстым слоем. При 
этом не только сохраняется влага в 
почве, но и отпадает необходимость 
в рыхлении. Мульча препятствует 
образованию корки после полива, 
почва не заплывает после дождей. 
Очень важно, что растения полу-
чают свежие гуминовые кислоты и 
ряд физиологически активных ве-
ществ в результате разложения рас-
тительной массы.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Органические удобрения непо-
средственно под высадку перца не 
вносятся. Их необходимо вносить 
под предшественник. Минеральные 
удобрения вносятся несколькими 
способами. Фосфорные и калийные 
удобрения вносятся под осеннюю 
обработку почвы в полной дозе 
или частично, с учётом внесения 
оставшейся части в предпосевную. 
Азотные удобрения вносят частич-
но с предпосевной культивацией 
и с подкормками в вегетационный 
период или полностью всю норму 
с подкормками. При недостатке пи-
тательных веществ растения перца 
угнетаются. Основные признаки не-
достатка питательных веществ:
		азот – вегетативная часть рас-

тения желтеет, прирост слабый, 
недоразвитый;

		калий – на концах листьев по-
является «краевой ожёг», вегета-
тивная часть обесцвеченная;

		фосфор – растения приобрета-
ют фиолетовый оттенок.

		микроудобрения – вегетативная 
часть растения недоразвита, ли-
стья мелкие, деформированные.
Нормы минеральных удобрений 

нужно рассчитывать с учётом со-
держания питательных веществ в 
почве. Для этого необходимо про-
вести агрохимическое обследова-
ние участка. На основании этих 
данных делается расчет потребно-
сти питательных веществ и состав-
ляется предварительная система 
удобрений. Примерные нормы удо-

ПОСЕВ И ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ

Получить первые плоды пер-
ца легче, чем помидора, хотя у них 
практически одинаковый вегетаци-
онный период. Почему? Секрет – в 
великовозрастной (70-90 дней) рас-
саде перца и высадке ее в открытый 
грунт. Ее легче вырастить, особенно 
в условиях квартиры, чем рассаду 
помидоров. Перец в рассадном воз-
расте выдерживает большее загуще-
ние, чем другие овощные культуры, 
и может довольствоваться меньшей 
площадью питания. 

С посевом семян не рекомендует-
ся затягивать: посев надо проводить 
с 1 по 10 марта, а для получения 
ранней продукции – с 20 февраля. 
Чтобы ускорить появление всходов, 
применяют пророщенные семена. 
Для этого на протяжении 4-5 часов 
их выдерживают в воде, температу-
ра которой не должна превышать 
40оС, после чего 2-3 суток их про-
ращивают во влажном марлевом 
мешочке при температуре 20-25оС. 
Посев пророщенных семян надо 
проводить осторожно, чтобы не по-
вредить корешок. Семена заделыва-
ют на глубину 1,0-1,5 см. 

Рассаду лучше выращивать в гор-
шочках или стаканчиках, так как рас-
тения плохо переносят пикировку. 
При посеве семян непосредственно 
в грунт ширина междурядий состав-
ляет 12 см, расстояние в ряду долж-
но быть рассчитано на выращивание 
500 шт. на 1 м2. Часть растений после 
пересадки на постоянное место вы-
ращивания погибает, поэтому нужно 
выращивать на 15-20% больше рас-
сады, чем рассчитано. При темпера-
туре почвы +13-15оС всходы появля-
ются на 20-е сутки, а при +20 – 25оС 
– на 7 -10-е сутки.

Растения перца особенно чув-
ствительны к перепадам темпера-
тур воздуха в рассадный период. 
Если рассаду держать при темпера-
туре +10оС и ниже на протяжении 
10-15 суток, то в дальнейшем, даже 
при оптимальных условиях выра-
щивания, нарушенный обмен ве-
ществ не возобновится. 

При недостаточном освещении 
необходимо проводить досвечива-
ние люминесцентными лампами, 
при этом следить, чтобы не было 
ожогов на листьях. 

Рассада перца будет здоровой и 
крепкой, если придерживаться сле-
дующих правил:

		в первые 7-10 дней после появле-
ния всходов не допускать пере-
увлажнения почвы (проводить 
полив через 2-3 дня, расходуя 3 л 
воды на 1 м2);

		начиная с 20-25-суточного воз-
раста, посевы поливать каждый 
день, расходуя 7 л воды на 1 м2;

		после каждого полива осторож-
но проводить рыхление почвы, 
не повредив расположенную по-
верхностно корневую систему;

		подкармливать растения 3-4 
раза, чередуя органические и ми-
неральные удобрения. При мине-
ральных подкормках примерно 
на 10 л воды надо 20-25 г аммиач-
ной селитры и калийных удобре-
ний, а также 40-60 г суперфосфа-
та. При наличии нитроамофоски 
– 50 г на 10 л;

		период закаливания не должен 
превышать 10 дней, при этом 
избегать длительного снижения 
температуры ниже +150С;

		готовая к высадке рассада долж-
на иметь высоту 20-25 см и 8-9 
настоящих листков;

		для получения раннего урожая 
возраст рассады – 60-65-дней. 
Для получения продукции на пе-
реработку – 25-45 дней.

Помните, что перед подкорм-
кой минеральными удобрениями 
растения надо сначала полить 
чистой водой, а после подкормки 
рассаду обязательно обмыть во-
дой из лейки или пульверизатора;

Не перекармливайте расте-
ния азотными удобрениями, 
иначе они сформируют мощную 
вегетативную массу, но не дадут 
хорошего урожая. Образовав-
шиеся в дальнейшем плоды дол-
го не созревают, больше пора-
жаются болезнями, накапливают 
нитраты, вредные для организма 
человека.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

ОВОЩЕВОДСТВО ОВОЩЕВОДСТВО
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брений для перца: азот – 150 кг д.в. 
на га, в перерасчете на физическую 
величину на 10 м2 – 0,45 кг аммиач-
ной селитры;
		фосфор – 120кг д.в. на га или 0,6 

кг суперфосфата гранулирован-
ного; 

		калий – 150-180 кг д.в. или 0,35 – 
0,450 кг калимагнезии.
Важным элементом при выра-

щивании перца является кальций. 
При его отсутствии или недостат-
ке на плодах появляется неинфек-
ционное заболевание – вершинная 
гниль. На почвах, бедных на содер-
жание кальция, необходимо прово-
дить гипсование почвы в норме 3-5 
кг фосфогипса на 10 м2. Также необ-
ходимо вносить удобрения, содер-
жащие магний. По действующему 
веществу вносится 40-50 г магния. 
Этот элемент содержится в следу-
ющих минеральных удобрениях – 
калимагнезия (от 6 до 15%), сульфат 
магния (16,2% MgO), нитрат магния 
(10% MgO).

Уход за растениями в течение 
вегетации заключается в между-
рядной обработке почвы, ручной 
прополке в рядах, борьбе с сорной 
растительностью, вредителями и 
болезнями. Перец очень чувстви-
телен к уплотнению почвы и недо-
статку воздуха, поэтому после каж-
дого полива или дождя необходимо 
проводить рыхление почвы. Одно-
временно с рыхлением проводится 
подкормка минеральными удобре-
ниями. При отсутствии мульчи по-
сле каждого полива почву обяза-
тельно рыхлят. Во второй половине 

вегетации рекомендуется окучивать 
растения для прикрытия поверхно-
сти корней и для большей устойчи-
вости куста.

При формировании растений 
сначала оставляют 3 побега, через 
10-15 суток один из слабых удаляют. 
Дальнейший уход за растениями 
заключается в удалении на плодо-
носных побегах слабо развитых и 
деформированных завязей и удале-
нии нижних отмирающих листков. 
Растения перца нуждаются в посто-
янном уровне увлажнения. В период 
их выращивания не рекомендуется 
допускать даже кратковременного 
пересыхания почвы. В начальном 
периоде роста, на протяжении 2-3 
недель после высаживания, необ-
ходимо поддерживать умеренную 
влажность почвы (70-75%НВ) для 
образования хорошо развитой кор-
невой системы. В период «массо-
вое цветение – плодообразование» 
влажность почвы увеличивают до 
75-80 % НВ, поливая растения че-
рез 4-5 дней. На момент массового 
плодоношення кратность поливов 
– 1 раз в 2-3 дня. Подкармливают 
растения через 12-15 дней. При от-
сутствии данных агрохимического 
анализа почвы на 1 м2 до начала пло-
доношения вносят 10-12 г аммиач-
ной селитры, 30-40 г суперфосфата, 
15-20 г сульфата калия, на момент 
массового плодоношення соответ-
ственно – 15-20 г, 30-40 г и 20-30 г. 
Общее количество удобрений, ко-
торое вносят в одну подкормку, не 
должно превышать 50 г/м2. Внекор-
невые подкормки проводят вече-
ром или в пасмурную погоду.

Нарушение режимов и агротех-
ники выращивания приводит к фор-
мированию нестандартных плодов. 
Так, например, наросты внутри пло-
дов являются следствием цветения 
при низких температурах. Короткие 
и деформированные плоды – след-
ствие низких температур и переув-
лажнения почвы. Трещины на пло-
дах и вершинная гниль – результат 
нерегулярного полива.

Когда убирать урожай – решается 
в каждом конкретном случае. Мож-
но оборвать первые плоды, когда 
они не достигли товарных размеров. 
Это ускорит формирование ассими-
ляционной поверхности и повысит 
урожай. Как правило, не дожидаясь 
биологической спелости, убирают 
плоды в стадии технической спе-
лости. Чем чаще их срывать, тем 
быстрее нарастают новые. Вместе с 
тем уборка плодов только в биологи-
ческой спелости резко снижает уро-
жай. Частота сборов – через каждые 
5-7 дней, при этом собирать перцы 
лучше утром, это регулирует образо-
вание последующих плодов.

УБОРКА УРОЖАЯ

ОВОЩЕВОДСТВО
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Одержання сильних сходів ово-
чевих культур – гарантія високих 
урожаїв продукції. Тому якості 
посівного матеріалу необхідно 
приділяти велику увагу. Одним із 
основних чинників отримання ви-
сокоякісних сходів і розсади є пе-
редпосівна обробка насіння.

Кількість і якість врожаю за-
лежить не тільки від підготовки 
насіння, але і від стану грунту в 
період посіву, технології посіву та 
дотримання оптимальних стро-
ків виконання всіх технологічних 
прийомів з вирощування тієї чи 
іншої культури.

Метою передпосівної обробки 
насіння овочевих культур є підви-
щення їх схожості, енергії пророс-
тання, а також обеззаражування 
від фітопатогенної інфекції. 

В останні роки широко застосо-
вують для передпосівної обробки 
насіння, а також і для замочуван-
ня коренів розсади перед висад-
кою в грунт біологічні препарати. 
Нині у світовій практиці створені 
і використовуються понад 50 біо-
препаратів на основі мікроорга-
нізмів-антагоністів, що свідчить 
про перспективність і розширення 
сфери їх застосування в різних аг-
роценозах сільськогосподарських 
культур як для біоконтролю по-
ширених патогенів, так і для під-
вищення імунітету. Крім овочевих 
культур біологічними препарата-
ми обробляють насіння зернових, 
бобових, бульби насіннєвої карто-
плі і цибулини різних культур. 

Передпосівна обробка необхід-
на перш за все для партій насіння, 

які не пройшли технологічної об-
робки або одержані із вирощених 
маточних культур. 

Для обробки 100 г насіння ово-
чевих культур необхідно10 мл біо-
логічного препарату, розведеного 
в 100 мл води. Замочують насіння 
на 4-6 годин, потім підсушують і 
через 4-8 годин висівають в грунт.

А як бути з елітним насінням 
овочевих культур відомих фірм, 
яке уже оброблене та підготовлене 
до посіву, і зазвичай не потребує 
обробки перед посівом? Дослі-
дження показують, що перед по-
сівом обробленого насіння бажано 
внести біологічні препарати в суб-
страт методом обприскування з 
розрахунку 100 мл біопрепарату на 
10 л води на 100 м2, що значно під-
вищить і прискорить сходи овоче-

вих культур, при цьому в значній 
мірі збагачується грунт корисни-
ми мікроорганізмами. Звертайте 
увагу на упаковку, де має бути над-
руковане попередження про об-
робку насіння.

Дослідження свідчать, що біоло-
гічні препарати, створені на осно-
ві живих біоагентів – неспорових 
бактерій роду Pseudomonas (Гауп-
син, Планриз), спорових бактерій 
роду Bacillus (Фітоцид-Р, Серена-
да), різних видів гриба- антагоніс-
та роду Trichoderma (Триходермін) 
– підвищують схожість і енергію 

проростання насіння, зміцнюють 
імунітет та підвищують ріст і роз-
виток кореневої системи рослин, 
а також захищають їх на початко-
вих фазах розвитку від ураження 
збудниками поширених грибних 
хвороб – чорної ніжки, кореневих 
гнилей і хвороб в’янення.

Передпосівна обробка насін-
ня біопрепаратами Триходермін, 
Планриз, а також їх сумішшю зна-
чно стимулює ріст рослин на по-
чаткових фазах розвитку огірків 
(табл. 1). Висота рослин за об-
робки біологічними препаратами 

перевищує контрольні рослини 
в фазу 2-3 справжніх листків до 
54,7%, в фазу 4-5 справжніх лист-
ків – до 30,0 %, а в фазу 6-9 справ-
жніх листків – до 23,0 %. Також по-
рівняно з контролем збільшується 
площа першого і другого листків 
огірка на ранніх фазах вегетації. 
Зберігається така тенденція і при 
формуванні другого листка огір-
ків. В дослідних варіантах площа 
листової поверхні в середньому на 
14,5-23,5 % перевищує контроль, 
що в значній мірі впливає на фор-
мування якісного врожаю огірка.

ПЕРЕДПОСIВНА ОБРОБКА НАСIННЯ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР БIОПРЕПАРАТАМИ
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Позитивно впливають біо-
логічні препарати Триходермін, 
Гаупсин і Фітоцид-Рі на посівні 
показники насіння томату. За-
мочування в концентраціях 0,05 
і 0,1% біопрепаратів стимулюють 
енергію проростання на 7,5-9,0 % 
відносно контролю і на 2,7-4,4 % 
підвищується лабораторна схо-
жість (табл. 2).

Обробка насіння салату-лату-
ку біологічними препаратами за-
безпечує підвищення схожості на 
10,6-14,6%, капусти білоголової, 
петрушки, кропу, шпинату – від 
12,5 до 20,0%, що в свою чергу 
прискорює появу сходів посівів в 
середньому на 3-4 дні.

Варто зазначити, що оброб-
ка насіння біопрепаратами в по-
дальшому посилює ріст і розви-
ток розсади капусти білоголової. 
Рослини були вищі контрольних 
на 1,3-1,9 см, площа листкової по-
верхні більша на 1,1-2,7 см.

За передпосівної обробки на-
сіння буряка столового і моркви 
біологічним препаратом Трихо-
дермін на основі гриба 2 видів 
Tr. lignorumі Tr. gliocladium, під-
вищується енергія проростання і 
схожість насіння в середньому на 
9,0-12,5%, прискорюється початок 
сходів на 4-7 днів, що позитивно 
впливає на формування урожаю.

Одною з вимог, які пред’являють 
до препаратів для передпосівної 
обробки насіння, є відсутність фі-
тотоксичності, тобто негативного 
впливу препарату на посівні якос-
ті насіння. Досліди засвідчили, що 
біологічні препарати за норм ви-
трати не більше 10мл/100 мл води 
не проявляють фітотоксичність 
до насіння всіх овочевих культур.

Проведення передпосівної під-
готовки насіння – важлива умова 
для забезпечення надалі дружних 
сходів і створення умов для хоро-
шої опірності хворобам, а також 
гарантії того, що рослини будуть 
міцними, здоровими і їм не будуть 
страшні примхи погоди.

Сходи огірків зо обробки 
насіння сумішшю біопрепаратів 
Триходермін і Гаупсин

Сходи огірків без обробки 
насіння сумішшю біопрепаратів 
Триходермін і Гаупсин (контроль)

Таблиця 1. Вплив біологічних препаратів на біометричні показники 
огірків в розсаднику (КуражF1, приватні плівкові теплиці)

Варіант, фази  
розвитку рослини Висота рослин, см Площа першого  

листка, см2
Площа другого  

листка, см2

Триходермін

2-3 справжніх листків 6,5 7,5 4,3

4-5 справжніх листків 18,9 19,4 11,8

6-9 справжніх листків 47,8 43,5 36,6

Планриз

2-3 справжніх листків 6,2 7,4 4,3

4-5 справжніх листків 18,5 18,0 12,0

6-9 справжніх листків 46,6 42,3 37,5

Триходермін +Ризоплан

2-3 справжніх листків 7,8 8,2 4,9

4-5 справжніх листків 20,2 20,8 14,2

6-9 справжніх листків 51,3 45,3 39,8

Контроль (без обробки)

2-3 справжніх листків 4,2 6,1 3,8

4-5 справжніх листків 14,7 13,3 9,8

6-9 справжніх листків 38,8 36,2 30,4

Таблиця 2. Вплив обробки насіння томатів біопрепаратами  
на посівні якості (розсадник, КристалF1)

Варіант 
Концентрація  

робочої рідини, %

Норма робочої 
рідини, мл/100 г 

насіння 

Енергія  
проростан-

ня, %

Лабораторна  
схожість, %

Триходермін,  
рідка форма

0,05 100 78,0 88,5

0,1 200 82,5 89,0

Гаупсин
0,05 100 84,5 91,3

0,1 200 85,5 92,5

Фітоцид-Р
0,05 100 84,0 92,0

0,1 200 86,5 93,4

Контроль вода 200 75,5 85,0

ОВОЩЕВОДСТВО
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Щоб одержати продукцію дині у 
ранні строки – на 3-4 тижні раніше, 
ніж звичайно, ранньостиглі сорти 
динь слід вирощувати розсадним 
способом, використовуючи різне 
тимчасове накриття. Для областей 
із низькою сумою ефективних тем-
ператур рекомендуємо використо-
вувати такі технології:

Вирощування дині розсадним 
способом з висаджуванням у від-
критий грунт або під тимчасові 
плівкові укриття та гряди.

Дату посіву насіння дині в гор-
щечки необхідно розраховувати 
так, щоб на час висаджування роз-
сади її вік був від 20 до 25 діб. Орі-
єнтовно в Південному Степу – це 
перша декада березня, Централь-
ному Степу – друга, у Лісостепу 
– третя декада березня, на Поліссі 
– початок квітня.

Для вирощування розсади дині 
використовують весняні розсад-

но-овочеві теплиці, які обладнані 
обігрівачами. Розсаду вирощують 
в поліетиленових горщечках діаме-
тром від 8 см до 10 см та висотою 10 
см або в касетах з чарункою 4х4 см. 
Для наповнення горщечків вико-
ристовують ґрунтові суміші такого 
складу: 5 частин дернового ґрунту, 4 
частини перегною та 1 частину піску 
або 2 частини перегною, 2 частини 
торфу та 1 частину дернового ґрун-
ту. На 1 т ґрунтової суміші додають 
від 1,5 кг до 2,0 кг калійної солі, від 
2,0 до 3,0 кг аміачної селітри та від 
10,0 до 12,0 кг суперфосфату. 

За 2-3 доби до сівби насіння про-
рощують за температури від 25⁰С до 
30⁰С. Проросле насіння висівають 
в горщечки по 2-3 шт. на глибину 
3см і поливають теплою (від 25⁰С до 
28⁰С) водою. До появи сходів дині 
температуру повітря в теплиці під-
тримують на рівні від 28⁰С до 30⁰С. 
З появою сходів температуру зни-

жують до 16⁰С-18⁰С і підтримують 
такий режим упродовж 3-4 діб. В по-
дальшому температуру повітря під-
тримують у сонячні дні від 25⁰С до 
30⁰С, а в хмарні – від 20⁰С до 22⁰С. 
Температурний режим вночі – від 
16оС до 18⁰С. Відносну вологість 
повітря підтримують на рівні 50 до 
60 %. Через 5-6 діб після появи пер-
шого справжнього листка в горщеч-
ку залишають одну найкраще розви-
нену рослину. Відбраковані рослини 
в горщечках вилучають способом 
зрізування (не виривають). 

Під час вирощування розсаду дві-
чі підживлюють. Висаджування роз-
сади дині проводять, коли ґрунт на 
глибині від 8 см до 10 см прогрієть-
ся до температури 10-12⁰С. У Пів-
денному Степу – це перша та друга 
декади квітня, у Центральному Сте-
пу – друга та третя декади квітня, 
у Лісостепу – третя декада квітня 
та перша декада травня, на Поліссі 

звичайно це припадає на початок 
третьої декади травня.

Використання розсадного спо-
собу дозволить отримати продук-
цію на 3-4 тижні раніше, а одержати 
ранню продукцію дині ще швидше 
можна використовуючи тимчасове 
плівкове укриття.

Розсаду дині висаджують стріч-
ковим двохрядковим способом з 
двох внутрішніх боків борозни в 
шаховому порядку за схемами (250 
см+30 см)х50 см на ґрунтах легко-
го механічного складу та (240 см+40 
см)х50 см на суглинках. Норма виса-
джування розсади (густота стояння 
рослин) повинна бути для дині від 
14,2 до 14,3 тис. шт./га.

Ця технологія передбачає вико-
ристання подвійного накривання 
плівкою. Для регулювання темпе-
ратури повітря під плівкою, загар-
тування рослин та виконання робіт 
із догляду за рослинами оптималь-
на довжина прольоту тимчасового 
плівкового укриття тунельного типу 
має бути від 25 до 30 м, залежно від 
умов вирощування.

Після висаджування розсаду по-
ливають нормою від 35 м3/га до 40 
м3/га в умовах краплинного зро-
шення та від 70 м3/га до 80 м3/га – за 
поливу борознами. За підвищення 
температури повітря понад +28⁰С 
всередині тунельного укриття його 
провітрюють, піднімаючи плівку з 
торцевих боків, а для загартовування 
та догляду за рослинами піднімають 
з одного боку каркаса. З настанням 
стійкої теплої погоди (середньодо-
бова температура повітря не менше 
18⁰С – 20⁰С) верхній шар плівкового 
покриття та дуги знімають. Від 5 до 
7 діб до зняття плівкового покриття 
проводять обов’язкове загартову-
вання рослин дині.

Після висаджування розсади і до 
змикання стебел між рядками про-
водять рихлення ґрунту в широких 
міжряддях: перше на глибину від 
12 до 14 см, друге – від 8 до 10 см, 
третє та наступні обробітки – за 
необхідності на глибину від 5 до 6 

см. Ширина захисної зони від краю 
борозни від 8 до 10 см. Ручне пропо-
лювання в рядках не проводиться. 
За необхідності бур’яни видаляють 
з отворів у нижній плівці, через які 
були випущені рослини дині. 

Вологість ґрунту у період від ви-
саджування розсади до початку 
цвітіння необхідно підтримувати на 
рівні від 65 % НВ до 70 % НВ, від цві-
тіння до утворення плодів – від 75 % 
НВ до 80 % НВ, достигання плодів – 
від 60 % НВ до 70 % НВ

Плоди дині збирають у фазу фізі-
ологічної стиглості, яка настає через 
30-35 діб від початку їх зав'язування. 
Плоди, призначені до транспорту-
вання на далекі відстані, збирають 
за перших ознак достигання. Збира-
ють плоди дині вручну, вибірково, за 
декілька разів, в міру їх достигання. 
Зносять плоди у купи чи валки вруч-
ну або використовують для цього 
механічні транспортні засоби – 
транспортери та навісні лотки. Пло-
ди завантажують в транспортні засо-
би чи контейнери і транспортують, 
не допускаючи пошкоджень, згідно з 
ДСТУ «Диня свіжа. Технічні умови».

Технологія забезпечує отримання 
продукції на 20-28 діб раніше, ніж із 
традиційного відкритого ґрунту, що 
є актуальним для всіх регіонів.

Також можна застосовувати ви-
саджування розсади дині просто під 
плівкове покриття, розсаду виса-
джують у такі ж строки, що й огірка. 
Схема висаджування 90+50×70 см. З 
настанням теплої погоди плівку зні-
мають. Догляд за рослинами такий 
самий, як і у відкритому ґрунті. Уро-
жайність плодів – 6-8 кг/м². 

У малопридатних для вирощу-
вання дині місцевостях практику-
ють вирощування дині на грядах 
(заввишки до 50 см), які можна 
формувати з дернового ґрунту, тир-
си, гною, сіна, а зверху – прошарок 
родючого ґрунту. Така гряда два 
місяці тримає тепло, а сіно захищає 
прошарки від холодного ґрунту. 
Верхній родючий прошарок ґрунту 
повинен бути повітряно- та волого-
проникним для прийняття великої 
кількості теплої поливної води.

Гряди накривають плівкою, про-
грівають і або висаджують пророс-
ле насіння, або розсаду. Це дозволяє 
створити необхідне тепло і воло-
гість для кореневої системи, в той 
час як верхня частина рослини не 
страждає від застою вологого пові-
тря. Над грядою бажано звести тим-
часову конструкцію – укриття від 
поворотних заморозків.

ВИРОЩУВАННЯ ДИНІ У 
ЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТІ.

Це можуть буті як скляні, так и 
плівкові теплиці весняно-літньої 
культурозміни. Рослини дині в те-
плицю можна висаджувати розса-
дою, а можна висівати пророслим 
насінням з подальшим накриттям 
ґрунту плівкою для його прогріван-
ня та отримання дружних сходів. 

Висаджування або висівання 
дині у теплиці проводять за схемою 
160×50 см або 70×70 см. Висаджу-
ють по 1 рослині, висівають по 2 на-
сінини у гніздо (лунку) на відстані 
одна від одної 5-6 см. Поливи необ-
хідно проводити теплою водою
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Після появи сходів плівку зніма-
ють. Розпочинають догляд за рос-
линами.

Коли рослини досягли висоти 25-
35 см, тобто при масовому утворен-
ні пагона, їх необхідно підв’язати до 
шпалери. Рослини дині, як і кавуна, і 
огірка підв’язують під сім’ядольним 
листком шпагатом до шпалер і час 
від часу підкручують рослину за 
шпагатом. Рослини формують від 
1 до 3 стебла в залежності від сили 
росту. Цвітіння різних сортів роз-
починається через 40-60 діб від ма-
сових сходів. Як правило, цвітіння 
починається чоловічими квітками. 
Жіночі цвітуть пізніше на 5-10 діб. 
Але є сорти, у яких цвітіння розпо-
чинається одночасно, і навіть такі, 
де жіночі квітки цвітуть першими. 

Треба слідкувати за забезпечен-
ням запилення квіток. Рослини 
дині запилюються комахами і тому 
потребують або вулику для запи-
лення жіночих квіток, або штучно-
го запилення. Але при цьому тре-
ба враховувати низький відсоток 
зав’язування при штучному запи-
ленні, який складає в середньому 
15%, тому краще запилювати бджо-
лами (одна бджолосім’я на 700-1000 
м² площ). Якщо зав’язування плодів 
відбулося, зав’язь починає рости до-
низу. Рослина може сформувати від 
1 до 3 плодів в залежності від сорту 
та умов вирощування. Зав’язь, яка 

виросла у діаметрі до 5-7 см, необ-
хідно вкласти у підтримуючу сітку 
(яка також фіксується на шпалері), 
яка не дозволить плоду відірватись 
від плодоніжки під своєю вагою.

Бічні стебла першого ярусу вко-
рочують на 20-30 см, середнього – 
прищипують над зав’яззю над 8-10 
листком, стебла, на яких зав’язь не 
сформувалась, видаляють. Головне 
стебло після досягнення ним шпа-
лери перекидають через неї і при-
щипують. Пасинки необхідно вида-
ляти регулярно.

Одна рослина в умовах теплиці 
зазвичай формує 1 – 2 повноцінних 
плода. Плід починає достигати в за-
лежності від групи стиглості сорту 
або гібриду через 25 – 35 діб після 
запліднення. Середня врожайність 
плодів – 5-7 кг/м². 

ПІДЖИВЛЕННЯ  
ТА ЗВОЛОЖЕННЯ

Оскільки диня – рослина посу-
хостійка, то вона потребує помір-
ного зволоження і відгукується 
на рихлення ґрунту. Тому рих-
лити ґрунт під динею слід раз на 
тиждень, при цьому намагатись 
не пошкодити кореневу систему 
рослини, яка в умовах теплиці 
розташована неглибоко. Най-
більша потреба рослини у зво-
ложенні – у початковий період 
розвитку та у період зав’язування 
плодів. З моменту запліднення 
починається інтенсивний ріст і 
розвиток рослини, тому вини-
кає необхідність у зволоженні та 
підживленні комплексними до-
бривами кожні 10 діб. Вода для 
поливу повинна бути теплою, не 
нижче 20ºС. Коли плід досягне 
розміру, притаманного сорту або 
гібриду, поливи і підживлення 
слід припинити.

Підсумуємо. Отже, основні 
складові успішного вирощування 
дині у захищеному ґрунті, яких 
необхідно дотримуватись: темпе-
ратура повітря – 22-30°С удень в 
залежності від погоди, вночі – 18-
20°С, температура ґрунту – 22-
23°С, вологість ґрунту – 65-70% 
НВ, відносна вологість повітря 
– 65-70%; у період росту та дости-
гання плодів температуру підви-
щують на 2-5°С, а вологість пові-
тря бажано знизити до 60%.

Найбільш поширені в захищеному ґрунті хвороби дині – фузаріоз, борошниста 
роса, аскохітоз, кладоспоріоз, бактеріальні та вірусні хвороби. Найбільш небез-
печне фузаріозне в'янення, гриб зберігається тривалий час у ґрунті. Хвороба про-
являється на всіх фазах розвитку у вигляді пожовтіння і в’янення листя, швидкого 
всихання батогів, карликовості рослин. Якість плодів уражених рослин різко по-
гіршується. Фузаріозне в’янення часто вражає рослини при тривалому зниженні 
температури (нижче 120С), тривалій дощовій погоді або зайвих поливах.

Ураховуючи біологічні особливості, підбираючи високоадаптивний сорти-
мент та застосовуючи ефективні технології вирощування цієї південної культури 
– дині, можна отримати гідний врожай соковитих та солодких плодів навіть у 
нетрадиційних для неї умовах вирощування.

ХВОРОБИ ДИНІ У ЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТІ

ОВОЩЕВОДСТВО
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ОВОЩЕВОДСТВООВОЩЕВОДСТВО
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ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

ТОП УКРАИНСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ОВОЩАМ И ФРУКТАМ

У томата просят урожай, киев-
ская свекла дарит молодость, а 
херсонский арбуз приносит сча-
стье. Сделать из еды культ можно 
не только в переносном смысле, 
но и в прямом – поставить ей па-
мятник! 

В Украине имеется целый ряд 
скульптур, посвященных как 
блюдам украинской кухни, так 
и коронным овощам и фруктам 
разных регионов. У каждого из 
украинских «съедобных» памят-
ников – своя история, традиции 
и секреты. Мы решили узнать, ка-
кие овощи и фрукты, где и почему 
удостоились чести быть отлиты-
ми в металле или выточенными 
из гранита и установленными на 
пьедестале. 

ГОРДОСТЬ МЕСТНЫХ 
И ЛЮБОВЬ 
ИМПЕРАТРИЦЫ

Оригинальный памятник огур-
цу находится в городе Нежин. Это 
первый памятник овощу на терри-
тории Украины. Он представляет 
собой композицию из трех эле-
ментов, имитирующих погребок 
для хранения солений и консер-
вации, бочку, в которой в старину 
засаливали овощи, и нежинский 
огурец.

Скульптура изготовлена из гра-
нита зеленого цвета. Туристам и 
гостям города стоит посмотреть 
на данный памятник, чтобы оце-
нить его необычный посыл – ре-
кламирование местного соленья. 

Именно история, связанная с дан-
ным овощем, легла в основу креа-
тивного монумента. 

Он установлен у центрального 
входа завода консервированных 
солений ТМ «Нежин». Огурец 
специального новонежинского 
сорта продается более чем в 70 
странах мира. Но начало этому 
историческому путешествию со-
лений было положено во время 
правления Екатерины II. Именно 
она, посещая Украину, обратила 
внимание на вкус бочкового не-
жинского огурца. Приказом им-
ператрицы огурцы, а позднее и 
прочие соленья доставлялись к 
императорскому двору, а затем 
обрели популярность и во всем 
Санкт-Петербурге.

ПОЛОСАТЫЙ СИМВОЛ 
ХЕРСОНЩИНЫ

Херсонская область славится 
своими сладкими арбузами, и с 
2002 года в городе Голая Пристань 
ежегодно проводится фестиваль 
«Украинский арбуз – сладкое 
чудо».

Горожане Голой пристани пош-
ли дальше ежегодных фестива-
лей, и в 2008 году увековечили 
свою любимую бахчу в скульпту-
ре на набережной. Большой ар-

буз, изготовленный из бетона, 
дополняет арт-скульптурные 
композиции набережной. Памят-
ник открыли во время шестого 
фестиваля Украинского арбуза. 
Его высота и ширина составляют 
по 175 см. Расположен памятник 
арбузу около смотровой беседки. 
На солнце эта необычная скуль-
птура выглядит особенно ярко.

Жители, особенно дети, обо-
жают арбузик за красочность. Ту-
ристы всегда фотографируются 
рядом с ним.

Памятник нежинскому огурцу г. Нежин

«Гуси спасли Рим, а апельсины – 
Одессу», – говорят одесситы. Памят-
ник апельсину установили в 2004 году, 
и некоторое время даже ассоцииро-
вали его с символом Оранжевой ре-
волюции. Тогда еще была популярна 
фраза Людмилы Янукович: «И апель-
сины у них у всех наколотые...». 

Но история памятника интерес-
нее. Император Павел І в 1800 годах 
приостановил финансирование стро-
ительства порта в Одессе. И город 
оказался на грани выживания. Тогда 
предприимчивые купцы и руковод-
ство города решили отправить ко 
двору обоз с апельсинами, которые 
очень любил император, с прошени-
ем выделить ссуду в 250 тысяч ру-
блей. Тот был тронут и после подарка 
изменил свое мнение – распорядился 
выделить необходимую сумму. 

А по другой версии, купцы подма-
зали придворного врача, и тот убедил 
правителя, что апельсины обладают 
полезными свойствами, которые по-
зволят излечить его от болезней. Но, 
как бы ни было, одесситы любят этот 
апельсин.

ОДЕССКИЙ АПЕЛЬСИН 
СПАС ГОРОД И ПОРТ

Памятник апельсину, который спас Одессу

Памятник арбузу в городе Голая Пристань, Херсонской области

Даша ДЫШКАНТ, 
журналист «Овощи 
и Фрукты»
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ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧЕРНИЧНЫЙ КРАЙ

«Наш край величают столицей 
черники», — говорят жители села 
Гукливый на Закарпатье. За селом, 
у подножья горы Большой Верх, 
находятся крупнейшие в Украине 
плантации черники. Неудивитель-
но, что в селе есть памятник этой 
ягоде. 

Он появился в 2010 году, когда 
в Гукливом проводился первый в 
Украине фестиваль черники. Тог-
да на памятнике была лишь одна 
яфина (так местные называют 
ягоды черники). С каждым годом 
памятник «растет» — увеличива-
ется количество яфин. Но так как 
в бюджете денег на памятники не 
предусмотрено, сегодня на нем ви-
сят лишь 4 ягоды, а фестиваль во-
все перестали проводить. 

Возле бронзовой черники любят 
фотографироваться туристы, кото-
рых в этой местности немало: через 
село проходит дорога на известные 
места — водопад Шипот, озеро Си-
невир и Долину нарциссов.

ПАМЯТНИК  
ВТОРОМУ ХЛЕБУ

Есть в Украине и памятник кар-
тофелю. Находится он в поселке 
Немешаево Бородянского района 
Киевской области у входа в зда-
ние Института картофелевод-
ства. На памятнике высечена кар-
тофелина сорта Скарбныця. На 
основании памятника нашлось 

место и колорадскому жуку. В 
Институте картофелеводства вы-
ведено множество сортов карто-
феля, которые пользуются попу-
лярностью как в Украине, так и 
за рубежом. Селекционеры еже-
дневно трудятся над развитием 
отечественного картофелевод-
ства и созданием новых сортов. 
Памятник одному из лучших со-
ртов тому доказательство.

ГРУША ВЛЮБЛЕННЫХ
В одном из столичных парков 

красуется не просто памятник, 
а зеркальный четырехметровый 
фонтан влюбленных в форме гру-
ши. В скульптуре изображена гру-
ша Бере Боск. И это не случайно, 
ведь этот фрукт является самым 
сладким в наших широтах и, что 
немаловажно, символизирует 
сладкую жизнь человека.

Когда смотришь на грушу фон-
тана, она как будто разрезана 
огромным ножом на 7 частей, не-
равных между собой. Такое не-
равенство частей металлическо-
го арт-объекта, а также ритмика 
линий и сочетание сферических 
форм как бы намекают на нелег-

кий путь каждого человека к гар-
монии и совершенству.

Груша стоит в центре квадрата, 
внутри которого много маленьких 
фонтанчиков. Между ними любят 
бегать дети. А некоторые взрос-
лые ассоциируют скульптуру со 
знаменитыми спиралями в рабо-
тах Сальвадора Дали.

И это далеко не весь перечень 
памятников и скульптур сельско-
хозяйственной продукции, кото-
рые были установлены в Украине 
за время ее независимости. Мало 
того, многие города и села, знаме-
нитые выращиванием конкретных 
овощей и фруктов, планируют уве-
ковечить любимые, а главное, при-
быльные культуры. 

Памятник томату красуется в центре города Камянка-Днепровская За-
порожской области с 2009 года. Его здесь называют кормильцем, ведь поч-
ти все местные жители выращивают томаты на продажу. Среди жительниц 
города есть примета: если в начале сезона подойти к постаменту томата, 
приложить к нему руку и подумать о хорошем урожае, то сезон будет 
удачным.

Сам томат представляет собой шарообразную фигуру красного цвета 
весом 600 кг. Он установлен на небольшой постамент из дикого камня 
на площадке, напоминающей шахматную доску. Томат выглядит мило и 
аппетитно, поэтому проезжающие мимо не могут не остановиться, чтобы 
сфотографироваться у этого памятника.

У ТОМАТА ПРОСЯТ УРОЖАЙ

Памятник томату в городе Камянка-Днепровская, Запорожской области

Скульптурный фонтан «Груша» в одном из столичных парков

Памятник  картошке в  поселке 
Немешаево, Киевская область

Памятник чернике в селе  
Гукливый на Закарпатье
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УДОБРЕНИЯУДОБРЕНИЯ

Активное изучение действия 
подкормок аминокислотами на 
растения началось в 70-80-е годы 
прошлого века. Многие ученые от-
мечали, что аминокислоты активи-
руют механизмы роста после соля-
ного стресса и низких температур, 
повышают фертильность пыльцы и 
образование завязи плодов, повы-
шают способность усвоения эле-
ментов питания и устойчивость к 
болезням и т.д.

С каждым годом рынок специ-
альных удобрений для листовых 
подкормок становится более раз-
нообразным. Аграрий становится 
все более осведомленным и требо-
вательным, потому увеличивается 
востребованность удобрений, со-
держащих не просто набор макро- 
и микроэлементов, а также и ряд 
других составляющих, таких как 
фитогормоны, гуминовые и фуль-
вокислоты, олигосахариды, пепти-
ды и аминокислоты.

Наукой было открыто, что 
растения и животные быстрее 
и лучше усваивают натураль-
ные α-аминокислоты (из кото-
рых строятся белки) оптически 
активной L-конфигурации. L-α-

аминокислоты легко усваиваются 
растениями и быстро включают-
ся в метаболизм как собственные. 
D-формы аминокислот встречают-
ся в природе сравнительно редко, 
как продукты метаболизма низших 
организмов.
❖  сами аминокислоты являются 

питательными веществами – 
кирпичиками, из которых стро-
ится белок растений;

❖  размеры аминокислот самые 
малые среди прочих комплек-
сообразующих (хелатирующих) 
агентов, что обеспечивает самую 
максимальную скорость погло-
щения питательных веществ, 
практически исключая их неэф-
фективные потери.

❖  растение не тратит, а наоборот, 
получает дополнительную энер-
гию, что позволяет легко усва-

ивать питательные вещества и 
противостоять стрессовым фак-
торам;

❖  полностью отсутствует фитоток-
сичность для растений.

 В настоящее время эффект от 
проведения подкормок растений 
L-α-аминокислотами, благодаря 
современным методам анализа, до-
статочно хорошо изучен. Если све-
сти воедино все известные данные, 
то получается следующая картина 
(см. Таб.1).

В настоящее время в Украине за-
регистрировано множество агро-
химикатов содержащих аминокис-
лоты. Их сопровождает большое 
количество рекламной информа-
ции, но некоторые термины могут 
иметь двоякое или широкое тол-
кование, что требует дополнитель-
ных разъяснений.

Так, термин «свободные амино-
кислоты» (САК) применим как к 
белковым, так и небелковым ами-
нокислотам. Белковые аминокис-
лоты могут находиться в расти-

тельном организме в несвязанной 
в белки или пептиды форме. Коли-
чество белковых САК достаточно 
высоко в молодых растениях (или 
органах) и с возрастом понижается. 
В вегетативных органах растений 
свободных аминокислот больше, 
чем в репродуктивных. Увеличение 
общего количества САК наблюда-
ется при пониженном питании рас-
тений калием, фосфором, серой, 
кальцием и магнием. Такое же дей-
ствие происходит при недостатке 
ряда микроэлементов: цинка, меди, 
марганца, железа. Это связано с ос-
лаблением синтеза белков из ами-
нокислот в этих условиях.

В настоящее время описано око-
ло 300 аминокислот, найденных в 
природе. Однако только 20 амино-
кислот входят в состав белков, т.е. 
называются протеиногенными. Они 
являются основными составными 
частями животных и растительных 
белков, причем их встраивание в 
молекулу белка регулируется ин-
формацией генетического кода.

Начиная с 2017 в Украине до-
ступны специальные высокотех-
нологичные концентрированные 
аминокислотные комплексы вы-
пускаемые под торговыми марка-
ми «Agriflex Amino» и «Agriflex 
Amino Vix», одним из основных 
компонентов которых являются 
свободные протеиногенные L-α-
аминокислоты в концентрации от 
30%до 50%. 

Agrfilex Amino – специальный 
антистрессовый агрохимикат с вы-
соким (50%) содержанием свобод-
ных протеиногенных аминокислот 
полученных из сырья раститель-
ного происхождения, применение 
которого помогает растениям пре-
одолевать стрессовые ситуации, 
стимулирует метаболизм и усвое-
ние питательных веществ, что су-
щественно повышает урожайность 
и качество продукции даже в не-
благоприятных условиях.

Линия отдельных мезо- и ми-
кроэлементов Agriflex Amino Vix 
(Fe, Mn, Zn, Cu, B и Mg) базируется 

КАКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК?

L-Leucine (Лейцин) и 
L-Isoleucine (Изолейцин):
❖  Повышает устойчивость к 

засолению (солевому стрессу).
❖  Улучшает прорастание пыльцы.
L-Tyrosine (Тирозин):
❖  Улучшает прорастание пыльцы.
L-Aspartic Acid 
(Аспарагиновая кислота):
❖  Активизирует прорастание 

семян.
❖  Участвует в метаболизме 

аминокислот.
❖  Источник органического азота.
L-Glutamic Acid 
(Глютаминовая кислота):
❖  Хорошие свойства хелатора.
❖  Стимулятор роста.
❖  Активизирует прорастание 

семян.
❖  Способствует открытию устьиц.
❖  Улучшает опыляемость.
❖  Предшественник хлорофилла.
❖  Предшественник аминокислот.
❖  Активатор механизмов 

устойчивости к патогенам.
L-Arginine (Аргинин):
❖  Повышает холодостойкость
❖  Стимулирует синтез гормонов 

связанных с цветением и 
плодоношением.

❖  Усиливает развитие корней.
❖  Предшественник полиаминов.

❖  Повышает устойчивость к 
засолению.

L-Phenylaninine 
(Фенилаланин):
❖  Активизирует прорастание семян
❖  Предшественник лигнина.
α-Glycine (Глицин) (оптически 
неактивен):
❖  Хорошие свойства хелатора.
❖  Способствует росту тканей.
❖  Улучшает вкус плодов.
❖  Предшественник пиррола 

(C
4
H

5
N) – ядро Пиррола 

со-ставная часть хлорофилла, 
витамина В

12
, цитохромов и 

других биологически активных 
соединений.

L-Histidine (Гистидин):
❖  Хорошие свойства хелатора
❖  Улучшает созревание плодов
❖  Регулирует открытие устьиц.
L-Alanine (Аланин):
❖  Повышает холодостойкость.
❖  Стимулирует синтез 

хлорофилла.
❖  Улучшает качество плодов.
❖  Регулирует открытие устьиц.
Повышает устойчивость к 
суховеям и засухе L-Lysine 
(Лизин):
❖  Хорошие свойства хелатора.
❖  Стимуляция синтеза 

хлорофилла.

❖  Активизирует прорастание 
семян.

❖  Улучшает процессы опыления и 
оплодотворения.

❖  Повышает устойчивость к 
суховеям и засухе.

L-Methionine (Метионин):
❖  Активизирует прорастание 

семян.
❖  Стимулирует производство 

этилена.
❖  Улучшает процессы опыления и 

оплодотворения.
❖  Предшественник факторов 

роста.
❖  Усиливает рост корней.
❖  Регулирует открытие устьиц.
L-Proline (Пролин):
❖  Антистрессовое действие.
❖  Повышает сопротивляемость 

осмотическим стрессам, 
регулирует вод-ный обмен в 
растении.

❖  Способствует открытию устьиц.
❖  Повышает содержание 

хлорофилла и 
фотосинтетическую 
способность.

❖  Улучшает генеративное 
развитие растений.

❖  Повышает фертильность 
пыльцы и завязывание плодов.

❖  Улучшает вкус плодов.

❖  Усиливает способность семян к 
прорастанию.

L-Serine (Серин):
❖  Предшественник ауксина.
❖  Повышает сопротивляемость 

стрессовым воздействиям.
❖  Улучшает опыление и 

оплодотворение.
❖  Образование гумусовых 

составов.
L-Threonine (Треонин):
❖  Активизирует прорастание 

семян.
❖  Регулирует механизм защиты во 

время стресса.
❖  Усиливает процесс 

гумификации.
L-Tryptophan (Триптофан):
❖  Предшественник ауксина.
❖  Стимулирует рост меристемных 

тканей.
L-Valine (Валин):
❖  Предшественник ауксина.
❖  Улучшает качество плодов.
❖  Повышает устойчивость к 

суховеям и засухе.
❖  Улучшает формирование 

семян.
L-Cysteine (Цистеин):
❖  Хорошие свойства хелатора.
❖  Антиокислительная активность.
❖  Важный компонент баланса 

клеточных функций.

Таб.1
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УДОБРЕНИЯУДОБРЕНИЯ

чески оправдан только при мас-
штабном производстве – объем 
выпуска свыше 100 тонн в месяц 
в сухом виде. Большинство от-
ечественных производителей био-
стимуляторов аминокислотной 
группы являются не столь произ-
водителями, скорее формулятора-
ми, и используют в качестве сырья 
аминокислоты китайского про-
исхождения, зачастую производя 
растворение 30% аминокислот в 
воде. Важное значение имеет при-
сутствие и отсутствие Сl в со-
ставе аминокислот, который не-
гативно влияет на плодоовощные 
культуры. По факту на китайском 

рынке сырья самими низкокаче-
ственными и наиболее дешевыми 
являются 30% аминокислоты жи-
вотного происхождения получен-
ные путем химического гидролиза 
с применением соляной кислоты. 
Дать более-менее ясную карти-
ну о качестве аминокислотного 
стимулятора может аминограм-
ма и замеры содержания хлора, но 
обеспечить качественный ана-
лиз в условиях Украины не пред-
ставляется возможным. Наибо-
лее известный способ определения 
содержания аминокислот через 
содержания азота методом Кьел-
даля,  не всегда возможен, в силу не-

чистоплотности ряда игроков как 
на китайском рынке так и в Укра-
ине. Так как всегда есть искушение 
добавить аммиачную селитру в 
состав «отечественной инноваци-
онной разработки». Стоимость 
проведения анализа на аминограм-
му за пределами Украины состав-
ляет примерно 200 долларов за 
один образец. Тем не менее рынок 
аминокислот в Украине находится 
в растущей фазе и рано или поздно 
приобретет цивилизованный вид.

Аминограмма или соотношение 
различных аминокислот (свобод-
ных, т.е. не связанных пептидными 
связями) имеет также немаловаж-
ное значение, так как каждая ами-
нокислота выполняет свою функ-
цию для растения. Соответственно, 
чем больше аминограмма удобре-
ния приближена к естественной 
аминограмме самого растения, 
тем лучший эффект от применения 
удобрения может быть достигнут.

Аминокислотные комплексы, 
полученные из растительного сы-
рья, содержат 18 типов протеино-
геныхаминокислот, в то время как 
экстракция из животного сырья 
обычно обеспечивает получение 17 
типов  - отсутствует важная ами-
нокислота Триптофан. При извле-
чении аминокислот из животного 
сырья процент свободных амино-
кислот (Free Aminoacids) обычно 
значительно ниже общего количе-
ства аминокислот.

Agriflex Amino и Agriflex Amino 
Vix извлекаются исключительно из 
растительного сырьяметодом фер-
ментативного гидролиза.

на свойстве аминокислот образо-
вывать комплексные соединения 
с металлами по типу хелатизации. 
Эти аминокислотные комплексы 
металлов имеют октаэдрическое 
строение, причем два остатка ами-
нокислоты связаны с центральным 
атомом металла амино- и карбок-
сильными группами, а свободные 
координационные связи заняты во-
дой. Особой устойчивостью отли-
чаются комплексы с аминокисло-
тами, имеющими функциональные 
боковые цепи, как например, ги-
стидин, азот имидазола в котором 
образует дополнительную (третью) 
связь с центральным атомом.

В силу того, что в самом растении 
и в реакциях комплексообразова-
ния с микроэлементами принимают 
участие различные органические 
соединения, содержащиеся в них 
аминокислоты, пептиды, белки и 
т.п., комплексы Agriflex не являют-
ся чужеродными и полностью ус-
ваиваются растением. Высокую 
степень усвоения элементов пи-
тания без риска фитотоксичности 
обеспечивают Глютаминовая кис-
лота, Цистеин, Глицин, Гистидин и 
Лизин, которые образуют хелатные 
соединения с микроэлементами, а 
Тирозин, Аргинин, Аланин, Про-
лин, Серин, Треонин и Валин стиму-
лируют метаболизм, и способству-
ют лучшему усвоению питательных 
веществ даже в стрессовых ситуа-
циях. Линия Agriflex обеспечива-

ет эффективное лечение хлорозов 
при возникновении дефицита, а при 
своевременном применении отлич-
но удовлетворяет индивидуальные 
потребности с/х культур в мезо- и 
микроэлементах.

Agriflex Amino сертифицирован 
в Украине для применения в орга-
ническом земледелии и имеет сер-
тификат Органик Стандарт.

Конечно, растения сами спо-
собны синтезировать все необ-
ходимые для них аминокислоты. 
Однако в период интенсивного 
роста или при негативном влиянии 
стрессовых факторов, поступление 
аминокислот извне позволяет рас-
тению ускорить метаболические 
процессы, не тратя при этом до-
полнительную энергию на их соб-
ственный синтез.

При выборе удобрений с амино-
кислотами важно обращать внима-
ние не только на общее заявлен-
ное производителем количество 
аминокислот: важны также источ-
ник получения аминокислот, ме-
тод гидролиза и конечный состав 
(аминограмма). Наиболее ценным 
источником аминокислот для удо-
брений является растительное сы-
рьё, так как по своему составу оно 
более приближено к потребностям 
растения. Аминокислоты, выде-
ленные из сырья животного про-
исхождения, имеют гораздо мень-
шую полезность для растений. Так, 
например, такие аминокислоты как 

гидроксипролин и гидроксилизин, 
выделяемые из животного белка 
коллагена, совершенно не усваива-
ются растениями. При гидролизе 
животного белка в составе ами-
нограммы преобладает основная 
аминокислота глицин, которая не-
обходима растениям в ограничен-
ном количестве, а её избыток мо-
жет даже вызвать токсичность.

Гидролиз белка может быть 
ферментативным и химическим 
(кислотным или щелочным). Фер-
ментативный гидролиз — дорого-
стоящий процесс, который про-
исходит с помощью применения 
специальных бактерий приводит к 
получению полноценных свобод-
ных аминокислот. Только эти био-
логически активные аминокислоты 
могут быть использованы расте-
ниями как готовые строительные 
элементы. Химический гидролиз 
(с использованием кислоты (часто 
HCl) или щелочи) представляет со-
бой процесс менее дорогостоящий, 
благодаря чему удобрения, содер-
жащие полученные таким образом 
аминокислоты, продаются, как 
правило, по более низкой цене. Хи-
мический гидролиз разрушительно 
действует не только на белки, но и 
на аминокислоты, многие из кото-
рых повреждаются, что делает их 
малоценными. Такие аминокисло-
ты не могут участвовать в питании 
растений, так как они не являются 
биологически активными и не ис-
пользуются в качестве готового 
строительного материала при по-
строении белков. Например, ами-
нокислота триптофан может быть 
получена лишь путем фермента-
тивного гидролиза белка, если 
гидролиз проводится с помощью 
кислот или щелочей, L-триптофан 
разрушается.

В настоящее время в Украи-
не отсутствует промышленное 
производство аминокислот для 
применения в питании растений, 
хотя технологически этот про-
цесс не столь сложен, но экономи-

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ: 

Свекла сахарная, свекла столовая, подсолнечник – подкормка в фазе 
2-х пар ли-стьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней

0,5-1,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 150-300 л/га

Зерновые культуры, кукуруза, сорго – подкормка 1-2 раза в период 
от начала ку-щения - до колошения (кукуруза от фазы 3-5 листьев)

0,5-1,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 150-300 л/га

Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха – подкормка 
1-2 раза до наступления фазы цветения с интервалом 7-10 дней и 

после цветения

0,5-1,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 150-300 л/га

Плодовые культуры косточковые – подкормка до наступления фазы 
цветения, после опадения лепестков и 1-3 раза в период роста 

плодов с интервалом 10-15 дней

1,0-2,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 800-1000 л/га

Виноград – листовая подкормка в фазе 3-5 листьев, в начале 
цветения, в конце цветения и 2-3 раза в период формирования и 

роста ягод

0,8-2,0 кг/га. Расход 
рабочего раствора –  

800-1000 л/га

Земляника – подкормка осенью в конце вегетации, в начале 
вегетации, в фазе бу-тонизации, в начале образования завязей и 

далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней

0,8-1,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 200-400 л/га

Огурец, кабачок, дыня, тыква, арбуз, томат, перец, баклажан – 
подкормка перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев), после 

высадки и далее 5-7 раз с интер-валом 10-12 дней

0,5-1,0 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 200-400 л/га

Картофель – подкормка в фазе полных всходов, в начале цветения и 
далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

0,8-1,5 кг/га.  
Расход рабочего  

рас-твора – 200-400 л/га

Зеленные культуры, капуста – подкормка в фазе 3-х листьев и далее 
2-4 раза с интервалом 10-15 дней

0,8-1,5 кг/га.  
Расход рабочего  

рас-твора – 200-400 л/га

Лук, чеснок – подкормка в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза с 
интервалом 10-14 дней

0,8-1,5 кг/га.  
Расход рабочего 

раствора – 200-400 л/га

Все культуры - подкормка накануне и после ожидаемых заморозков, 
при недо-статке или избытке влаги и других негативных факторах 

2-4 раза с интервалом 7-10 дней

1,0-2,0 кг/га.  
Расход рабочего  

раствора – 200-1000 л/га

ФЕРТИГАЦИЯ: 

Овощные, бахчевые, плодово-ягодные культуры – корневая 
подкормка (капель-ный полив, ежедневное внесение)

0,5-1 кг/га. Расход 
рабочего раствора –  

в зависимости от нормы 
полива

Таб.2. Инструкции по применению

Денис МИРГОРОД, 
компания «АгриСол».
Тел.: +380503305677
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В настоящее время сортов батата настоль-
ко много, что ученые затрудняются их 
сосчитать. В одном Китае культивиру-
ется свыше ста разновидностей слад-
кого картофеля, а в Японии некото-

рые его виды выращивают не для 
плодов, а для использования 

в пищу побегов.

КСТАТИ
Батат в разных странах может отличаться друг от 

друга. То есть, в разных странах под одним и тем 
же названием в магазинах продаются весьма отли-
чающиеся на вид клубнеплоды. Например, в боль-

шинстве азиатских стран принято употреблять в пищу 
гладкий батат с фиолетовой (реже кремовой) мякотью, 
а в южноамериканских любят оранжевые «сверхсоч-
ные» клубнеплоды.

Этот клубнеплод богат витаминами, каче-
ственными волокнами клетчатки и имеет 
среднюю энергетическую ценность, что 
важно в диетическом питании. Углеводы 
из батата усваиваются быстро, равно как 
и белковые соединения. В батате высоко 
содержание витамина В

6
, который прини-

мает активное участие в регулировании во-
дного баланса организма и гармонизации 
кровяного давления. Еще одно «сверх-
полезное» свойство сладкого картофеля 
заключается в повышении уровня калия. 

Этот микроэлемент особенно ценен для 
современного человека, поскольку по-
могает лучше переносить стрессовые на-
грузки, снижает проявления хронической 
усталости. Кроме того калий из батата 
положительно влияет на состояние кожи, 
повышая эластичность эпидермиса и раз-
глаживая мелкие морщинки. По данным 
исследований южноамериканских ученых, 
этот клубнеплод способен предотвращать 
процесс старения, во всяком случае, мини-
мизировать внешние его проявления.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
БАТАТА  

В УКРАИНЕ
Батат приобретает все боль-

шую популярность в мире, 
в том числе и в Украине. 

В первую очередь — среди 
внимательных к здоровому 

образу жизни людей. Больших 
промышленных плантаций 
батата в Украине пока еще 
нет, но у украинских про-
изводителей есть отличные 
шансы развить экспорт ба-

тата. Ведь значительную долю 
в его себестоимости занимает ручной 
труд, а у нас он дешевый, как более 
нигде в Европе. Развитие переработки 
еще больше расширит рынок сбыта. 
Ведь уже сейчас батат в больших ко-
личествах покупают международные 
гиганты пищевой промышленности, 
изготавливая из него разнообразные 
чипсы, сушеные палочки и порошки, 
замораживают батат и даже выпускают 
батат-фри.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
БАТАТА

Знаете ли вы, что слад-
кий картофель выращивали 
и потребляли задолго до обыч-
ного картофеля? Этим занима-
лись жители территории, которую 
сегодня охватывают такие страны, как 
Колумбия и Перу. Самые ранние записи о 
культивировании сладкого картофеля в Перу отно-
сятся к 750 году до н.э., а вообще считается, что батат 
выращивается уже не менее 8 тысяч лет.

В 7-10 веках батат был обнаружен в Полинезии и Но-
вой Зеландии, на Гавайях и острове Пасхи. Каким обра-
зом шло распространение батата на такие большие рас-
стояния, до сих пор является предметом научных споров.

К тому времени, когда Христофор Колумб в конце 15 
века прибыл в Новый Свет, сладкий картофель был уже 
хорошо известен в Южной и Центральной Америке. Из 
своего путешествия вместо легендарных индийских пря-
ностей, драгоценных камней и сокровищ из золота и 
серебра Колумб привез в Испанию три вида растений, 
составляющих ныне основу мирового продовольствия — 
кукурузу, батат и картофель. Из Испании батат широко 
распространился по всей Европе, затем попал в азиатские 
страны и Японию.

Попав в Европу, сладкий картофель сразу же стал ред-
ким и дорогим деликатесом. Сейчас батат выращивается 
по всему миру — и в беднейших странах Африки, и  в Ав-
стралии, и в Новой Зеландии. В огромных количествах 
его производит Китай. Несмотря на то, что батат — тро-
пическое растение, благодаря сортовому отбору его выра-
щивают и в северных странах, в США, Канаде и в Украине.

АГРАРНЫЙ ГЛОБУСАГРАРНЫЙ ГЛОБУС

5

6

1

2
1. Колумбия
2. Перу
3. Полинезия
4.  Новая Зеландия
5. Гавайи

6. Испания
7. Европа
8. Азия
9. Африка

«МИРОВОЕ ТУРНЕ» БАТАТА

КАРТОШКАСЛАДКАЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО
Батат – удивительно универсальная сельско-
хозяйственная культура: из него производят 
спирт, сахар, патоку, муку и множество других 
продуктов, в том числе и для лекарственных 
препаратов. В Азии семена этого растения 
весьма популярны в качестве «кофезамените-
ля». Сладкий картофель в Северной и Южной 
Америках является одним из самых популяр-
ных «народных антидепрессантов».

7

8

9

3

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

4

ОСНОВНЫЕ  
ИМПОРТЕРЫ  

БАТАТА
Китай, Африка, Индия,  

Индонезия, Уганда, Нигерия,  
Танзания, Вьетнам, США
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 Это далеко не все лечебные свой-
ства батата.  Не зря он в последние 
годы пользуется таким заслуженным 
успехом, особенно в странах «ста-
рой» Европы, вызывая в этой связи 
повышенный интерес у экспортеров 
сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому сейчас совсем  не лишним 
будет вырастить и вам на своих 
участках клубни этой незаменимой 
и ценной для здоровья культуры. 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Любую подготовку к посадке ба-
тата следует начинать за год до за-
кладки плантации. Прежде всего на 
участке удаляют многолетние сор-
няки гербицидами сплошного дей-
ствия. Как правило, высокие урожаи 
батата получают на хорошо аэриро-
ванных суглинистых и супесчаных 
почвах, имеющих хороший дренаж, 
отдавая предпочтение участкам, рас-
положенным на южных склонах. 

Следует учесть, что батат – боль-
шой «любитель» калия, но также 
нуждается в азоте и фосфоре.  Пере-
носит он и слабокислые, и щелочные 
почвы и при правильном питании 
везде обеспечивает хорошую уро-
жайность.  Органические удобрения, 
основную часть фосфора (P), поло-
вину азота (N), часть калийных удо-
брений (K) вносят в почву осенью, 
перед вспашкой. Но боле точные ре-
комендации относительно режима 
минерального питания устанавли-
вают после анализа почвенных  об-
разцов. 

Лучшим способом выращивания 
признано культивирование бата-
та  на замульчированных черной 
пленкой или агроволокном гребнях 
высотой 20-30 см, шириной 40 см. 
Если во время уборки урожая пред-
полагается использовать механи-
ческий копатель, ширина гребней 
должна соответствовать его ширине. 
С целью предотвращения развития 
сорняков в междурядьях их можно 
замульчировать соломой. Полив в 
таких грядках осуществляют с помо-

щью капельного орошения, уложен-
ного под пленку, или дождевания. 
Гребни формируют культиватором 
или вручную. Сразу после нарезки 
гряд их накрывают мульчирующим 
материалом.  Затем ножом в гребнях 
делают отверстия, в которые и выса-
живают растения. 

 Выращивание батата на гребнях 
обеспечивает решение следующих 
задач: уничтожение сорняков; уско-
рение прогревания почвы (теплолю-
бивая культура очень чувствительна 
к температуре и за каждый дополни-
тельный градус заплатит лишними 
центнерами урожая); накопление 
влаги в случае прохождения обиль-
ных дождей (осадки, скапливаясь в 
межгребневом пространстве, обе-
спечивают хорошую аэрацию в 
прикорневой зоне и оптимальный 
режим влажности в гребнях перед 
уборкой, облегчив тем самым вы-
капывание  клубней и  сохранив их 
внешний вид – громадные клубни 
в период роста раздвигают почву, 
сильно переуплотняя ее, тогда как 
на гребне почва остается мягкой и 
рыхлой).

Батат размножают вегетативно 
двумя способами – укорененными 
проростками из пророщенных клуб-
ней и стеблевыми черенками (сли-
пами). Для получения посадочного 
материала клубни батата в течение 
4-х месяцев выдерживают на свету 
при температуре 18-20 С. Благодаря 

высокому коэффициенту размноже-
ния можно получить до полутора со-
тен штук рассады из одного клубня. 
Несмотря на то, что батат называют 
сладким картофелем, строение кор-
невой системы этих двух растений 
имеют значительные отличия. По 
морфологическим признакам клу-
бень картофеля –это утолщенная 
часть подземной части побега, или 
столона, на поверхности которой 
находятся глазки (покоящиеся поч-
ки). Клубни батата формируются на 
запасающих корнях, поэтому при 
размножении их укорененной рас-
садой у растений образуется много 
нетоварных, искривленных клуб-
ней. А вот использование в качестве 
посадочного материала стеблевых 
черенков (слипов) обеспечивает вы-
ращивание более однородных по 
форме клубней. Для их получения  
образовавшиеся на клубнях побе-
ги  перед высаживанием разрезают 
на сегменты длиной 15-20 см с 5-6 
междоузлиями. Затем у полученных 
черенков удаляют нижние листья. 
Подготовленный таким образом 
посадочный материал высаживают 
в отверстия в замульчированном 
гребне  на глубину не менее 10 см, 
оставляя над поверхностью не менее 
двух междоузлий.

Поскольку центр происхождения 
батата находится в тропических рай-
онах Центральной и Южной Амери-
ки (Бразилия, Венесуэла, Мексика), 

Окинава

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Качество пищевых продуктов во 
все времена было наиважнейшим 
фактором здоровья и долголетия. 
Поэтому в последнее десятилетие 
особо востребованными являются 
культуры, в состав которых входят 
не только биологически ценные, но  
и лечебные компоненты. Цена на 
такую продукцию с годами остает-
ся стабильно высокой, поэтому есть 
смысл задуматься над самостоятель-
ным ее выращиванием.  Правильный 
подход к возделыванию нетрадици-
онных культур позволит  обеспечить 
свою семью на весь год вкусными и 
полезными продуктами питания. В 
этой статье я хочу поделиться с чи-
тателями секретами эффективного 
выращивания батата, по моему мне-
нию, очень интересного и полезного 
овоща. Но, прежде всего, предлагаю 
еще раз вспомнить, какими ценными 
для здоровья свойствами обладает 
эта культура.

Батат – богатый источник углево-
дов, которые значительно легче, чем 
картофельный крахмал, усваиваются 
организмом и  имеют очень низкий 
гликемический индекс. То есть диа-

бетикам батат с его полезными свой-
ствами прописан самой природой. 
Кроме того, батат – это кладезь клет-
чатки, улучшающей перистальтику, 
переваривание и всасывание пищи. 
Да и сочетание витаминов группы В 
с аскорбиновой кислотой и многими 
минералами наделяет его многими 
целебными свойствами: оказывать 
мягкое успокаивающее действие на 
кишечник, препятствовать разви-
тию язвенных заболеваний и раз-
личных расстройств, всасыванию в 
кровь большого количества холесте-
рина. Как результат, при  употребле-
нии батата уровень холестерина и 
липопротеинов в крови понижается, 
а затем очищаются стенки артерий 
и увеличивается их просвет. Более 
того, витамин С и некоторые метал-
лы, входящие в химический состав 
батата (кальций и магний) способ-
ствуют поддержанию эластичности 
артерий, сохраняя способность ор-
ганизма поддерживать нормальный 
кровоток. Бета-каротин совместно 
с витамином С стимулирует рабо-
ту клеток иммунной системы, обе-
спечивающих защиту организма от 

вирусов и микробов. Очень ценным 
компонентом сладкого овоща, влия-
ющим на состояние нервной систе-
мы, является калий. Он не только 
необходим для нормального про-
текания всех процессов в нервных 
волокнах, но и для поддержания 
нормальной активности мозга и мы-
шечных волокон. Фолиевая кислота, 
присутствующая в клубнях батата, 
также способствует активной дея-
тельности мозга, поскольку она под-
держивает на нормальном уровне 
мыслительную деятельность и воз-
можность длительной концентра-
ции внимания. 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Татьяна ИВЧЕНКО, 
доктор с.-х. наук  
Институт 
овощеводства и 
бахчеводства НААН

УРОЖАЙ БАТАТА

Винницкий розовый

КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВОКАРТОФЕЛЕВОДСТВО

он хорошо адаптирован к высоким, 
но плохо переносит низкие темпера-
туры. В этой связи растения высажи-
вают в открытый грунт, когда минует 
угроза весенних заморозков.  Опти-
мальная температура для развития 
растений – 21 - 29 °С, но они могут 
нормально развиваться и при 18 - 35 
°С. Низкие температуры опаснее все-
го в период высаживания, поскольку 
даже кратковременные заморозки 
до  -0,5º С могут полностью унич-
тожить растения. Поэтому в случае 
понижения температуры до угрожа-
ющей обязательно предусматривают 
укрытие насаждений агроволокном.

Режимы полива – важнейший во-
прос для батата, несмотря на то, что 
эта культура считается засухоустой-
чивой. И хотя для получения влаги 
корни могут проникать на глубину 
до 10 метров, наибольшее ее коли-
чество поглощают мелкие корешки 
в зоне 15 – 30 см. Кроме того, корни 
батата на первых этапах их образо-
вания на слипах особо чувствитель-
ны к перепадам среднесуточных 
температур. Поэтому необходимо 
тщательно контролировать режим 
влажности почвы в первую неделю 
после высаживания. 

Для батата очень важно не толь-
ко наличие достаточного количе-

ства влаги в почве, необходимой для 
формирования урожая, но и недо-
пустимость резких его колебаний. 
Хронический дефицит влаги, сме-
няющийся обильными поливами, 
приведет к растрескивание клубней 
и потере их товарности.  Именно по 
этой причине на бататном участке 
обязательно необходимо наличие 
орошения даже для регионов с высо-
ким количеством суммы осадков. 

Для успешного роста растений 
через 5 и 10 недель после высажива-
ния также не лишними будут допол-
нительные подкормки насаждений 
азотными  и калийными, а также 
микроудобрениями (кальцием (Ca), 
цинком (Zn), медью (Cu), марганцем 
(Mn), железом (Fe)). 

В фазу формирования клубней 
очень важно поддерживать опти-
мальную влажность почвы в верх-
них ее слоях – иначе клубни "уходят" 
вглубь и сильно повреждаются во 
время выкапывания.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

В июле-августе заселение побегов 
трипсами, клещом, тлей и листо-
грызущими гусеницами может зна-
чительно снизить продуктивность 
растений. Кроме того тли и цикады, 

являясь переносчиками вирусной 
инфекции, приводящей к быстрому 
вырождению сортов, требуют обяза-
тельного контроля их численности. 
В период образования клубней ос-
новными почвенными вредителями 
батата в Украине являются личин-
ки совок, медведки, проволочника. 
Сильно снизить товарный вид уро-
жая могут и мыши,  которые с удо-
вольствием лакомятся сладкими и 
сочными клубнями. В странах, где 
батат выращивают давно, наболь-
шее снижение его урожайности на-
блюдают от поражения вирусными, 
микоплазменными заболеваниями 
и нематодами, которые передают-
ся через зараженный  посадочный 
материал. Поэтому для посадки не-
обходим только чистый от опасных 
заболеваний материал.  

УБОРКА

Уборку урожая начинают до на-
ступления первых осенних замо-
розков, поскольку клубни растений, 
поврежденных низкими темпера-
турами, очень плохо хранятся из-за 
сильного поражения черной гнилью. 
За неделю до уборки плети батата 
удаляют механической фрезой, не 
допуская при этом повреждения 
поверхности гребней. Такой прием 
позволяет упрочить толщину кожи-
цы клубней. Клубни выкапывают 
как вручную, так и механическими 
копателями, но собирают только 
вручную, поскольку кожица  у батата 
очень нежная и во время уборки лег-
ко травмируется. Собранные клубни 
стараются не перекладывать с места 
на место, а сразу укладывают по 15-
20 кг в ящики. 

ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ 
К ХРАНЕНИЮ

Эта процедура обязательна при 
выращивании клубней, пригодных 
для длительного хранения. Она про-
водится сразу после уборки урожая, 
предполагает выдерживание клуб-

Мурасаки

ней в  контролируемых условиях 
температуры (30-34 °С) и относи-
тельной влажности воздуха (85-90 
%) от 4 до 7 суток. При этом необхо-
димо обеспечить хорошую вентиля-
цию  для удаления от  клубней угле-
кислого газа. После проведения 
«лечебного периода» кожица клуб-
ней батата становится более твер-
дой, раны и порезы на поверхности 
заживают, благодаря чему создается 
естественный барьер от поражения 
их гнилями. Кроме того, улучшаются 
вкусовые качества клубней, посколь-
ку они становятся более сладкими. 
Правильно подготовленные для хра-
нения клубни имеют продолжитель-
ный срок хранения – 12 - 15 месяцев. 

Хранят батат исключительно при 
положительных температурах,  оп-
тимальными считают  12 – 14 ° С. Во 
время хранения клубни продолжа-
ют дышать, поэтому относительная 
влажность воздуха 75 – 80 % позволя-
ет защитить их от высыхания и спо-
собствует активному прохождению 
физиологических процессов. Хране-
ние при температуре ниже 10° С мо-
жет спровоцировать порчу корнепло-
дов, а выше 16 ° С  – их высушивание 
и преждевременное прорастание. 

СОРТА

В мире насчитывается от 6,5 до 10 
тысяч сортов батата. Описать и со-
считать их все невозможно да и не 
имеет никакого смысла. Часто один 
и тот же сорт, произрастающий в 
разных странах, имеет различное 
название. Большинство известных 
сортов, распространенных в нашей 
стране, завезены с американского 
континента, часть – из Азии. Отно-
сительно сроков созревания, то  со-
рта бывают ранние – 90-100 дней до 
сбора урожая, среднеспелые – 110-
120, поздние  – более 120 дней.

Существующее разнообразие со-
ртов батата можно условно разде-
лить на две группы. К первой группе 
отнесем традиционные сорта, пред-
ставленные корневыми клубнями с 

белой или красно-фиолетовой ко-
жицей и белым или кремовым цве-
том мякоти, которые характеризу-
ются высоким содержание крахмала 
и  сухого вещества. Ко второй группе 
относим десертные сорта, имею-
щие оранжевый и фиолетовый цвет 
мякоти и большое количество саха-
ров, бета-каротина и  флавоноидов. 
Именно сорта этой группы наиболее 
популярны у сторонников здорового 
питания как на внутреннем рынке, 
так и в других странах. Однако, вы-
бирая их, необходимо учитывать 
важный нюанс: сорта десертного 
назначения часто имеют более дли-
тельный вегетационный период, и 
для их выращивания подходят не 
все агроклиматические зоны Укра-
ины, тогда как традиционные сорта 
батата могут обеспечить хорошую 
урожайность даже за  три месяца их 
выращивания. 

Основными показателями, по ко-
торым следует  оценивать сорта ба-
тата, кроме урожайности и сроков 
созревания, является компактность 
размещения клубней в кусте, форма 
клубней, их выравненность и товар-
ность на момент уборки. Супермар-
кеты принимают для реализации 
клубни, имеющие гладкую поверх-
ность без порезов, повреждений от 
насекомых, грызунов и гнилей. В на-

шей стране пока не разработан стан-
дарт на товарную продукцию батата, 
а утвержденный в США регламенти-
рует длину клубней 6-22 см, макси-
мальную массу – 600 г, диаметр – 3 
- 8 см. Поэтому не стоит увлекаться 
поиском сортов с очень крупными 
клубнями, а стараться выращивать 
сорта с большим  их количеством и 
среднего размера. 

Качество посадочного материала 
– наиважнейший фактор успешной 
работы с любой культурой. Кроме 
сбора и оценки коллекционных об-
разцов мы занимаемся оздоровле-
нием растительного материала от 
болезней методами биотехнологии 
с последующей селекцией наиболее 
продуктивных клонов. Уже сейчас 
мы можем предложить вам каче-
ственный посадочный материал со-
ртов Орлеанс, Бонита, Винницкий 
розовый, Мурасака, которые в теку-
щем году обеспечили высокие уро-
жайность и товарность. Дегустация 
кулинарных изысков из батата, про-
веденная в лучших ресторанах горо-
да Харькова, подтвердила их высо-
кие вкусовые качества. Будем рады 
поделиться с вами имеющимся рас-
тительным материалом, чтобы и вы 
оценили достоинства и преимуще-
ства этой новой, но очень перспек-
тивной культуры.

Бонита
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Врожайність картоплі значною 
мірою визначається якістю насін-
нєвого матеріалу, яка залежить від 
ряду факторів: репродукції, величи-
ни бульб, агротехніки вирощування, 
збирання, умов зберігання тощо. 

При підготовці до садіння велика 
увага приділяється, зокрема, фізич-
ному стану бульб, поділу на фрак-
ції, прогріванню, пророщуванню, 
захисту від ураження збудниками 
хвороб та шкідників. Підготовка 
бульб до садіння – невід'ємна скла-
дова частина технології вирощуван-
ня картоплі. Прийоми підготовки 
бульб включають перебирання й 
калібрування, пророщування бульб, 
обробку пестицидами, стимулято-
рами росту та мікроелементами. 

Способи підготовки бульб до садін-
ня постійно вдосконалюються. У 
спеціалізованих господарствах, де 
застосовується сучасна технологія 
збирання та зберігання при контр-
ольованих умовах температури та 
вологості повітря, на зміну ручному 
перебиранню прийшло машинне. 
Поряд із пророщуванням бульб все 
більшого поширення набуває за-
стосування фізіологічно активних 
речовин – регуляторів росту.

Для отримання садивного ма-
теріалу, який би відповідав агро-
технічним вимогам, картоплю калі-
брують на фракції за максимальним 
діаметром (табл.1).

Бульби, які використовуються 
для садіння, повинні відповідати 
вимогам ДСТУ 4014 – 2001. Підго-
товку садивного матеріалу розпочи-
нають не пізніше як за 2 – 4 тижні 
до садіння, механізовані операції 
(навантаження, сортування, пере-
бирання та ін.) – при температурі 
8-10°С. Висота падіння бульб допус-
кається не більше 30 см.

Згідно з державним стандартом 
ДСТУ 4014 – 2001 садивні бульби 
повинні бути цілими, здоровими, су-
хими, чистими, типовими за формою 
даного сорту. В садивному матеріалі 
не допускаються бульби, уражені су-
хою та мокрою гнилями, з опіками, 
удушенням, підморожені, спотворені, 
з наростами, що легко відламуються, 
роздавлені, з обідраною шкіркою, яка 
в сумі становить площу більше ¼ по-
верхні, суцільно покриті паршею та 
більше ¼ поверхні – ризоктонією.

Перебирання та калібрування. З 
переходом на механізоване виро-
щування картоплі набуло важливо-
го значення питання перебирання, 
тобто калібрування бульб. Якщо 
при ручному садінні ретельний від-
бір бульб за розміром мав значення 
головним чином для забезпечення 
рівномірного розвитку рослин, то 
для машинного садіння вирівняність 
бульб необхідна для забезпечення 
нормального технологічного проце-
су. Картоплесаджалки забезпечують 

рівномірну густоту при садінні від-
каліброваними бульбами орієнтова-
ною масою 20-50 або 50-80 г. 

ПРОРОЩУВАННЯ 
КАРТОПЛІ

У Нідерландах пророщують май-
же весь садивний матеріал. Велику 
увагу пророщуванню бульб приді-
ляють у ФРН, Польщі, Угорщині та 
інших країнах з розвиненим карто-
плярством. 

На початку квітня закінчується 
період спокою, бульби готові до про-
ростання. Проте їхній розвиток за-
тримується через відсутність спри-
ятливих умов. Під дією підвищеної 
температури садивні бульби перехо-
дять зі стану вимушеного спокою до 
стану розвитку. Після садіння в ґрун-
ті вони продовжують процес росту, 
який розпочався ще до садіння. При 
садінні непророщених бульб ці про-
цеси при низьких весняних темпера-
турах ґрунту проходять повільно, що 
затримує появу сходів.

Тепловий спосіб пророщування 
(обігрівання) не потребує спеціаль-
них приміщень. Проте з агротех-
нічної точки зору він складніший. 
У його основу закладена залежність 
терміну проростання від темпера-
тури зберігання. 

Отже, для підготовки садивної 
картоплі з використанням теплово-

го способу досить визначити стро-
ки перебирання бульб, виходячи 
зі строків садіння та можливостей 
щодо підтримання температури в 
місцях зберігання. Причому в умо-
вах нерегульованого мікрокліма-
ту в сховищах перебирання слід 
розпочати з сортів, для яких ха-
рактерне тривале проростання, та 
завершувати тими, що швидко про-
ростають. Якщо вказану черговість 
порушити, то перші до садіння не 
встигнуть прогрітися й підготува-
тися до швидкого проростання, а в 
інших утворяться довгі паростки, 
які будуть пошкоджуватися при на-
ступних операціях, що призведе до 
зниження врожайності.

При комбінованому способі про-
рощування бульби картоплі ранніх 
сортів спочатку пророщують світло-
вим способом, а потім переносять в 
ящики, де пересипають ряди кар-
топлі шарами зволоженого торфу, 
тирси або перегною товщиною 5 см. 
Головна умова такого пророщуван-
ня – тепло і висока вологість. Опти-
мальна температура – 12-14 °С, від-
носна вологість – 70-85%. За 7-10 діб 
на бульбах утворюються корінці, що 
значно прискорює з'явлення сходів 
і формування врожаю. Висаджують 
таку картоплю розсадо-саджальни-
ми машинами.

Прогрівання бульб дозволяє по-
вніше виявляти приховані форми 

Таблиця 1 – Характеристика насіннєвих бульб за фракціями 

Розмір бульб за найбільшим поперечним 
діаметром

Фракції бульб

дрібна, мм середня,мм крупна, мм

Сорти з видовженою формою бульб 28-36 37-45 46-55

Сорти з округло – овальною формою бульб 30-40 41-50 51-60
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ураження садивних бульб збудни-
ками грибних, бактеріальних і не-
матодних захворювань. Картоплю 
після сортування і перебирання 
прогрівають при температурі 12-14 
°С протягом двох-трьох тижнів, а 
перед садінням відбирають бульби з 
симптомами захворювань, що про-
явилися.

Передпосадковий обробіток бульб 
картоплі захисно-стимулюючими 
препаратами – це першочерговий 
і один із головних заходів в системі 
захисту картоплі. Під час проростан-

ня та в процесі вегетації картоплю 
вражає близько 80 видів патогенів 
– небезпечних шкідників та хвороб. 
При цьому переважна кількість не-
безпечних патогенів знаходяться в 
грунті, що робить передпосівний об-
робіток бульб картоплі протруйни-
ками першочерговою технологічною 
необхідністю. Пошкодження, що 
викликаються хворобами і шкідни-
ками, особливо в першій половині 
вегетаційного періоду, негативно по-
значаються на величині і якості май-
бутнього урожаю. Втрати врожаю від 

шкідливих організмів щорічно скла-
дають в середньому 35-40%. Основне 
завдання передпосадкової обробки 
– захистити материнські бульби і їх 
ростки від пошкодження, а також за-
побігти розвитку і розповсюдженню 
хвороб, якщо якість насіннєвого ма-
теріалу невисока. Окремі партії на-
сіннєвого матеріалу в даний час не 
відповідають усім вимогам ДСТУ. 
Тому основні заходи перед садінням 
– це дотримання карантинних захо-
дів, бульбові і лабораторні аналізи 
на наявність інфекції в насіннєвому 
матеріалі і використання препаратів 
для обробки бульб, здатних мінімізу-
вати можливий розвиток хвороб та 
пошкодження шкідниками.

Весняне протруювання насіннє-
вого матеріалу препаратами фун-
гіцидної та інсекто-фунгіцидної дії 
проводиться перед садінням або в 
процесі садіння з метою зниження 
накопиченої інфекції та для захисту 
від шкідників. 

Протруювання бульб фунгіцида-
ми спрямоване, в першу чергу, про-
ти ґрунтового гриба – ризоктонії 
– основного збудника захворювань 
паростків столонів і бульб картоплі. 
За небезпеки ураження бульб пар-
шею їх протруювання може сприяти 
зменшенню захворювання під час 
зберігання. Протруюванням можна 
затримати раннє ураження наса-
джень картоплі фітофторозом. Про-
труювання і обприскування бульб 
проти фітофторозу можна розпоча-
ти на два тижні пізніше, це полегшує 
вибір правильного рішення щодо 
строку початку обробки. 

Серед шкідників картоплі най-
більш поширеними в останні роки 
є личинки багатьох видів жуків-
коваликів (широкий, посівний, 
смугастий, темний тощо), так зва-
ні дротяники. Ґрунтові шкідники 
пошкоджують проростки карто-
плі, підгризають підземну частину 
стебла, прогризають ходи в буль-
бах, виїдають м’якуш. Пошкоджені 
бульби втрачають товарні та посівні 
якості, погано зберігаються, в місця 
пошкоджень проникають мікроор-
ганізми, що призводить до загни-
вання бульб. В результаті втрача-
ється значна частина врожаю. Так, 
в літературі зустрічаються дані, що 
за чисельності 5-6 особин дротяни-
ків на 1 м2 ґрунту пошкоджується 
до 80% бульб. Успіх боротьби із дро-
тяником залежить від цілого ряду 
чинників, таких, як сівозміна, умо-
ви сезону, початкова чисельність 
шкідника на період садіння, засмі-

ченість полів бур’янами, обробіток 
грунту, використання грунтових 
інсектицидів, протруювання бульб 
картоплі та ін. Як відомо, картоплю 
прийнято повертати на колишнє 
місце не раніше, ніж через 4-6 років. 
Дуже часто унаслідок недостатньої 
кількості земель під картоплю ви-
робники вимушені вирощувати її на 
одному і тому ж місці впродовж не 
одного року, що призводить до зна-
чного накопичення в ґрунті дротя-
ників. Не слід забувати і про те, що 
цикл розвитку дротяника складає 
4-5 років, тому боротьба з ним по-
винна проводитися не одноразово, 
а впродовж всієї сівозміни. Практи-
ка показує, що навіть при викорис-
танні всього комплексу вище пере-
лічених заходів, без застосування 
інсектицидів для грунтового вне-
сення і протруювачів інсектицидної 
дії перед садінням для захисту від 
дротяників все одно не обійтися.

Останнім часом застосовуються 
сучасні біостимулятори (регулято-
ри росту), що також є економічно 
вигідним і екологічно безпечним 
способом отримання якісного вро-
жаю картоплі. Біостимулятори за-
стосовують для обробки насіннєвих 
бульб та обприскування насаджень. 
За сучасного вирощування карто-
плі є раціональним спільне вико-
ристання у баковій суміші разом 
із пестицидами (протруйниками, 
інсектицидами, фунгіцидами) сти-
муляторів росту і мікродобрив, що 
дозволяє зняти пестицидний стрес 
з рослин картоплі.

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Обробка бульб пестицидами під час садіння

Компанія HZPC UKRAINE, LLC  
пропонує високоякісну  

насіннєву картоплю  
КЛАСІВ Е (ЕЛІТА, ГОЛЛАНДІЯ)  

та А (ПЕРША РЕПРОДУКЦІЯ, УКРАЇНА)

КАРРЕРА 
Дуже ранній. 
Стабільність,  
смак,  
посухостійкість.

КОЛОМБА
Дуже ранній. 
Урожайність, 
смак, стійкість  
до потемніння.

СІФРА 
Середньопізній. 
Красива шкірка, 
білий м'якуш,  
стабільність.

РЕД  
СКАРЛЕТ 
Ранньостиглий.  
Стабільність,  
лежкість.

ФЛАМЕНКО 
Середньостиглий. 
Красива шкірка, 
білий м'якуш,  
посухостійкість.

МОЦАРТ
Середньопізній. 
Красива шкірка, 
смак, стійкість  
до парші.

та інші

ТОВ «ЕйчЗетПіСі Україна»
вул. Берковецька, 6А

04128, Україна, м. Київ
Моб.: +38 (067) 258-23-25
Факс: +38 (044) 400-51-00

e-mail: i.chechitko@hzpc.com.ua
www.hzpc.com.ua

Пророщування картоплі
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Контроль сисних шкідників як 
на однорічних, так і на багаторіч-
них культурах був і є найважли-
вішою складовою інтегрованих 
систем захисту рослин. Видова 
та екологічна різноманітність, 
особливості біології та фізіології 
шкідників роблять це завдання не-
тривіальним. Одні з них надійно 
захищені зовнішніми покривами 
(щитівки, попелиці), інші – ви-
сокою пластичністю і швидким 
відбором стійких особин, тре-
ті – великою кількістю поколінь і 
здатністю за рахунок цього дуже 
швидко нарощувати чисельність, 
четверті – прихованими місцями 
локалізації ...

Все сказане ставить перед ін-
тегрованими системами захисту 
певні вимоги. По-перше, вкрай 
бажано чергувати препарати з 
різним механізмом дії (і віддава-

ти перевагу новим), по-друге – 
обов'язково включати в програму 
обробок препарати з системними 
властивостями. Системні інсекти-
циди і акарициди мають дві най-
важливіші особливості. Перш за 
все, вони діють на шкідника «зсе-
редини» рослини, в процесі жив-
лення. Препарату не обов'язково 
контактувати зі шкідливою осо-
биною, досить, якщо він буде 
перебувати в судинній системі і 
клітинному соку рослини. І друге. 
Системний препарат може перемі-
щатися по судинній системі, про-
никаючи в ті частини рослини, які 
не були покриті робочою рідиною 
в процесі обробки.

Присутні до цього моменту на 
ринку системні інсектициди і ака-
рициди характеризувалися «одно-
сторонньою» системністю – мо-
гли пересуватися рослиною тільки 

знизу вгору (по судинах ксилеми, 
акропетально). Ця особливість, 
наприклад, дозволяла захистити 
утворені вже після обробки паго-
ни і листя. Але разом з тим ряд за-
вдань такі препарати вирішити не 
могли. 

Компанія Байєр пропонує новий 
інсекто-акарицид Мовенто® 100 SC 
з подвійною (акропетально- бази-
петальною) системною активністю 
і з новою діючою речовиною – спі-
ротетрамат – з групи кетоенолів. 
Використовуючи його, можна бути 
впевненим, що активний інгреді-
єнт потрапить до травного тракту 
шкідника і почне там свою роботу, 
як би той не був захищений кроною 
і восковим шаром на тілі. 

Механізм дії Мовенто® при-
таманний всім препаратам кла-
су кетоенолів – це інгібітор син-
тезу жирів в організмі комах і 

кліщів. Препарату не властивий 
виражений нокдаун-ефект, од-
нак тривалість захисного періо-
ду дуже висока. Результат впливу 
спіротетрамата проявляється під 
час наступної за обробкою линь-
ки, коли шкідник гине, не в змозі 
сформувати повноцінні покриви 
тіла. Спектр активності Мовенто® 
– найширший з усього класу ке-
тоенолів. Він включає попелиць, 
мідяниць, листоблошок, щитівок, 
клопів, білокрилок, трипсів і клі-
щів. Спостерігається побічна дія 
на деяких двокрилих.

В Україні до початку сезону 2017 
року очікується реєстрація Мо-
венто® на наступні культури:
	Яблуня, груша – 1,5-2,25 л/га
	Виноград – 0,75-1,5 л/га
		Томати відкритого та закри

того грунту – 0,75 -1,0 л/га
		Огірки відкритого та закрито

го ґрунту – 0,5 -1,0 л/га
		Капуста і цибуля відкритого 

грунту – 0,75-1,0 л/га

Також очікується реєстрація на 
сої – 0,7-1,0 л/га. Цибуля і капус-
та, що мають важко змочувану 
листову поверхню, вимагають до-
давання до робочого розчину ПАР 
Меро® в нормі 0,4 л/га.

Слід зауважити, що для ефек-
тивної дії Мовенто® вимагає певних 
умов. Спіротетрамат нетоксичний 
для комах у первісній препаратив-
ній формі, але в рослині він пере-
творюється у токсичний спіроте-
трамат-енол. Тобто, для здійснення 
ефекту діюча речовина повинна 
проникнути у листя, далі просуну-
тися до рослинних судин, транс-
формуватися у токсичну похідну 
– і тоді зустріти шкідника, який по-
чинає живитися рослинним соком. 
Зазвичай ефект Мовенто® стає по-
мітним на 7-12 день після обробки.

 Дуже важливе значення має 
також фізиологічний стан росли-
ни. Першою умовою успішної дії 
є чиста поверхня рослини. Наяв-
ність пилу скорочує проникаючу 

можливість. Також на неї впливає 
присутність на поверхні інших 
препаратів, що мають тверду скла-
дову – наприклад, змочуваних по-
рошків. Через це треба дуже уваж-
но ставитися до бакових сумішей. 
Якщо восковий шар культури ви-
магає додавання прилипача, слід 
обирати такі на основі етеріфіко-
ваної ріпакової олії – у нашому ви-
падку Меро®.

Другою умовою є гарний фізио-
логічний стан. Мовенто® рухається 
по рослині разом із соком, тобто 
сокорух має бути в наявності. Лис-
тя з чисельними пошкодженнями, 
яке активно випаровує вологу, не в 
змозі забезпечити ані проникнен-
ня препарату всередину, ані пере-
сування його до судин. Ще раз слід 
наголосити – Мовенто® надзвичай-
но ефективний препарат для про-
філактичної, завчасної обробки! 

Використання регуляторів рос-
ту, гальмуючих сокорух, також 
може перешкодити дії Мовенто®.

НОВИЙ IНСЕКТИЦИД  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
КУЛЬТУР З ПОВНОЮ СИСТЕМНОЮ ДIªЮ

Схема застосування Мовенто® на яблуні

BBCH 60-65 
Перша квiтка

BBCH 67-69 
Обсипання

BBCH 72 
Розмiр плодiв

BBCH 74 
Дiаметр плодiв

BBCH 75-79 
Розмiр плодiв 50-90%

13 41 45 47

+Меро® +Меро®

Схема застосування Мовенто® на цибулі
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РОЗГЛЯНЕМО 
ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
МОВЕНТО® ПО 
КУЛЬТУРАХ

На плодових обробка проти мідя-
ниць і щитівок найбільш ефективна 
у фазі бродяжок або німф молодшо-
го віку. 

Контроль кров’яної попелиці слід 
проводити з початком активного пе-
ресування її з місць зимівлі до крони. 
В залежності від кліматичної зони, 
це відбувається через 2-3 тижні після 
цвітіння. У випадку своєчасного ви-
користання препарат буде готовий 
до дії на шкідника саме в період пер-
винного утворення колоній.

Польські джерела повідомля-
ють про наявність гарного бічного 
ефекту препарату проти яблуневої 
галиці.

Ретельної уваги потребує бороть-
ба на овочевих культурах проти тю-
тюнового трипса. Особливості роз-
витку шкідника на капусті диктують 
чотири напрямки боротьби з ним.
		Селекційне – виведення гібри-

дів з восковим нальотом, не-
доступним для пошкодження 
шкідником (особливо важливо 
для капусти)

		Агротехнічне – включення в 
технологію обов'язкового по-
ливу дощуванням (трипс не лю-
бить відкритої вологи, але дуже 
добре відчуває себе на краплин-
ному зрошенні)

		Біологічне – використання 
хижих клопів, кліщів, трипсів 
(важливо в захищеному ґрунті) 

		Хімічне – застосування систе-
ми обробок інсектицидами.
Головне завдання в боротьбі з 

трипсами на капусті – не допус-
тити заселення культури з най-
більш ранніх фаз розвитку. При 
подальшому пошкодженні листя, 
яке формує качан, страждає товар-
ність продукції, і відновити її, на-
віть позбувшись шкідника, немож-
ливо. Тому треба використовувати 
всі можливі методи контролю і 
особливу увагу приділяти вчас-
ності хімічних обробок. 

Боротьба з трипсами на цибулі 
має свої особливості. Відродже-
ні личинки збираються в пазу-
хах листків молодих рослин і там 
живляться, висмоктуючи безпо-
середньо вміст клітин. Там вони 
захищені як від несприятливих зо-
внішніх умов, так і від дії контак-
тних препаратів.

Двонаправлена системність 
Мовенто® долає цей бар’єр, пере-

суваючись до прихованих місць 
живлення личинок і забезпечуючи 
ефективний контроль.

Як правило, перше застосу-
вання Мовенто® на цибулі про-
водиться у фазі 3-4 листків, коли 
відбувається первинне накопи-
чення популяції.

Максимальну ефективність Мо-
венто® починає проявляти на 7-10 
день після обробки, зберігаючи 
при цьому активність протягом 
тривалого періоду. Інтервал між 
двома обробками Мовенто® не по-
винен бути менше 14 днів (за екс-
тремально високої чисельності 
шкідника), і, як правило, становить 
21 день. Після обробок Мовенто® 
(через 7-10 днів) рекомендують-
ся обробки інсектицидами з кон-
тактною складовою – Коннект® 
або Децис® f-Люкс. Бакові суміші 
Мовенто® з контактниками не ре-
комендуються – система з чергу-
ванням продуктів показує кращий 
ефект.

Використання Мовенто® під-
носить філософію захисту пло-
доовочевих культур на новий 
рівень, допомагає заощадити 
вкладені кошти і отримати 
якісну конкурентоспроможну 
продукцію.

Схема застосування Мовенто® на капусті

13 16-19 41 45

+Меро®+Меро®
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Чи задавали ви собі коли не-
будь питання, як збільшити ви-
хід товарної продукції в умовах 
вашого бізнесу? Переконаний, 
що неодно разово. Компанія FMC 
пропонує нове концептуальне рі-
шення інсектициди: Верімарк® та 
Ексірель®. Препарати забезпечу-
ють тривалий захист томатів від 
спеціалізованих шкідників, ство-
рюючи при цьому передумови для 
одержання врожаю, що відповідає 
вимогам сучасних споживачів: од-
норідну за розміром, забарвлен-

ням та відсутністю пошкоджень 
продукцію європейської якості. 

Використання для захисту тома-
тів схеми: застосування Верімарк® 
+ Ексірель® (з обов’язковим до
даванням Кодасайд®), забезпе-
чує надійний контроль попелиць, 
трипсів, білокрилки, совок, молі, 
блішок, цикадок та біланів. 

Використання такої програми 
компанії FMC (Верімарк® + Екс
ірель® + Кодасайд® 950 м.е.) для 
захисту томатів, сприяло кращому 
розвитку рослин та формуванню 

більш однорідних за розміром ягід 
на всіх ярусах. Врожайність томату 
на такій програмі в господарстві 
ТОВ «Пана Віта» була вищою на 
12,3 т/га більше (рис 1), що забез-
печило господарству додатковий 
прибуток в розмірі 14 820 грн/га.

Інноваційні препарати Ексі
рель® та Верімарк® забезпечують 
високоефективний захист культур 
впродовж 40-42 днів. За рахунок 
зменшення біотичного стресу пре-
парати створюють умови для іде-
ального розвитку молодих рослин, 
що дозволяє культурам набирати 
«сильний старт» що в майбутньо-
му позитивно впливає на кількість 
врожаю. 

Використовуйте Ексірель® та 
Верімарк® компанії FMC для за-
хисту томатів і отримайте гаран-
товане підвищення рентабельнос-
ті Вашого бізнесу вже сьогодні!

Звертайтесь за детальною  
інформацією:
+38 044 490 45 70
www.fmc.com 

IННОВАЦIЙНI РIШЕННЯ IНСЕКТИЦИДНОГО 
ЗАХИСТУ ТОМАТIВ ВIД КОМПАНI¯ FMC

Верімарк® + Ексірель® Верімарк® + Ексірель®Фермерська програма Фермерська програма
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Болезнь больше распространена 
в южных и центральных областях, 
а в закрытом грунте – повсемест-
но. Ее признаки проявляются на 
всех тыквенных культурах и во все 
фазы развития растений, начиная с 
семядольных листьев. Поражаются 
листья, черешки, иногда стебли и 
плоды. Пораженные органы сплошь 
покрываются белым или розово-се-
рым налетом, на котором позже по-
являются черные точки – клейсто-
теции грибов. Пораженные листья 
закручиваются краями вверх, ста-
новятся хрупкими, некротизируют-
ся и отмирают.

Возбудителями болез-
ни являются сумчатые грибы: 
Erysiphe cichoracearum DC f. 
cucurbitacearum Pot. i Sphaerotheca 
fuliginea Poll. f. cucurbitae Jacz, ко-
торые во время вегетации расте-

ний распространяются конидиями 
и сумкоспорами. При поражении 
растений E. сichoracearum на них 
формируется белый налет, при по-
ражении Sph. fuliginea – розово-се-
рый налет.

Оптимальной температурой 
для прорастания конидий и сум-
коспор грибов является темпера-
тура в пределах 25-270С. К влаге 
грибы неприхотливы, могут про-
растать и заражать растения при 
относительной влажности 40%, но 
наиболее благоприятной для них 
является влажность 80-90%. Этим 
объясняется интенсивное развитие 
болезни в местах, которые плохо 
проветриваются и где застаивается 
влага. Развитию болезни способ-
ствуют резкие гидротермические 
колебания, недостаточная осве-
щенность растений, а также дожде-

вание растений и наличие сквозня-
ков в теплицах.

Инкубационный период раз-
вития мучнистой росы длится 5-7 
суток. За период вегетации грибы 
формируют более 10 поколений 
конидиального спороношения. Ис-
точником инфекции являются по-
раженные остатки, на которых со-
храняются клейстотеции грибов. 
Первичное заражение растений 
происходит от сумкоспор, вторич-
ное – от конидий.

Вред от болезни проявляет-
ся в снижении ассимиляционной 
поверхности растений, их недо-
развитости, преждевременном 
отмирании листьев и растений, 
формировании небольшого коли-
чества мелких плодов. В полевых 
условиях урожай снижается на 20-
30%, в теплицах – до 50-60% и более.

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Эффективным и экологически 
безопасным способом защиты 
тыквенных культур от болезни яв-
ляется выведение и внедрение в 
производство устойчивых сортов. 
Высокой полевой устойчивостью 
к мучнистой росе характеризуются 
сорта и гибриды огурца: Алхамбра 
F1, Бйорн F1, Гуннар F1, Дездемона 
F1, Джерело, Зузана F1, КS 90 F1, 
Самородок F1, Седрик F1, Смак F1, 
Туми F1 и др., гибриды кабачка : 
Аделия F1, Билли F1, Дония F1, Ис-
малиа F1, Кантаре F1, Каризма F1, 
Муфаса F1, Хобби F1, Чарли F1 и 
др .; сорта и гибриды тыквы: Гилея, 
Оранж, Олешковская, Саммер F1, 
Чудо и др.

Соблюдение научно-обоснован-
ного севооборота существенно оз-
доравливает почву. Лучшими пред-
шественниками огурца являются 
многолетние травы, зерновые, зер-
нобобовые культуры, занятый пар 
в овощных севооборотах – капу-
ста, лук, картофель. Возвращать 
тыквенные и бахчевые культуры на 
прежнее поле можно не ранее, чем 
через 4-5 лет.

Для ограничения занесения 
аэрогенной инфекции мучнистой 
росы и других болезней следует 
соблюдать пространственную изо-
ляцию между сортами и гибридами 
огурца и других тыквенных куль-
тур, между полями разных сроков 
посадки культуры.

Сбалансированное питание 
тыквенных культур макро- и 
микроэлементами на основании 
агрохимического анализа почвы 
существенно повышает устойчи-
вость растений к болезни. Одно-
стороннее внесение высоких доз 
азотных удобрений приводит к ин-
тенсивному поражению растений 
мучнистой росой.

Для исключения стресса и по-
вышения устойчивости к болезни 
растения огурца следует поливать 

водой, температура которой рав-
няется температуре почвы. Кате-
горически запрещается поливать 
(особенно дождевать) растения 
огурца холодной водой. Это вызы-
вает температурный стресс и спо-
собствует интенсивному распро-
странению инфекции и заражению 
растений мучнистой росой.

В случае прогноза развития муч-
нистой росы растения профилак-
тически опрыскивают одним из 
разрешенных фунгицидов на осно-
ве действующих веществ: пенкона-
зола, к.э. (Топаз 100 ЕС, 0,125-0,25 
л/га); серы, в.г. (Тиовит Джет 80 
WG, 3,0-5,0 кг/га); тиофанат-ме-
тила, з.п. (Топсин М, 0,8-1,0 кг/га); 
трифорина, к.э. (Сапроль, 0,5-1,0 
л/га). Необходимо строго соблю-
дать регламенты их применения.

Тщательный сбор и уничтоже-
ние послеуборочных остатков, глу-
бокая зяблевая вспашка, очистка 
теплиц от растительных остатков 
и дезинфекция культивационных 
сооружений существенно снижают 
запас почвенной инфекции многих 
возбудителей болезней.

Технология выращивания огур-
ца и других тыквенных культур, 
качество плодов и семян, условия 
хранения полученной продукции 
должны соответствовать требо-
ваниям действующих стандартов 
ДСТУ.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

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

МУЧНИСТАЯ РОСА  
ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР

Диагностические признаки  
мучнистой росы на молодых  
листьях тыквенных культур

Внешний вид пораженных листьев тыквы мучнистой росой

Внешний вид пораженных  
листьев огурца  
мучнистой росой
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ЧТОБЫ В ТЕПЛИЦАХ  
НЕ ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ:  
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Рынок томатов представлен в 
основном сортами голландских 
фирм. Кроме известных сортов 
фирмы «Syngenta» – Раиса F1, Ка-
мерон F1 и Емоушн F1 распростра-
нены гибриды фирмы «Rijk Zvaan» 
– Маева F1, Анабель F1, крупно-
плодные Мариачи F1 и Богота F1, 
фирмы «De Ruiter Seeds» – Кунеро 
F1, Грейс F1 (встречается название 
Грейси F1), Кантона F1 и Джеро-
нимо F1. Одни выбирают сорта с 
наивысшей дегустационной оцен-
кой, как правило, розовоплодные. 
Другим нужна лежкость и транс-

портабельность, что требует вы-
бора сортов с хрустящей плотной 
мякотью. Третьим – высокая уро-
жайность. Идеального сорта, в 
котором сочетаются эти качества, 
увы, нет. Выбор сорта – одно из ус-
ловий, на котором не следует эко-
номить, ведь от семян низкого ка-
чества хорошего урожая не будет. 

РАССАДНЫЙ ПЕРИОД

Начинают посев в конце ноября 
– начале декабря. Такие сроки в 
нашей световой зоне обусловлены 

тем, что рассада будет готова во 
второй половине января. В это вре-
мя продолжительность светового 
дня увеличивается. Выращивают 
рассаду в специальном отделении 
теплицы – рассадном отделении. 
На крупных тепличных комбина-
тах выращивание рассады ведет-
ся на гидропонных передвижных 
стеллажах, оборудованных систе-
мой подтопления. Над ними раз-
мещаются лампы для досветки. 
Еще несколько лет назад самыми 
популярными были газоразряд-
ные натриевые лампы, которые до 

сих пор широко используются на 
тепличных комбинатах. Лишь не-
многие из них сейчас переходят на 
светодиодные светильники.

Для посева наиболее распро-
странены кассеты, заполненные 
пробками минеральной ваты. 
Каждая кассета имеет 240 ячеек 
диаметром 23 и глубиной 32 мм. 
В каждую ячейку кладут по одно-
му семени в углубление пробки. 
Сверху посыпают вермикулитом, 
можно и перлитом. Напитывают 
кассеты путем погружения в пита-
тельный раствор в течение 15-20 
минут с ЕС – 2,5 мСм\см, рН – 5,5. 
До появления всходов кассеты ста-
вят на передвижные стеллажи и на-
крывают прозрачной пленкой для 
смягчения возможных колебаний 
микроклимата. При появлении 75% 
всходов пленку снимают. Следить 
за влажностью пробок просто – 
любую пробку вынимают из кассе-
ты, и сжимают ее пальцами. Если 
на пальцах остался раствор – влаж-
ность достаточная. Обычно первы-
ми пересыхают крайние растения. 
Для полива достаточно опустить 
кассету на 2/3 ее объема в раствор 
на 1 минуту. 

Чтобы после всходов подсемя-
дольное колено не вытянулось, 
нужно снизить температуру, а это 
в зимних теплицах проблематич-
но. Поэтому приходится выбирать 
другой путь. При уровне освеще-
ния более 20 тыс. люкс вытягива-
ния подсемядольного колена не 
наблюдается. Поэтому первые не-
сколько дней растения досвечива-
ют круглосуточно, а затем посте-
пенно переходят на 16-18 часов в 
сутки. При этом нужно увеличить 
концентрацию углекислого газа. 
В это время возможны корневые 
гнили, поэтому триходермин, луч-
ше в зерновой форме, или хими-
ческий «Превикур» должны быть 
всегда под рукой.

Пикируют сеянцы в фазе 1-2 на-
стоящего листа в кубики из той 
же минваты. Для этого в них от-

верстие сделано соразмерно проб-
ке. Пробки в кассете осторожно 
подталкивают снизу и переносят 
в кубик. Чтобы образовались до-
полнительные корни, иногда про-
водят пикировку корнями вверх – 
выгибают сеянец в форме подковы 
и засыпают до уровня семядольных 
листочков. Чтобы росток не хруст-
нул, за 2-3 дня до этого прекращают 
поливы. Кубики сразу расставляют 
в шахматном порядке, чтобы раз-

растающиеся растения не касались 
листьями и не затеняли друг друга. 
Пустоты между стенками кубика 
и пробкой с корнями сеянца нуж-
но засыпать любым влажным суб-
стратом – тем же вермикулитом, 
перлитом. Эти субстраты обладают 
наибольшими светоотражающими 
свойствами.

Набирает моду прививка по-
мидора на различные подвои – 
вместо 61-53 теперь пришел Биг 

томат	–	самая	популярная	культура	в	зимних	теплицах.	но	к	нему	в	условиях	тепличных	
комбинатов	и	фермерских	хозяйств	применяют	различную	агротехнику.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Юрий Слепцов, 
доцент, кандидат 
с.-г. наук, кафедра 
закрытого грунта 
НУБИП

Стебель на гидропонике вытягивается до высоты 8-9 м.  
Чтобы надеть катушки на шпалеру, понадобятся такие передвижные 
тачки с функцией самоподъема

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Кубик пришпиливают тонким колышком к мату,  
чтобы обеспечить срастание его с матом
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ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

тывается только при полном по-
гружении в жидкость). Через 10-15 
минут прорезают дренажные от-
верстия (1-2 см) на боковой по-
верхности блока, но так, чтобы не-
много захватить и нижнюю часть 
пленки (чтобы в упаковке не заста-
ивался лишний раствор).

Кубик с рассадой ставят сверху на 
блок, где в пленке прорезано отвер-
стие, полив 300-400 мл раствора для 
образования контакта между куби-
ком и блоком. С этой же целью ку-
бик пришпиливают к мату тонкими 
деревянными колышками. После 
прорастания корней в мат поливы 
ограничивают, чтобы влажность 
субстрата упала до 60-65%. Такая 
влажность заставляет корни разви-
ваться в поисках влаги, наращивая 
мощную корневую систему.

Вскоре после высаживания на-
чинается самый трудоемкий эле-
мент агротехники – подвязывание 
шпагатом. Сегодня на смену ис-
кусству завязывания верхнего узла 
пришли катушки. Если их нет, нуж-
но его завязать так, чтобы, дернув 
один раз, он легко развязывался 
(иначе придется терять время при 
выкидывании ботвы в конце ве-
гетации). Вместо нижней петли 
теперь есть специальные клипсы, 

чтобы утолщающийся стебель не 
врезался в стебель. Остается в те-
чение всей вегетации обкручивать 
стебель вокруг шпагата и удалять 
пасынки – побеги, растущие из па-
зух листьев. 

Через какое-то время возможно 
засоление субстрата из-за исполь-
зования дешевых однокомпонент-
ных удобрений или недостаточно 
подготовленной воды. Симптомы 
засоления: темная окраска листьев, 
они мельчают, медленный рост. 

Если растения выращиваются бо-
лее 2 месяцев, то необходимо «вы-
мывать» накопившиеся балласт-
ные (не питательные) элементы. 
Для этого 1 раз в неделю следует 
давать избыточную дозу полива. 
Доля дренажа должна составлять 
не менее 30-40% от полива. При не-
достатке железа листья в централь-
ной части желтые, а ближе к пери-
ферии – зеленее. При недостатке 
меди нижние листья начинают 
скручиваться.

Пауер фирмы «Rijk Zvaan» и Мак-
сифорт – «De Ruiter Seeds». При 
этом методе привой приобретает 
ценные качества подвоя наряду с 
более мощной корневой системой, 
что особенно важно на почве. По-
скольку дикие формы растут бы-
стрее культурного помидора, их 
высевают на 5-7 дней позже. Когда 
они достигнут одинаковой толщи-
ны, их срезают лезвием (подвой – 
выше семядольных листков, иначе 
корни врастают в почву) и фикси-
руют место соединения. Главное 
– обеспечить контакт, только так 
они срастутся. После операции 
растения нужно притенить, на-
крыть пленкой, обрызгать водой. 
Несмотря на кажущуюся труд-
ность, метод на 15-30 % повышает 
урожайность. 

После 20 дней темпы роста по-
мидора увеличиваются. Это время 
первой подкормки. Ее делают рас-
твором со всеми 14 элементами. 
Вторую подкормку делают во вре-
мя 3-4 настоящего листа. 

Влажность кубика не должна 
падать ниже 50% от наибольшей 
влагоемкости. На практике это 
делается так: после прорастания 

растения необходимо дождаться, 
чтобы вес кубика понизился при-
мерно на половину веса полностью 
напитанного кубика (масса полно-
стью напитанного – 700 г), и прове-
сти полив. В дальнейшем остается 
поддерживать массу кубика в этих 
пределах, делая 1-2 контрольных 
взвешивания.

Если растение увядает, значит, 
кубик пересушен. Ну а если после 
полива внизу появляются излишки 
раствора – субстрат переувлажнен. 
Температура корневой среды не 
должна падать ниже 16оС, иначе 
это приведет к задержке роста кор-
ней и снижению их поглотитель-
ной способности (это вызывает 
хлорозы на растении). Состояние 
корневой системы можно опреде-
лить визуально, перевернув кубик, 
корни должны быть белыми, хоро-
шо разветвленными.

В последнюю неделю перед вы-
саживанием уменьшают время до-
свечивания, чтобы приучить рас-
тения к условиям теплицы, где им 
какое-то время придется пережить 
стресс от недостатка света (в пас-
мурные дни января-марта). Выса-
живают рассаду на постоянное ме-
сто в фазе 5-6 настоящих листьев 
(сегодня это 40-45 дней). 

ПОСТРАССАДНЫЙ 
ПЕРИОД

Поскольку при посадке кубики 
ставятся на плитки минеральной 
ваты (второе название – маты), 
проблем с приживанием не возни-
кает. Раньше маты располагали на 
полу теплицы, на ровной поверх-
ности. Такая технология сегодня 
уступает другой, при которой маты 
кладут на поднятые над уровнем 
пола стеллажи (для сбора дренажа). 
Этот дренаж используют повторно, 
после стерилизации, что позволяет 
экономить недешевые удобрения. 
На верхней поверхности блока в 
центре прорезают в пленке отвер-
стие по размеру кубика. Еще до 
этого раскладывают капельницы 
со стойками, которые вставляют в 
кубик (4 растения на мат).

Для того, чтобы напитать блок, 
надо полностью залить раствором 
всю его упаковку, чтобы субстрат 
«плавал» внутри пленки. Пона-
добится около 4 литров раствора 
(минеральная вата на 100% напи-

Если кубики высаживают в один ряд (4 на мате), расстояние между 
растениями – 25 см. Чтобы растения не затеняли друг друга, их 
формируют на V-подобной шпалере

Вместо минеральной ваты сегодня набирают популярность плиты из кокосо-
вого волокна. При их использовании стратегия поливов несколько отличается

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ
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Чтобы предупредить застой 
воздуха в прикорневой зоне, мож-
но обрывать 1-2 листа в нижнем 
ярусе. Постепенно плодоношение 
переходит в средний ярус, а первые 
плоды созревают при образовании 
5-й кисти.

ПЛОДОНОШЕНИЕ

При симптомах вершинной гни-
ли на плодах нужно опрыскать 
растения раствором кальциевой 
селитры или подать ее через ка-
пельницы.

Чтобы улучшить завязывание 
плодов, рекомендуются шмели. 
Один улей обеспечивает опыление 
около 2 тыс. кв. метров площади в 
течение 8-12 недель. Расставляют 
их вдоль центральной дорожки, 
не далее как через 3 м, защитив 
от прямых солнечных лучей, по-
крыв подставку энтомологическим 
клеем для защиты от муравьев и 
грызунов. Альтернативой им мо-
гут стать химические стимуляторы 
плодообразования, например, «То-
матон». Кисть получается более на-
полненной, плоды – крупными.

Сегодня поливная норма ведет-
ся по схеме 100-120 мл раствора на 
100 кДж\см2 прихода световой ра-

диации. Это показывает уровень, 
но и трудности агротехники на 
гидропонике – понадобится целая 
метеостанция и подсоединенная 
к узлу питания с баками система 
«климат-компьютер».

Первые вредители появляются 
примерно в апреле. Против пау-
тинного клеща эффективен фито-
сейлюс и «Актофит», против бело-
крылки – сначала желтые клеевые 
ловушки, затем – полифаг макро-
лофус, биопрепарат «Боверин». 
Против трипса – макролофус куку-
мерис, но он уже менее популярен, 
чем ориум. Против тли – галица-
афидимиза или златоглазка, а при 
их отсутствии – «Вертициллин». 

Ныне помидоры срывают, не 
дожидаясь полного покраснения, 
чтобы не истощать растение. Блед-
ный цвет и зелень на плоде в про-
дольном направлении говорит о 
недостатке калия. Иногда ведут 
нормирование кисти – оставля-
ют на ней до 5 плодов, чтобы они 
были крупными. Конечно, какой-то 
процент нестандартной продукции 
возможен. При больших объемах 
выборок возникают трудности с 
сортировкой. Лучше всего решает 
эту проблему внедрение автомати-
ческой сортировочной линии.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Возможно и такое пришпиливание кубика к мату
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нує спектр, який вони сприймають 
цілком та поглинають практично 
повністю, синтезуючи при цьому 
всі необхідні для себе з’єднання. 
Це спектр - УФ, синій, червоний та 
ІЧ. Всі інші хвилі, такі як жовтий та 
зелений, майже не поглинаються та 
відбиваються листком. Не можна 
казати, що вони не потрібні взагалі, 
але рослини їх потребують значно 
менше.

За технологіями попереднього 
століття, люмінесцентні, газороз-
рядні лампи та лампи розжарю-
вання, забезпечують цей спектр, 
споживаючи при цьому від 200Вт 
до 1кВт. Використання їх зараз хоч 
і є ефективним для рослини, але 
є дуже дорогим для аграріїв. При 
освітленні рослини на малих від-
станях, мала кількість УФ хвиль є 
достатньою, аби забезпечити її не-
обхідним ультрафіолетом, але лам-
пи дуже гріють та сушать рослину. 
На більших відстанях кількість ко-
рисного світла суттєво зменшуєть-
ся та стає мало ефективним. Для 
збільшення ефективності викорис-
товуються допоміжні відбивачі та 
збільшують кількість ламп. Як на-
слідок, в парнику зростає темпера-
тура та виникає потреба встанов-
лення додаткового охолодження та 
вентиляції. Це потребує не тільки 
значних коштів, а й майже унемож-
ливлює встановлення декілька-
ярусних грядок. 

Лампові світильники не захи-
щенні від вологи і тому при поли-
ві чи підвищеній вологості часто 
виходять з ладу. Оскільки вони не  
герметичні та дуже гарячі. Встанов-
лення ж захисних розсіювачів чи 
култюбів, дорогих  систем поливу, 
контролю за температурами та во-
логістю призводить до зростання 
вартості обладнання та збільшу-
ється споживання електроенергії, 
окрім того лампи мають невеликий 
термін служби, що збільшує витра-
ти на обслуговування.

Є думка, що LED лампи зви-
чайного освітлення, або китайські 

«гроу лед» лампи є «панацеєю» у 
вирішенні усіх задач із штучним 
освітленням, але досвід показує ті 
самі проблеми – гріються, малий 
термін служби, не герметичні, ма-
лий ККД, не стійкі до впливу зо-
внішнього середовища та коливань 
напруги.

Український виробник «НВП 
Євроком Компонентс», вико-
ристовуючи багаторічний досвід 
українських науковців, агрономів, 
інженерів, створив сучасні світ-
лодіодні світильники для рослин-
ництва власного виробництва, які 
позбавлені недоліків лампових 
світильників та спроможні задо-
вольнити навіть самих прискіпли-
вих споживачів. Створені на основі 
спеціальних світлодіодів та системі 
керування їх живленням, ці світиль-
ники мають ресурс роботи понад 10 
років, а завдяки малій потужності 
споживання електроенергії змен-
шується в десятеро. Високий ККД 
(понад 85-90%) дозволяє ставити їх 
не тільки «під стелю», а і на відстані 
5-10 см від  рослини не нагріваючи 
листок, та можуть застосовуватись 
декілька-ярусних грядках. 

Світильники повністю герметич-
ні та стійкі до впливу навколишньо-
го середовища, завдяки чому вони 
можуть встановлюватись з будь 
якою системою поливу. Світильни-
ки «НВП Євроком Компонентс» не 
потребують додаткового обслуго-

вування, розсіювачів, відбивачів та 
примусового охолодження. Отже, 
дозволяють заощаджувати кошти!

Виконані з використанням ви-
сокоякісних електронних компо-
нентів, матеріалів та сучасному 
обладнанні, дозволяють зберегти 
заявлені характеристики протягом 
всього терміну експлуатації та ма-
ють дуже високу надійність. 

Хочеться зазначити, що на не 
великих відстанях від рослини, 
світильники «НВП Євроком Ком-
понентс» володіють ефектом «без 
тіні», тобто засвічують не тільки 
верхні листки. Тому зникає потре-
ба в додатковому боковому під-
свічуванні. Велика ефективність 
світильника сприяє швидкому рос-
ту рослини, її цвітіння, дозрівання 
плодів, як в природі. В результаті 
ми отримуємо якісний продукт та 
значне збереження коштів! 

Відсутність шуму та вібрацій під 
час роботи створюють затишну ат-
мосферу не тільки рослинам, а і лю-
дям поруч. 

Спеціалісти компанії «НВП Єв-
роком Компонентс», керуючись 
досвідом та науковим підґрунтям, 
завжди проконсультують,  та допо-
можуть обрати оптимальний для 
Вас варіант світильника. Якщо буде 
потреба,  виготовлять світильник 
під Ваші власні бажання та допо-
можуть із монтажем.

Рослина – складний біологічний 
організм, який для свого існування 
та розвитку потребує світла. В за-
лежності від виду рослини, її ста-
дії розвитку, сезону, температури, 
вологості, кислотності ґрунту та 
оточуючих факторів обов’язково 
потрібен особливий спектр освіт-
лення. Сонце має цей спектр, але 
сезонність впливає на стадії розви-
тку рослини. В природі дуже мало 
рослин, які в полосі помірного 
клімату квітнуть та плодоносять 
декілька раз на рік. Але рослинна 
їжа, насичена вітамінами, потрібна 
людині весь рік, а не тільки в сезон.

Як відомо, рослина в більшос-
ті росте вночі, коли світло взагалі 
відсутнє, використовуючи нако-
пичені за світловий день органічні 
з’єднання. Ці з’єднання вона виро-
бляє за допомогою фотосинтезу. 
Для фотосинтезу потрібна світлова 
енергія, яка поглинається за до-
помогою спеціального пігмента – 
хлорофілу. Керуючи часом світло-
вого дня, створивши штучні умови 
клімату, можна надати рослині 
можливість засвоїти максимальну 

кількість світла, яку вона спромож-
на засвоїти, та надати можливість 
використати накопичене «в ночі».

Світло від сонця складається з 
довжин хвиль ультрафіолетового 
(УФ), синього, зеленого, жовтого, 
червоного та інфрачервоного (ІЧ) 
діапазону і ми його бачимо, як біле 
світло. Рослина ж «бачить» по ін-
шому. Як доказано вченими, для 

того, щоб хлорофіл «працював» 
правильно, йому необхідно забез-
печити потік світла спеціальних до-
вжин хвиль. Виникає питання, що, 
оскільки в кожного виду рослин 
та на різних стадіях розвитку цей 
пігмент різний, ці довжини хвиль 
теж повинні бути різними? Як по-
казує світовий досвід та роботи тих 
самих вчених, для всіх рослин іс-
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ledlight@eic.com.ua
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При обробці листя контактний 
фунгіцидний ефект проявляється за-
вдяки біоактивним речовинам. Вони 
відносяться до групи ліпопептидів і 
підрозділяються на три групи – іту-
рини, фенгіцини/аграстатини і сюр-
фактини – і здатні руйнувати клітин-
ну мембрану патогенів у загальному, 
на відміну від відомих механізмів, 
прориві мембрани в одному місці. 
Механізм дії ліпопептидів унікаль-
ний і віднесений Комітетом по резис-
тентності до Фунгіцидів (FRAC) до 
групи з кодом 44. Ліпопептиди стійкі 
до змін рН, високих температур і уль-
трафіолетового випромінювання.

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

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

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

Серенада®АСО здатна змішу-
ватись з іншими фунгіцидами без 
втрати ефективності, навіть з таки-
ми компонентами, як мідні препара-
ти (БлуБордо®). 

Перелік культур і норми витрат 
подані у таблиці 2.

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

Серед бактеріальних патоге-
нів овочевих культур, які контр-
олює Серенада® АСО, можна від-
значити кутасту плямистість огірка 
Pseudomonas lachrymans, бактері-
альне в’янення томатів Pseudomo-
nas solanacearum (останнім часом 
– найнебезпечніше захворювання 
польових томатів на Півдні Укра-
їни) і чорну плямистість томатів 
Xanthomonas vesicatoria. Поза тим 
у теплицях Серенада АСО добре 
контролює таку грибну інфекцію, як 
сіра гниль Botrytis cinerea.

Дуже цікавою виглядає оброб-
ка огірків і томатів у фазі розсади 
– водночас з контролем ранньої 
інфекції на листі спори бактерії по-
трапляють у ґрунт, де колонізують 
різосферу і забезпечують тривалий 
захист від ґрунтових інфекцій .

На плодових культурах Серена-
да АСО застосовується проти бак-
теріозів зерняткових і кісточкових 
культур. Особливе значення має 
обробка яблуні під час цвітіння. 
Надійний контроль хвороби забез-
печує препарат Альєтт®. Але багато 
сортів, в основі яких лежить Голден 
Делішес, можуть реагувати появою 
опіків і навіть скиданням зав’язі. На 
них рекомендується обробка за до-
помогою Альєтт до і після цвітіння, 
а безпосередньо в його фазу – дава-
ти Серенада® АСО.

Серенада®АСО сміливо можна 
використовувати в органічних сис-
темах рослинництва, так само, як і 
в інтегрованих системах захисту – 
для скорочення пестицидного тис-
ку. Зокрема, вона дозволяє уникати 
використання препаратів групи ан-
тибіотиків, які заборонені як засіб за-
хисту рослин в країнах ЄС. Компанія 
«Байєр» впевнена: Серенада®АСО 
займатиме гідне місце у сегменті біо-
препаратів в Україні.

Захист сільськогосподарських 
культур від шкідливих організмів 
набуває все більшого значення. За-
галом у світі на засоби захисту у 2016 
році було витрачено 62,87 мільярда 
доларів США. Аналітики прогнозу-
ють подальше середньорічне зрос-
тання витрат на 5,73%, відповідно у 
2022 році ринок має зрости до 87,83 
мільярда доларів США.

 Ці цифри демонструють серйоз-
не зростання хімічного тиску на 1 га. 
Та попри зменшення його небезпе-
ки для навколишнього середовища і 
споживачів та наміри скоротити ви-
трати хімікатів і кількість обробок 
ними, токсикологічні і екологічні 
ризики залишаються актуальними.

Тому високими темпами зростає 
така галузь індустрії захисту рос-
лин, як біологічні продукти. У 2008 
році їхня частка у світі складала 1,2 
мільярда доларів США, у 2014 році 
– вже 3,3 більйона доларів. Серед-
ньорічне зростання (CAGR) ринку 
біоагентів становить 15,6% і значно 
випереджає зростання ринку в ціло-
му. Практично всі найбільші світові 
агрохімічні компанії присутні в сег-

менті біологічних засобів і активно 
його розвивають.

Переважна частина біологічних 
засобів належать до бактерій (див. 
табл.1). При цьому близько 50% всіх 
біологічних засобів використову-
ються на плодово-овочевих культу-
рах. Найбільш комерційно успіш-
ними стають препарати з широким 
спектром активності.

Ринок України суттєво відрізняєть-
ся від світового. Особливості нашого 
агросектору – у порівняно невисокій 
частці овочевих і плодових культур. 
Проте пошук нових ринків збуту, орі-
єнтація на зростання переробки (де 
харчова безпека також дуже важлива) 
веде до активного впровадження інте-
грованих систем захисту. Набуває по-

пулярності органічне рослинництво. 
Все це робить український ринок пер-
спективним для біологічних засобів 
захисту рослин.

«Байєр» як інноваційна і соціаль-
но відповідальна компанія активно 
розвиває продукти біологічного за-
хисту. В Україні уже зареєстрований 
перший комбінований протруйник 
насіння з нематицидною дією – 
Пончо® Вотіво. Нематицидні якос-
ті препарату забезпечуються саме 
його бактеріальною складовою.

На черзі – реєстрація в Україні 
(очікується на початку 2018 р.) пре-
парату Серенада®АСО.

Основою препарату є живі бактерії 
запатентованого штаму виду Bacillus 
subtilis. Взагалі ця бактерія широко 
розповсюджена в ґрунтах і не є па-
тогенною для людини і теплокров-
них. Проте саме цей штам – сильний 
антагоніст до багатьох видів пато-
генних грибів і бактерій. Препара-
том Серенада®АСО можна не лише 
обприскувати вегетуючі рослини, а 
і вносити його у ґрунт. Бактерія ак-
тивно колонізує різосферу культури, 
контролюючи хвороби протягом три-
валого періоду вегетації. Навіть за від-
сутності критичного тиску патогенів 
Серенада®АСО здатна стимулювати 
ріст коренів і впливати позитивно на 
загальний стан рослини.

Серенада®АСО містить два типи 
біоактивних агентів. По-перше, це 
власне спори бактерії. А по-друге – 
продукти їхньої життєдіяльності, ре-
човини, які забезпечують пригнічен-
ня інших мікроорганізмів на користь 
Bacillus subtilis. Оскільки природним 
середовищем для неї служить ґрунт, 
саме в ньому обидва компоненти 
працюють з повної віддачею – спо-
чатку самі біоактивні речовини, по-
тім – спори, які проростають і почи-
нають їх продукувати.

СЕРЕНАДА® АСО —  
БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ

Таблиця 1

Біозасоби 2008 2009 2014
CAGR %  

2009-2014

Бактеріі 893,6 1194,3 2516,5 16,1

Гриби 113,3 150,6 288,9 13,9

Хижаки 98,4 128,0 247,2 14,1

Віруси 60,1 80,0 155,5 14,2

Інші 34,6 47,1 91,9 14,3

Усього 1200,0 1600,0 3300,0 15,6

Таблиця 2

Культура Об'єкт, проти якого обробляється Норма витрат, л/га
Спосіб, час обробок,  

обмеження

Яблуня
плодова (моніліальна гниль), сіра гниль, бактеріальний опік, 

бактеріальний рак кори
4,0-8,0

обприскування в період 
вегетації: дві обробки під час 

цвітіння з інтервалом 7-10 днів 
та дві обробки перед збиранням 
врожаю з інтервалом 7-10 днів

Абрикос моніліальний опік, бактеріальна плямистість кісточкових, сіра гниль 6,0-8,0

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

Виноград сіра гниль 6,0-8,0

Персик
моніліальний опік, кучерявість листків персика, клястероспоріоз, 

бактеріальна плямистість кісточкових, сіра гниль
6,0-8,0

Суниця сіра гниль 4,0-8,0

Томати та огірки відкритого  
та закритого ґрунту

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

вегетації

Контроль кутастої плямистості огірка. Зліва – Серенада® АСО 5,0 л/га, 
справа – контроль

Контроль бактеріозу томатів. 
Зверху – Серенада® АСО 5,0 л/га, 
знизу – контроль
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Сучасне овочівництво закрито-
го грунту – одна з провідних галу-
зей агропромислового комплексу 
України, яка забезпечує населення 
овочевою продукцією майже цілий 
рік. Впровадження нових техноло-
гій вирощування овочевих культур 
забезпечують не тільки збільшення 
урожайності і покращення якості 
продукції, але і зниження витрат на 
їх виробництво. 

Однією з причин зниження уро-
жаю і якості овочевої продукції є по-
шкодження овочевих культур шкід-
никами і хворобами.

Головними овочевими культура-
ми в закритому грунті є томат, огі-
рок, перець, салат, які вирощують у 
плівкових і скляних теплицях. Але 
специфічні умови закритого грунту 
є сприятливим не тільки для роз-
витку овочевих культур, але й для 

багатьох шкідливих організмів, які 
уражують культури протягом всьо-
го вегетаційного періоду. Впрова-
дження високої агротехніки поліп-
шує умови росту та розвитку рослин 
і тим самим підвищує їх стійкість 
проти шкідників та хвороб.

Важливе значення в боротьбі 
зі шкідниками і хворобами мають 
профілактичні заходи. Під час веге-
тації рослин у теплицях і парниках 
нагромаджується велика кількість 
збудників хвороб і шкідників, які в 
міжексплуатаційний період живуть 
у грунті, на поверхні стін, у щілинах 
та на рослинних рештках.

Для обмеження поширених хво-
роб і підвищення якості насіння 
обов’язково потрібно проводити 
калібрування, знезараження, ди-
зенфекцію теплиць, стелажів та до-
ріжок хлористим вапном (400 г на 

10літрів води) або каустичною со-
дою (300-500 г на 10 літрів води). 
Проти кореневих гнилей, фузаріоз-
ного в’янення тепличних культур 
насіння обробляють біопрепарата-
ми Ризоплан і Гаупсин із розрахунку 
10 г на 1кг насіння.

Технічне знезараження (пропа-
рювання) грунту проти комплексу 
збудників хвороб і шкідників по-
трібно проводити не пізніше ніж 
за 1-1,5 місяця до висаджування 
рослин.

ШКІДНИКИ РОСЛИН 
ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

Білокрилка. Пошкоджує помідо-
ри, огірки, у теплицях зустрічається 
протягом усього року. За цей період 
вона здатна залишити до 12 поко-
лінь. Яйця відкладає на нижній час-

тині листка. Сама личинка після ви-
ходу з яєць зразу ж присмоктується 
до листків і живиться їхнім соком, 
виділяючи густу солодку рідину, 
на якій оселяються сажкові гриби, 
тому листя набуває чорного забарв-
лення. Найбільша активність шкід-
ника спостерігається в кінці літа і 
восени. Найсприятливіші умови для 
білокрилки створюються при тем-
пературі 230 С і вологості 65-70%. 
Влітку білокрилка може мігрувати з 
теплиць на прилеглі ділянки.

Баштанна, або бавовникова 
попелиця. Пошкоджує всі овочеві 
культури, але найбільш небезпеч-
ний шкідник для огірків. Заселяє 
колоніями нижні частини листків, 
пагони, квітки, зав’язь, внаслідок 
висмоктування соку листки жовті-
ють, засихають і відмирають. Крім 
того, на клейких цукристих виді-

леннях попелиць поселяються гри-
би, які утворюють наліт, що призво-
дить до погіршення обміну речовин 
у листках.

Тютюновий трипс. Небезпеч-
ний шкідник для огірків і томатів. 
Основним джерелом зараження 
теплиць трипсом є посадковий ма-
теріал цибулі, який використовують 
для вирощування цибулі на перо. 
Температура повітря 25-300 С і від-
носна вологість 80-85% є оптималь-
ним для розвитку шкідника.

Дорослі трипси і їхні личинки ви-
смоктують соки з листків, внаслідок 
чого на них з’являються білуваті ку-
тасті плями з чорними крапками. 
Пошкоджені листки жовтіють і вси-
хають, рослини погано розвивають-
ся або зовсім гинуть.

Галова нематода. Небезпеч-
ний шкідник. На коренях рослин, 

уражених нематодою, утворю-
ються здуття і нарости. Спочатку 
уражені нематодою рослини про-
являють ознаки нестачі вологи 
або поживних речовин, листя по-
чинає скручуватись, вони вигля-
дають пригніченими, не ростуть. 
У рослин, уражених кореневою 
нематодою, відростають нитко-
подібні корені, тому що коріння 
нижче галів перестає розвиватися 
і відмирає. Щоб визначити, що це 
саме нематода, потрібно викопа-
ти тільки рослину.

Капустянка. Зимують дорослі 
комахи і личинки в грунті і пере-
гної. Найбільша шкода від неї про-
являється в квітні–травні, коли 
висаджується розсада. У цей час 
голодна капустянка виходить із зи-
мівлі. Прокладаючи ходи в землі, 
вона знищує все, що трапляється на 
її шляху, поїдаючи висіяне насіння, а 
потім корінці. Пізніше вигортає мо-
лоді рослини з грунту.

НАЙПОШИРЕНIШI ХВОРОБИ I 
ШКIДНИКИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
У ЗАКРИТОМУ ГРУНТI

Є. В. Тернова,  
завідувач лабораторії 
екологічно- 
безпечних технологій 
виробництва Сквир-
ської д.с. органічного 
виробництва НААН

Білокрилка

Галова нематода

Тютюновий трипс

Баштанна, або бавовникова попелиця

Капустянка
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шкоди ці хвороби завдають у те-
плицях. Віруси, збудники мозаїки 
і стрику передаються з насінням, 
а під час вегетації – з соком хво-
рих рослин при пасинкуванні або 
прищипуванні, а також сисними 
комахами.

Чорна ніжка. Це грибне захво-
рювання, яке уражує помідори, пе-
рець, огірки, салати і багато інших 
овочевих культур на стадії паро-
стків з насіння або вирощування 
через розсаду. Розвитку чорної 
ніжки сприяє надмірне зволожен-
ня грунту, низька температура, по-
гана освітленість і відсутність до-
статньої вентиляції. При ураженні 
сходів стебло чорніє, стає тонким, 
загниває, рослини вилягають і лег-
ко вириваються з грунту.

Антракноз. Уражає рослини 
протягом вегетаційного періоду. 
Проявляється на листі огірків у 
вигляді круглих світло-бурих або 
жовтих плям. При підвищенні во-
логості повітря плями вкривають-
ся рожевим нальотом спор гриба. 
Ця хвороба розповсюджується по 
всій рослині. На плодах утворю-
ються бурі плями у вигляді вира-
зок. Часто уражується коренева 
система, внаслідок чого в’яне і за-
сихає надземна частина рослини.

Борошниста роса огірків. 
Проявляється хвороба у вигляді 
білого або сіруватого борошнис-
того нальоту на верхній і нижній 
поверхнях листя, потім на ньому 
з’являються темні крапки – пло-
дові тіла збудників хвороб. Часто 
наліт утворюється на черешках 
листя, рідше на плодах. Листя бу-
ріє, засихає, при доторканні легко 
кришиться, рослини пригнічу-
ються, урожай значно зменшуєть-
ся. Під час вегетації збудники бо-
рошнистої роси поширюються 
при температурі – 25-270 С. До во-
логи гриби невибагливі, можуть 
проростати й заражувати росли-
ни при 20%-й відносній вологості, 
хоч найбільш сприятлива для них 
вологість 80-90%.

Несправжня борошниста 
роса. Найбільш небезпечна хво-
роба для розсади, що вирощується 
в парниках і теплицях. Уражуєть-
ся переважно листя в усіх фазах 
розвитку. На ньому утворюються 
жовто-зелені округлі плями, які 
поступово збільшуються і злива-
ються. З нижнього боку листя у 
місцях плям утворюється сірува-
то-фіолетовий наліт. Листя буріє 
,засихає, стає крихким. Уражають-
ся і плоди, вони стають білуватими 
і несмачними. Причина виникнен-

ня даної хвороби – різкі перепади 
між низькою нічною температу-
рою повітря і високою денною.

Бура плямистість помідорів. 
Це грибкова інфекція, яка вражає 
листя помідорів .Розвиток хво-
роби починається на нижньому 
листі, що має оливково-зелене за-
барвлення, а потім охоплює всю 
рослину. Даний хвороботворний 
гриб заражає листя, але можуть 
уражатися також стебла, квіти і 
плоди. На уражених плодах з боку 
чашечки утворюється шкіряста 

Бурий помідорний кліщ. Дуже 
небезпечний для томатів і перцю. 
Розмножуючись дуже швидко, іно-
ді до цілих колоній, вражає стебла, 
листя, плоди. Пошкоджені рослини 
набувають колір іржі, листя в’яне 
і обпадає, плоди розтріскуються і 
загнивають. Рослини припиняють 
ріст і розвиток і гинуть. На розви-
ток шкідника в теплицях впливає 
температура повітря. За темпера-
тури 20-220С повний цикл розвитку 
одного покоління завершується за 
15-20 діб.

Павутинний кліщ. Дуже не-
безпечний шкідник для огірків. У 
теплицях і парниках він живе та 
розмножується протягом усього 
періоду їх експлуатації. Поселя-
ється в колоніях в основному на 
нижній стороні листя, де і живе під 
павутиною. Харчування полягає у 
проколюванні тканини огірка та 
висмоктуванні рослинної рідини. 
Якщо атака паразита продовжу-
ється тривалий час, листя жовтіє, 
засихає і відпадає. Від нападу цього 
шкідника знижується якість і кіль-
кість цвітіння огірків, плодів стає 
менше, відповідно і врожайність 

зменшується. Сама рослина стає 
менш стійкою до зовнішніх умов і 
незабаром гине.

Оранжерейна (персикова) по
пелиця. Пошкоджує петрушку і 
салати, але найбільш небезпечна 
для помідорів і перцю. У теплицях 
розмножується протягом усього пе-
ріоду їх експлуатації. Живе цілими 
колоніями, харчується соком рос-
лин. Внаслідок чого ріст рослин за-
тримується, листки деформуються, 
плоди стають недорозвиненими. 
При температурі 23-250 С і відносної 
вологості повітря 80-85% розвиток 
попелиці проходить дуже швидко, і 
вона дає до 15 поколінь. Небезпечна 
попелиця тим, що поширює вірусні 
захворювання.

ХВОРОБИ РОСЛИН В 
ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ

Стрик і мозаїка помідорів. 
Помідори уражаються також ві-
русними хворобами. Перша з них 
виявляється в тому, що листя стає 
ніби мозаїчним, тобто окремі міс-
ця тканини набувають різного 
кольору, від темно-зеленого до 
ясно-зеленого. У помідорів при 
цьому іноді розвиваються нит-
коподібні листочки. Ознаки мо-
заїки часто виявляються і на до-
стигаючих плодах. Характерними 
ознаками стрику є утворення на 
стеблах, черешках і плодоніжках 
переривчастих коричнево-черво-
нуватих смужок. Часто листя від-
мирає, уражені плоди деформу-
ються і тріскаються. Найбільшої 

Бурий помідорний кліщ

Стрик і мозаїка помідорів

Чорна ніжка

Павутинний кліщ

Оранжерейна попелиця

Антракноз

Несправжня борошниста роса

Борошниста роса огірків

Бура плямистість помідорів
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гниль чорного нальоту. Заражена 
рослина дає слабкий урожай, яко-
му бракує життєвої сили для роз-
витку. Масовий розвиток хвороби 
відбувається в період дозрівання 
плодів, інфекція зберігається на 
опалому листі в грунті, на стела-
жах і на стінах теплиць. Хвороба 
прогресує при різних коливаннях 
температури і підвищеній воло-
гості повітря.

Зелена мозаїка огірків. Вірус-
на хвороба проявляється на лис-
ті огірків. Темно-зелені ділянки 
чергуються зі світло-зеленими. 
Пізніше листя стає світло-жов-
тим або білим, поступово від-
мирає, і рослини часто гинуть. 
Плоди на хворих рослинах де-
формовані і дрібні або зовсім не 
утворюються.

Коренева гниль помідорів 
і огірків. Найнебезпечніше за-
хворювання, що уражує кореневу 
систему. На корінці утворюються 

червоно-бурі виразки. Побурін-
ня і витончення стебла, в’янення 
сім’ядоль і листя, випадання рос-
лин розсади. Найбільше поши-
рення цієї хвороби відбувається 
внаслідок використання грунту, 
на якому вже росли помідори і 
огірки, та при значному зниженні 
температури і надмірному поливі 
холодною водою.

Кореневі гнилі нерідко вража-
ють розсаду у разі неправильного 
садіння, при її додатковому під-
гортанні або заглибленні.

Бура гниль (фомоз). Розвива-
ється на молодих плодах томата 
в умовах високої вологості і при 
надлишку азоту. Проявляється 
фомоз у вигляді невеликих бурих 
плям розміром 3-4 см навколо 
плодоніжки. Хоча пляма на по-
верхні невелика, гниттю підда-
ється і внутрішня тканина плоду. 
Їх слід зразу знищувати, а грунт у 
теплиці дезінфікувати.

Коренева гниль  
помідорів і огірків

Бура гниль (фомоз)

Зелена мозаїка огірків

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ
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Больше десяти лет назад в Укра-
ине появились семена момордики. 
А любое новое интересное расте-
ние представляет собой небольшой 
праздник для огородников. В нем 
можно отыскать отраду, умиротво-
рение и спокойствие. Мне кажется, 
по этой причине многие дачники 
хотят вырастить что-нибудь не-
ведомое, для того, чтобы глубже 
осмыслить этот мир, очутиться по-
ближе к природе. Таким растением 
для них может стать момордика.

Всего в природе существует 
около 20 видов этого растения. За 
несколько лет я собрал коллекцию 
из пяти его разновидностей – это 
момордика «бальзамическая», 
«кохининская», «рострата», «бои-
виния» и «харантия». 

Особо полюбился мне вид «ха-
рантия». В отличие от других, он 
широко используется в качестве 
культурного растения. Плоды этой 
разновидности момордики можно 
употреблять в пищу. Они богаты 
полезными веществами и лечат 
многие болезни, а разнообразие 
сортов момордики превращает 
грядку в сказку.

Момордика «харантия» – одно-
домная лиана, вырастающая до 4 
м в длину. Стебли у нее пятигран-
ные с продольными бороздками и 
простыми усиками. Листья при-
плюснутые, почковидные или кру-
глые, глубоко надсеченные. Из-за 
их неровных, словно обкусанных 
краев растение и получило назва-
ние: momordica, что в переводе 

с латинского означает «кусать». 
При первом знакомстве с расте-
нием кажется, что листья могут 
ужалить, как крапива, однако это 
не так. Листья и стебли моморди-
ки нежные и сладкие, на ее родине 
из них готовят множество блюд. В 
частности, варят супы, тушат, ис-
пользуют в салатах. Листья добав-
ляют в готовые блюда и в качестве 
специй, придающих еде пикант-
ный кисловатый привкус. 

В природе плоды момордики 
бывают светло-зеленого, темно-
зеленого и белого цвета. Снаружи 
они покрыты плотными бугорка-
ми-бородавками. Семена нахо-
дятся внутри. В одном плоде их от 
15 до 50. Вокруг каждого семени 
– сочный околоплодник темно-

красного цвета, на вкус очень при-
ятный, напоминает спелую хурму. 
А вот вызревшая кожура плода по 
вкусу напоминает тыкву. При со-
зревании плод становится ярко-
оранжевым и раскрывается, как 
цветок: растрескивается в нижней 
части на дольки, напоминающие 
лепестки лилии. 

А вот плоды момордики горь-
кие, но это не мешает использо-
вать их в кулинарии. Для удаления 
горечи момордику достаточно на 
несколько часов замочить в со-
леной воде и уже потом тушить, 
варить или консервировать в ма-
ринаде.

Вызревшие семена этой лианы 
имеют орехово-тропический вкус 
и вкусны в качестве добавок к кон-
дитерским изделиям. 

Но главное достоинство момор-
дики – ее полезные свойства. В 
плодах этого растения много же-
леза, кальция, витаминов группы 
С и В, каротина, столь необходи-
мого для зрения, кожи, зубов, ног-
тей и волос, и вдвое больше калия, 
чем в банане.

Употребляя в пищу моморди-
ку, мы стимулируем пищеваре-
ние и аппетит. Считается также, 
что момордика предотвращает 
и лечит малярию. А момордика 
«харантия» имееет гипоглике-
мическое воздействие и исполь-
зуется как средство от диабета 
второго типа.

Листья помогают при кашле, 
гипертонии, головных и других 
болях. Достаточно взять щепот-
ку сырых или сухих листьев, за-
варить стаканом кипятка и пить 
трижды в день на протяжении 
5-10 дней.

Во многих странах сок из 
одного-двух свежих плодов мо-
мордики – традиционное сред-
ство от диабета. Пьют его дважды 
в день.

Красные ягоды семян, в отли-
чие от горькой мякоти, сладкие. 
В них содержится жирное масло, 

богатое каротином. Оно повыша-
ет гемоглобин в крови и укрепля-
ет иммунную систему человека. 
А еще эти «ягоды» используются 
для лечения язвенной болезни и 
гастритов. Следует трижды в день 
за полчаса до еды разжевывать по 
три семечка и заедать их чайной 
ложкой мёда. Курс – 10 дней. 

Выращивать эту культуру не-
сложно, уход аналогичен уходу 
за огурцами. Я сею момордику в 

конце апреля прямо на грядку, на 
глубину 3-5 см. Семена перед посе-
вом замачиваю на два дня в тёплой 
воде. В лунку кладу по три-четыре 
семени. Всходы появляются обыч-
но через 8-12 дней. Оставляю в 
лунке по два растения, лишние 
удаляю. Расстояние между расте-
ниями в строчках – 60 см, между-
рядие – 1,2-1,5 м.

Для выращивания момордики 
подойдет любая рыхлая плодо-
родная садовая земля. Для луч-
шего урожая и хорошего прове-
тривания растений я выращиваю 
момордику на шпалере. Опорой 
служат деревянные столбики, к 
которым горизонтально прибиты 
рейки на высоте 2,5 м. От реек до 
земли спускаю огуречную сетку, 
по ней и карабкается растение.

Момордику можно посадить 
возле забора или беседки. Она 
густо и красиво оплетает ограды, 
столбы, высокие колья и другие 
опоры. Но если вам выращивать 
момордику на шпалере трудно, 
можете пускать её плети прямо по 
земле. Урожай будет чуть ниже, но 
тоже неплохой.

Момордика хорошо переносит 
жару, однако рост при этом замед-
ляется. Я всё лето раз в неделю по-
ливаю растение и регулярно рых-
лю почву. Поскольку момордика 
ещё мало распространена в нашей 
стане, она устойчива к местным 
болезням и вредителям. За многие 
годы выращивания момордика у 
меня ни разу не поражалась ими. 
Выращиваю более 20 сортов мо-
мордики «харантия».

С самыми интересными сорта-
ми читателей ознакомлю позже. 

 Посадите момордику у себя 
на грядке. Пусть она поможет 
вам и вашим близким позабыть 
о многих недугах. А семенами я 
всегда готов поделиться. Пиши-
те и не забывайте вкладывать 
конверт с обратным адресом 
для ответа.

ХОББИ

Руслан Духов
ул. Тюркина, д. 41, 
село Мишурин Рог, 
Верхнеднепровского 
района 
Днепропетровской 
области, 51610       
www.doohoff.com

НЕПРИХОТЛИВАЯ,  
СТОЙКАЯ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ 
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Семена момордики
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Багатьом з нас ще з дитинства 
знайомий смак вареної кукурудзи. 
Пам’ятаю, як бабуся, дістаючи з 
печі великого чавуна, а з нього – 
гарячі качани, примовляла до нас, 
своїх онуків: «Шануйте, внучки, 
кукурузку і в полі, і в коморі, бо 
вона смачна, хороша й мила… Он 
бачите яка, слава Богу, вродила...» 
І дійсно, тоді ті качанчики здава-
лися ледь не найкращими смако-
ликами для дітлашні. Хоча з тих 
пір спливло багатенько часу, та 
кукурудзу я люблю й до сьогодні. 
Причому, як вживати, так і виро-
щувати. Поділюся своїми «секре-
тами» і з читачами улюбленого ви-
дання. 

Перше, на що треба звернути 
увагу – підготовка ґрунту, бо куку-
рудза дуже любить родючі ґрунти, 

рівень кислотності яких повинен 
бути не нижче п'яти. Фахівці ра-
дять віддавати перевагу суглин-
ним ґрунтам з нейтральною реак-
цією. Вони ж зауважують, що ця 
рослина потребує багато вологи, 

щоб стебла і качани мали достат-
ньо сил для формування та стрім-
кого зростання, також достатньої 
кількості сонячного світла, без 
якого не сформуються качани. 
Тому для її вирощування треба 

обирати і відповідні ділянки – до-
бре освітлені та ті, що накопичили 
в собі достатньо велику кількість 
вологи. 

Наступний крок – внесення 
мінеральних добрив разом з ор-
ганічними (перегноєм). Без них 
просто неможливо виростити гар-
ні стебла які сформують соковиті 
качани кукурудзи. Найбільш спри-
ятлива пора для посіву цієї культу-
ри – середина травня, адже саме в 
цю пору ґрунт вже має прогрітися 
до середньоденної температури 
+10°C (варто пам’ятати, що її паро-
стки бояться заморозків). Зернят-
ка висаджую на глибину близько 
5см, відстань між рядами роблю 
близько 50см. Якщо зійде добре, 
то пізніше сходи трохи проріджую 
– залишаю десь біля 15-20см між 
рослинками, аби зайва густота не 
заважала їх нормальному росту. 
Тим же, хто збирає насіння для 
використання в подальшому як 
посівний матеріал, раджу сіяти 
сорт від сорту подалі один від од-
ного, оскільки кукурудза дуже до-
бре перезапилюється між собою 
(згадайте зі шкільної програми 
дослідження біолога та ботаніка 
Грегора Йоганна Менделя) і в на-
ступні роки вирощений саме зі 
свого насіння урожай може підне-
сти «сюрпризи». 

Щойно з'явилися сходи, потріб-
но регулярно розпушувати землю 
в міжряддях (краще одразу після 
дощу) та боротися з бур'янами. 

Сходи, які вже мають по п'ять лис-
точків, добре «відгукнуться» на 
підживлення калійною сіллю, су-
перфосфатом, аміачною селітрою. 
Відомо, що кукурудза розвиває до-
сить потужну масу, тому застосу-
вання добрив – одна з необхідних 
складових для одержання гарного 
врожаю. Найважливішими еле-
ментами мінерального живлення 
повинні бути азот (в період актив-
ного росту маси після фази 3-го 
листка до фази цвітіння), фосфор 
(у період росту маси коренів після 
сходів до початку фази викидан-
ня), калій (рівномірно протягом 
усього періоду вегетації). Городни-
кам-початківцям раджу особливу 
увагу звернути на видалення біч-
них пагонів у пазухах нижніх лист-
ків – таке своєрідне пасинкування 
забезпечує своєчасне отримання 
урожаю качанів максимального 
розміру. Впродовж сезону цю опе-
рацію можна повторювати до 2-3 
разів. Хоча кукурудзу і не вважа-
ють надто вибагливою рослиною, 
але варто не проґавити підживлен-

ЩОБИ КУКУРУДЗА ВРОДИЛА  
СМАЧНА, СОЛОДКА Й МИЛА
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ня у період цвітіння та формуван-
ня качанів. Та й волога їй потрібна 
регулярно, особливо ж – у період 
молочної стиглості качанів, тому 
не треба забувати про поливи в по-
сушливу пору. Високі врожаї куль-
тура дасть при вологості ґрунту 
не нижче 70% від найменшої воло-
гоємності, а критичним періодом 
вологості ґрунту є фаза цвітіння. 
Але треба пам’ятати й про те, що 
надлишок води може перешко-
дити нормальному проникненню 
повітря до коріння рослини, що 
може спричинити їх загниван-
ня. Цікавим для мене був і досвід 
отримання раннього урожаю ку-
курудзи, коли деяку кількість рос-
лин виростив через розсаду. Це, 
до речі, допомогло мені обдурити 
ґрунтових шкідників…

Не тільки ті, хто займається ви-
рощуванням цукрової кукурудзи, 
а й ті, хто любить її споживати, 
знають, що найсмачніші її зернята 
саме тоді, коли вона знаходиться у 
фазі молочної стиглості. От саме в 
цей період і потрібно збирати до-
зрілі качани, відварювати, мари-
нувати або консервувати її зерна. 
А як же дізнатися, що кукурудзу 
вже можна збирати? Досвідчені 
городники твердять, що найбільш 
соковитими кукурудзяні зерна є 
через три тижні після закінчення 
періоду цвітіння рослини. «Сиг-
налом» же до збирання врожаю є 
й інші ознаки: коли верхні листки 
качана починають своє всихання 
по краях, маточкові нитки на вер-
хівці качана набувають бурого від-
тінку, але ще не зсихаються, ряди 
зерна на качані лежать щільно 
один до одного, а при несильному 
натисканні на зернину, оболонка 
лопається, добре проглядається 
зародок і виступає молочно-цу-
крова рідина… 

Загалом же урожай кукурудзи 
починають збирати на початку 
серпня, але бувають досить теплі і 
пригожі роки, коли вона стає ціл-
ком дозрілою і в кінці липня. До 

речі, знайомі агрономи радять ла-
мати качани рано вранці – саме 
тоді вони є максимально сокови-
тими і цукристими. Виявляється, 
під сонячними променями зернята 
швидко втрачають рівень цукрис-
тості, а поновлюють його лише в 
нічний час. А ще – зерна із зірваних 
качанів потрібно відварювати або 
консервувати негайно, оскільки 
впродовж доби зірвана кукурудза 
втрачає більше половини цукру. 

І про головне. Запам’ятайте: не 
можна виростити гарний урожай 
кукурудзи з некондиційних зерен. 
Тому посадковий матеріал виби-
райте дуже ретельно!

Я в минулі роци сіяв цукрову 
кукурудзу раннього сорту «До-
бриня», який відрізняється дуже 
солодким смаком і великими ка-

чанами. Цей сорт невимогливий 
до ґрунтів, а головне – має стійкий 
імунітет до вірусних захворювань 
та не схильний до в’янення. Також 
минулого року мені сподобався 
низькорослий сорт «Рання золота 
401». Тривалість вегетації рослин 
цього сорту середня і він також 
має імунітет до бактеріальних та 
грибкових захворювань. Пораду-
вав і пізньостиглий сорт «Крижа-
ний нектар», який здивував свої-
ми смаковими якостями і гарною 
врожайністю. Зерня цього сорту, 
до речі, виявилися найсолодшими 
з усіх тих, що я вирощував раніше. 

Зараз же, у міжсезоння, озна-
йомлюючись з новинками сортів 
цукрової кукурудзи, дізнався, що 
налічує вона безліч сортів, навіть 
колірний діапазон яких досить 
широкий: від світло-сірого до май-
же чорного. Бачив і «екзотичну», 
коли в одному качані було ском-
біновано зерна кількох кольорів, і 
вона, думаю, зацікавить любителів 
вирощувати декоративні сорти. 
Тому впевнений, що ця американ-
ська культура, яка у давні часи ви-
рощувалася ще древніми майя і ац-
теками, отримає ще більшої уваги. 

Тож гарних усім врожаїв!

Рання золота 401
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БАЗУЮЧИСЬ НА 
ПРОДУКТАХ 
КОМПАНИИ 
ДЮПОН™ ТА  
ДАУ АГРОСАЄНСЕЗ™

Вирощування багаторічних на-
саджень, в тому числі і винограду 
— досить копітка та наполеглива 
праця, яка знаходиться під загро-
зою багатьох ризиків. На початку 
вирощування винограду це взагалі 
витратний бізнес, адже виноградна 

рослина вступає у плодоношення 
лише на 4-5-й рік. На отримання ста-
більних урожаїв винограду значно 
впливають погодні умови, фітосані-
тарний стан насаджень і дотримання 
технології вирощування культури.

Згідно матеріалів Державної служ-
би статистики, площі плодоносних 
виноградних насаджень в Україні 
складають 42,7 тис.га, в тому числі в 
Одеській області — 27,4 тис.га, Ми-
колаївській — 5,5 тис.га, Херсонській 
— 4,5 тис.га, Закарпатській — 3,4 тис.
га. Середня урожайність винограду 

по Україні в 2016 році склала 88,4 ц/
га і, відповідно, по вказаних областях 
— 84,5 ц/га; 102,4 ц/га; 75,5 ц/га та 
73,3 ц/га (Державна служба статис-
тики України, 2017 рік).     

Захист виноградних насаджень – 
одна із самих витратних складових у 
технології вирощування винограду, 
що напряму впливає на якість уро-
жаю винограду та його собівартість.

Щорічно у господарствах склада-
ються системи захисних заходів, фор-
мування яких залежать від ряду фак-
торів, вони протягом вегетаційного 
періоду піддаються обов’язковому 
корегуванню. Одним із таких чинни-
ків є фітосанітарний стан виноград-
них насаджень, який повністю зале-
жить від погодних умов.    

В останні роки, в основному на 
фоні порушення технології виро-
щування, на виноградниках півдня 
України відбувається  посилення 
шкідливості грибних хвороб, таких, 
як оїдіум, мілдью, еска, сіра, біла та 
чорна гнилі винограду, прогресуван-
ня розвитку антракнозу та альтерна-
ріозу. Ареал даних хвороб охоплює 
всі  регіони виноградарства. Крім 
того значно поширені на виноград-
никах України бактеріальні, вірусні, 
мікоплазмові та інші інфекційні хво-

роби, які різною мірою пригнічують 
розвиток виноградних кущів і зни-
жують продуктивність насаджень.  

Широко поширені неінфекційні 
хвороби, так звані екологічні хво-
роби насаджень, які спричиняються  
несприятливими ґрунтовими, погод-
ними та іншими умовами. Виноград-
ні насадження, які культивуються 
на вапняних ґрунтах,  відрізняються 
значною кількістю кущів із ознаками 
хлорозу: вони відстають в розвитку, 
мають деформовану листову плас-
тинку, недорозвинуті суцвіття. При 
сильному розвитку захворювання 
такі кущі гинуть.

Наразі найбільш економічно зна-
чущими (залежно від погодних умов 
року) залишаються мілдью, оїдіум 
та гнилі ягід винограду.

ПРО МІЛДЬЮ

В епіфітотійні роки мілдью може 
знищити повністю весь листовий 
апарат та урожай винограду.  Збуд-
ник хвороби  - гриб з класу Ооміце-
ти – Plasmopara viticola Berl. et Toni.    
Хвороба представляє небезпеку в 

регіонах з достатнім зволоженням 
або в роки періодичного зволо-
ження. У зв’язку з тим, що гриб є 
облігатним паразитом і живиться 
тільки гетеротрофно, він уражує 
лише зелені частини  куща — лис-
тя, пагони, вусики, суцвіття, гребні 
та молоді ягоди винограду. Варто 
нагадати, що на листі захворюван-
ня проявляється у вигляді жовтих 
маслянистих плям округлої форми, 
що просвічуються. Нижня сторона  
маслянистих плям покривається 
мучнистим нальотом, сильно ура-
жене листя буріє та засихає. На 
зелених пагонах утворюються сіру-
вато-коричневі, дещо вдавлені пля-
ми, які в сиру погоду теж покрива-
ються білим нальотом.  

Пагони уражених рослин  де-
формуються, викривляються, лис-
тя на них засихає та осипається. 
Уражені суцвіття набувають жов-
тувато-коричневого  кольору, скру-
чуються, буріють та засихають. 
При більш пізньому ураженні, коли 
ягоди досягли розміру горошини, 
гриб  малопомітний, але в міру рос-
ту уражені ягоди стають синюва-
то-бурого кольору, зморщуються. 
Гриб зимує ооспорами в рослинних 
залишках та ґрунті та може зберіга-
ти життєздатність  від 2 до 5 років. 
У боротьбі з мілдью велике значен-
ня мають строки проведення за-

хисних заходів, особливо перший 
строк. При сильному ураженні в  
минулому році, що зумовлює на-
явність значної маси зимових спор, 
на сприйнятливих сортах виногра-
ду,  на ділянках винограду, які роз-
міщені в зоні ризику,  а також на 
молодих насадженнях необхідно 
проводити профілактичні обробки. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ЗАХИСТУ ПРОТИ 
МІЛДЬЮ

Цілеспрямовані обробки проти 
мілдью рекомендуються при появі 
маслянистих плям. За власними ба-
гаторічними спостереженнями, така 
ситуація на півдні України склада-
ється, як правило, у першій декаді 
червня, після щорічних червневих 
гроз  або дощів. Оскільки у цей пе-
ріод фітосанітарна ситуація на вино-
градниках змінюється дуже стрімко 
за рахунок підвищення температури 
повітря та вологості, щоб не допус-
тити масового ураження хворобою, 
необхідний щоденний моніторинг 
насаджень. Наступні обов’язкові  об-
робки виноградників проводяться 
до і після цвітіння, а подальші – че-
рез кожні 7-14 днів залежно від по-
годних умов та періоду захисної дії 
застосовуваних фунгіцидів. 

ДЕЯКI АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДНИКIВ 
ВIД ХВОРОБ У 2018 РОЦI

Гроно винограду уражене сірою 
гниллю

Кущ винограду уражений, чорною гниллю Чорна гниль ягід винограду

Майя 
КОНСТАНТИНОВА,  
канд. с.-г. наук,  с.н.с.



февраль 201884 февраль 2018 85

ВИНОГРАДАРСТВОВИНОГРАДАРСТВО

 Виробникам необхідно пам’ятати 
та обов’язково враховувати, що при  
епіфітотійному розвитку хвороби 
строк захисної дії фунгіцидів скоро-
чується на 3-4 дні.  Проблема захисту 
виноградних насаджень від мілдью 
успішно вирішується при застосу-
ванні фунгіциду Танос®. Крім того, 
протягом минулих років помічена 
висока технічна ефективність фунгі-
циду відносно інших грибних хвороб 
винограду. А саме: чорної плямис-
тості (фунгіцид повністю пригні-
чував проростання спор), оїдіуму, 
сірої та  білої гнилей і чорного раку. 
У роки з підвищеною загрозою роз-
витку мілдью та низки інших гриб-
них захворювань рекомендований 
до застосування двохкомпонентний 
фунгіцид Курзат® М.  Фунгіцид діє 
як інгібітор спороутворення та за 
рахунок цимоксанілу проявляє ліку-
вальні властивості. Особливо важ-
ливо те, що Курзат® М перешкоджає 
розвитку грибів-дейтеромицетів  на 
поверхні листя і таким чином ще і 
контролює розвиток чорної плямис-
тості, антракнозу, альтернаріозу, ма-
кроспоріозу та ряду інших збудників 
захворювань винограду, які значно 
поширились на виноградних наса-
дженнях в останні роки. 

Дітан® М45, з.п. — органічний 

контактний фунгіцид, він досить 
давно на ринку України. Специ-
фічний продукт проти мілдью та 
антракнозу винограду, однак може 
застосовуватись і проти краснухи, 
фомопсису, чорної гнилі. Манкоцеб, 
що входить до складу фунгіциду, 
пригнічує процеси метаболізму в 
клітинах проростаючих спор гри-
бів, що призводить до їх загибелі. В 
свою чергу мікроелементи (марга-
нець, цинк), що містяться в діючій 
речовині, сприяють процесам фо-
тосинтезу, кращому розвитку лис-
тового апарату та підвищують стій-
кість рослин до хвороб.

Дітан® М45 з.п. рекомендуєься 
застосовувати від початку розпус-
кання бруньок до цвітіння виногра-
ду з інтервалом в 7-14 днів. Для за-
хисту від фомопсису застосовується 
двократно: у фазу розкриття 40% 
бруньок та у фазу повного розкрит-
тя бруньок. Застосування саме в цей 
період забезпечує захист винограду 
від мілдью, антракнозу, первинного 
зараження листя чорною гниллю. 
При застосуванні фунгіциду в пері-
од від повного розпускання бруньок 
до цвітіння контролюється роз-
виток мілдью, антракнозу, чорної 
гнилі та краснухи. При профілак-
тичному застосуванні Дітан® М45, 

як і препарати міді, перешкоджає 
зараженню виноградної рослини 
бактеріями. Ще одна із переваг фун-
гіциду — здатність стримувати роз-
виток кліщів. Норма витрати — 2- 
3 кг/га при допустимій кратності 6 
обробок протягом сезону та періоді 
очікування 30 днів.

ПРО ОІЇДІУМ

В умовах 2017 року інтенсивно-
го розвитку в усіх  виноградарських 
регіонах України набула інша грибна 
хвороба — оїдіум, що стало причи-
ною втрати значної частини урожаю.  
На окремих виноградниках спостері-
галось  від 50 до 100% ураження грон. 
Розвиток хвороби співпадав із фаза-
ми активного росту, цвітіння, утво-
рення  та початком росту ягід вино-
граду, а саме з кінця третьої декади 
квітня до початку липня. В липні- 
серпні при підвищених  середньодо-
бових температурах спостерігалось  
пригнічення розвитку і поширення 
оїдіуму. В кінці серпня-вересні почав-
ся  осінній спалах розвитку хвороби. 
За останні десятиріччя  шкідливість 
хвороби виросла в 3-4 рази, а часто-
та   епіфітотій збільшилась до 7-8 раз 
у 10 років.  Слід нагадати, що збудник 
хвороби має дві стадії — сумчасту  
(Uncinula necator (Schwein.), Burril.) 
та конідіальну (Oidium tuckeri Berkl.). 
Відомо, що умовах півдня України це 
захворювання має до 15 інкубацій-
них періодів.  Патоген є облігатним 
паразитом. Зимує міцелій на одно-

річних пагонах, між лусочками бру-
ньок. Первинне джерело інфекції — 
борошнистий наліт. Збудник уражує 
всі зелені органи рослини. Уражені 
суцвіття засихають і опадають, дріб-
ні ягоди, уражені хворобою, припи-
няють ріст, крупні ягоди розтріску-
ються, оголюючи насіння. Внаслідок 
цього м’якоть ягід висихає. Такі яго-
ди та цілі грона мають буре забарв-
лення. Листя при сильному ураженні 
деформується, засихає. Уражені па-
гони слабо визрівають, погано пере-
носять зиму. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ЗАХИСТУ ПРОТИ 
ОЇДІУМА

Для профілактики та обмежен-
ня масового розвитку хвороби в 
наступному році слід передбачити 
обприскування виноградних наса-
джень відповідними фунгіцидами. З 
цією метою рекомендується засто-
сування до появи перших симпто-
мів хвороби   фунгіциду Принцип® 
90 SK, КС. Це системний препарат 
захисної та лікувальної дії. До скла-
ду входять міклобутаніл та квінок-
сіфен. Використовується для захис-
ту винограду від оїдіуму. Обробки 

проводяться профілактично. Норма 
витрати 1,0 л/га, допускається 5 об-
робок протягом сезону з періодом 
очікування 30 днів.  

Для попередження розвитку 
оїдіуму застосовується і спеціалі-
зований фунгіцид профілактич-
ної та викорінюючої дії Талендо® 
(діюча речовина проквіназид, 200 
г/л). Фунгіцид високоефективний 
відносно збудника оїдіум. Особли-
вість Талендо® — в здатності пере-
шкоджати формуванню апресорій 
збудника, завдяки чому патоген не 
здатний проникати в рослинну клі-
тину, а за рахунок так званої «паро-
вої фази» фунгіцид захищає гроно 
навіть після змикання ягід.  

Порівняно новий фунгіцид, 
який поєднує у собі профілактичні 
та посилені лікувальні властивос-
ті, — Талендо® Екстра складається 
з двох діючих речовин — прокві-
назиду та тетраконазолу, завдяки 
яким захисна дія триває протягом 
3-х тижнів і явно виражені ліку-
вальні властивості. Практикою 
підтверджено, що за рахунок так 
званого «стоп-ефекту», який ви-
ражається і в пригніченні форму-
вання апресорій збудника та пере-
шкоджає розвитку конідій, можна 
скоротити кількість обприскувань 
насаджень в роки з епіфітотійним 
розвитком оїдіуму. В умовах, спри-
ятливих для розвитку захворю-
вання, допускається до 3 обробок 
за сезон, як правило, це до і після 
цвітіння та в період росту та зми-
кання ягід у гронах. 

СІРА ГНИЛЬ

Сіра гниль винограду  (Botrytis 
cinerea Pers. (сумчата стадія Scle-
rotinia fuckeliana Fuck.). Особливо 
сильно розвивається в умовах під-
вищеної вологості. При сильному 
розвитку хвороба може поширюва-
тись на всіх зелених частинах куща 
та однорічній деревині. Особливо 
небезпечний гриб при проведен-
ні щеплення винограду, оскільки 

може уражувати місця щеплень, 
вростаючи в зрізи та перешкоджа-
ючи утворенню калуса.

В період дозрівання винограду 
гриб провокує розвиток гнилей 
ягід і гребенів. Важливо те, що в 
першу чергу він поширюється на 
ослаблених та пошкоджених час-
тинах куща, однак за рахунок ви-
ділення ферментів може ушкоджу-
вати абсолютно здорові тканини. 
Зараженню сприяють пошкоджен-
ня ягід шкідниками та хворобами. 
Уражені ягоди набувають сіро-бу-
рого кольору. При вологій погоді 
вони покриваються пухнастим на-
льотом, який пилить при дотиках. 
Гриб зимує у вигляді міцелія на по-
верхні та всередині кори одноріч-
ної деревини, надаючи їй жовтува-
то-білого забарвлення, а також  під 
лусочками бруньок, у рослинних 
залишках та ураженій лозі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ЗАХИСТУ 
ПРОТИ СІРОЇ ГНИЛІ

Хімічну боротьбу з сірою гнил-
лю, особливо при ураженні ягід та 
гребнів, необхідно вести спеціаль-
ними проти даного захворювання 
фунгіцидами. Однак часто ще до за-
стосування цих препаратів виникає 
необхідність призупинити ранню 
інфекцію на суцвіттях. Для цього 
придатні засоби проти мілдью та ої-
діуму, які мають одночасно хорошу 
ефективність проти сірої гнилі. До 
їх складу повинні входити діючі ре-
човини  пропінеб, металаксил, ман-
коцеб, толілфлуанід, азоксистробін, 
каптан, метирам, фольпет, ципро-
дініл, тіофонат-метил, крезоксим-
метил, пенконазол, триадимефон, 
флутриафол та інш. Крім того, ці 
речовини сприяють послабленню 
подальшої інфекції за умови, якщо 
вони застосовуються регулярно та 
залежно від погодних умов, ідеаль-
но — через кожні 14 днів до серед-
ини серпня.

Практичний досвід застосу-
вання виробниками  суміші 
фунгіцидів Танос®  + Талендо® 
в строки до та після цвітіння 
підтвердив високу ефективність 
такого тандему фунгіцидів, і як 
результат – збережений урожай 
високої якості у господарствах 
півдня України протягом ряду 
останніх років.  

ПРАКТИЧНЕ РІШЕННЯ

Симптоми оїдіуму на листях винограду

Гроно винограду, уражене 
оїдіумом
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ОСІННІХ 
ПРОФІЛАКТИЧНИХ 
ОБРОБОК

Враховуючи фітосанітарний стан 
насаджень та сприятливі для на-
копичення збудників захворювань 
погодні  умови 2017 року, після збо-
ру урожаю доцільно було  провести 
осінню профілактичну обробку  на-
саджень мідьвмісними препаратами. 
При сильному ураженні хворобами 
та враховуючи попередні обробки і 
фітосанітарний стан насаджень до-
речним буде і ранньо-весняне об-
прискування насаджень фунгіцидом 
Косайд® 2000.  

Нині в Україні  немає дозволу на 
використання викорінюючих пести-
цидів типу ДНОК, нітрафен. Однак 
досвід застосування контактного 
мідьвмісного фунгіциду профілактич-
ної дії Косайд® 2000 у попередні роки 
показує, що препарат ефективний 
проти ряду збудників грибних та бак-
теріальних захворювань багаторічних 
насаджень. Крім того, за рахунок фор-
муляції фунгіцид високотехнологіч-
ний в застосуванні, важливі такі якос-
ті, як моментальна водорозчинність, 
низька здатність до ціноутворення і 
сумісність у бакових сумішах. 

Багаторічна практика застосу-
вання мідьвмісних фунгіцидів свід-
чить про значне зменшення зиму-
ючого запасу збудників хвороб у 
насадженнях, покращення перези-
мівлі кущів, зменшення кратності 
обробок фунгіцидами проти міл-
дью, чорної плямистості, антракно-
зу, особливо якщо умови  наступно-
го року сприятливі для розвитку та 
поширення збудників цих хвороб.

ОСНОВНІ 
АСПЕКТИ ЗАХИСТУ 
ВИНОГРАДНИКІВ

Перед початком нового ви-
ноградарського сезону варто все 

ж ще раз звернути увагу на пре-
вентивність системи захисту ви-
нограду від шкідливих організмів, 
обов’язковими прийомами якої по-
винні бути:    
❦  викорінюючі осінні або ран

ньовесняні обприскування ви
ноградників проти зимуючих 
стадій шкідників і хвороб;

❦  обприскування виноградників 
у фазу розпускання бруньок 
фунгіцидами проти збудників 
чорної плямистості, комплексу 
гнилей, інфекційного засихан
ня кущів і антракнозу, прогре
суючого останнім часом на ви
ноградниках України.

❦  профілактична обробка проти 
грибних хвороб у фазу 35 лист
ків. У цей період, враховуючи 
дані феромонного моніторингу 
розвитку гронової листокрутки, 
по сигналізації служб захисту 
рослин (або на підставі резуль
татів власного феромонного 
моніторингу шкідника) прово
дять обробки насаджень, що 
плодоносять, проти гусениць 
першого покоління шкідника. 
За наявності кліщівфітофагів 
рекомендується застосування 

інсектоакарицидів.  Подальші 
захисні заходи проти гронової 
листокрутки плануються згідно 
показників льоту шкідника.

❦  обприскування до і після цві
тіння плодоносних і молодих 
насаджень проти мілдью і оїді
уму, інших грибних хвороб. До
цільно застосовувати системні 
препарати, що забезпечують га
рантований захист всіх органів 
рослини. Для подальших об
робок насаджень використову
ють препарати, враховуючи ін
тенсивність розвитку збудника 
хвороби, погодні умови і період 
захисної дії застосованого рані
ше фунгіциду. 
У рекомендованій системі мо-

жуть використовуватися препарати, 
дозволені до використання в Украї-
ні, за умови дотримання регламен-
тів їх застосування. Враховуючи, 
що захист виноградних насаджень 
— одна із самих витратних ланок 
технології вирощування винограду, 
радимо користуватись рекоменда-
ціями спеціалістів та застосовувати 
оригінальні пестициди, що гаранто-
вано забезпечить збереження уро-
жаю високої якості.

ВИНОГРАДАРСТВО

Симптоми ески

ВИНОГРАДАРСТВО

О выращивании винограда на 
ягоду при майских заморозках мы 
рассказали в предыдущем номере 
журнала. Ныне поделимся опытом 
выращивания саженцев с использо-
ванием минимального количества 
качественного торфа. Ведь в про-
шлом году ощущался острый дефи-
цит этого необходимого удобрения. 
Пришлось применить функцио-
нально новое решение. 

 После того, как виноградные лозы 
восстанавливаются почками заме-
щения и спящими почками, а весной 
прошлого года их было очень много, 
необходимо проводить нормиро-
вание нагрузки на куст, обламывая 
лишние побеги. Эта операция в на-
шем хозяйстве проводилась в конце 
мая, и для проращивания корней на 
побегах винограда потребовался ка-
чественный торф в мелкой упаковке 

Роман Гончарук,  
студент Верховнян-
ского филиала  
Житомирского  
агротехнического 
колледжа 

ЕСЛИ ТОРФА МАЛОВАТО,  
БУДЕМ БРАТЬСЯ ЗА ЛОПАТЫ

Игор Гончарук, 
ученый агроном по 
защите растений, 
плодоовощевод и 
виноградарь
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в школку. Уход до выкапывания из 
школки заключался в необходимых 
поливах, прополке с рыхлением, об-
работке от болезней и вредителей.

Для лучшего нарастания каче-
ственной лозы сделали для каждо-
го саженца опору в виде колышка 
высотой до 1м, проводили своев-
ременное обламывание пасынков. 
В конце августа на всех саженцах 
в обязательном порядке провели 
прищепливание верхней почки, это 
следует делать для остановки роста 
и дозревания лозы. Таким образом, 
мы получили 20-30см вызревшей 
лозы с 10-20 почками и довольно 
развитой корневой системой. Вы-
ход товарных саженцев составил 
около 80% от заложенных в «тор-
фяную яму» зеленых побегов, что 
в 2,5 раза лучше результата в случае 
саженцев из пасынков, о которых я 
рассказывал в февральском номере 
журнала за 2017 год.

То есть из-за плохого обеспе-
чения качественным торфом нам 
пришлось применять эксперимен-
тальные подходы при выращива-
нии саженцев винограда. Но этим 
ситуацию на украинском рынке не 
изменить. После многих лет ис-
пользования торфа не только для 
выращивания виноградных сажен-
цев, а и рассады овощных культур, 
могу сделать вывод, что на сегод-

няшний день качественный торф 
по доступный цене отечественных 
производителей отсутствует. Ча-
сто обман начинается уже с заяв-
ленного на упаковке количества 
продукта. Вместо необходимого 
объема сухой смеси на 10 л товара 
в мешке оказывается всего на 3-4 
л, при этом зачастую мокрого суб-
страта, похожего на илистые от-
ложения (сапропель), что лишь по 
виду напоминают торф, но не явля-
ется таковым.

Хотя торф и сапропель – это орга-
нические удобрения, но имеют раз-
ную структуру и свойства. Из опыта 
могу сказать, что сапропель очень 
плохо впитывает и удерживает вла-
гу, у него недостаточная аэрация, 
что приводит к плохому прораста-
нию семян и корней. Торф обладает 
хорошей гигроскопичностью – 1 кг 
сухого вещества может впитать до 
10 л воды, это способствует своев-
ременному развитию саженцев и их 
корневой системы.

Отдельный вопрос – кислот-
ность торфосмесей. Ведь контро-
лировать этот показатель можно 
только при помощи специальных 
приборов, что не всегда по карма-
ну отечественному аграрию. Чем с 
успехом пользуются недобропоря-
дочные продавцы, реализуя деше-
вый и некачественный товар. 

ВИНОГРАДАРСТВО

(10-20л). Как оказалось, в местных 
торговых сетях его днем с огнем не 
сыщешь. Из десятка закупленных 
упаковок различных отечественных 
производителей лишь несколько 
оказались более-менее пригодны к 
использованию. Именно из-за де-
фицита этой продукции и избытка 
зеленых побегов нам пришлось все 
побеги высадить в одну яму. 

Работы проводили в начале 
июня. Обломали зеленые виноград-
ные побеги длиной 15-40 см, на 2/3 
длины нижней части стеблей уда-
лили листья. Корни побегов первой 
партии обработали стимулятором 
роста «Корневин», вторую партию 
замочили в растворе янтарной кис-
лоты, а третью – в растворе «Фума-

ра». Все стимуляторы роста исполь-
зовались с учетом норм, описанных 
в инструкциях производителей. Все 
три образца побегов (по 100 шт.) 
были заложены в яму глубиной 15-
20 см, засыпанную до половины 
торфом, и присыпаны аналогичным 
слоем этого же торфа. 

Так как партия побегов была за-
ложена в яму с солнечной стороны 
пленочной теплицы, растения при-
шлось затенять и обильно поли-
вать. Собственно говоря, весь уход 
заключался в 3-4 поливах теплой 
отстоянной водой. Через десять 
дней после раскрытия «торфяной 
ямы» (именно так мы назвали этот 
опытный участок) оказалось, что 
большинство побегов изобилова-
ли зачатками корней. Все эти дни 
в теплице поддерживалась влаж-
ность воздуха 80-90%, температура 
на поверхности почвы была около 
+30-32ºС, в «торфяной яме» в зоне 
образования корней – + 20-25ºС.

В принципе, произошел процесс 
кильчевания. Только с той разни-
цей, что верхняя часть побега нахо-
дилась при высоких температурах, 
близких к тем, при которых все про-
цессы роста верхней почки затор-
маживаются, но при этом не гибнут, 
а нижняя часть находилась в ком-
фортных для формирования корней 
условиях. И именно на их рост были 
направлены питательные вещества 
вегетирующего побега.

Все зеленые саженцы с последу-
ющим затенением были высажены 

ВИНОГРАДАРСТВО
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Крупнейшие мировые площади 
насаждений черной смородины 
сосредоточены в Польше, Роси-
ии и Германии. Польша является 
самым большим производителем 
черной смородины в мире с объ-
емами выращивания 120-125 тыс. 
тонн. Это в 4,8-5 раз превышает 
объемы выращивания в нашей 
стране, несмотря на то, что пло-
щади насаждений черной сморо-
дины сосредоточены во всех об-
ластях Украины (таблица 1). 

Таблица 1. Площадь насаждений смородины черной (2015 год)

Области, Украина
Общая площадь  

насаждений,  
тыс. га

Валовой сбор с 
общей площади, 

тыс. ц

Урожайность с 1 га 
площади плодоносящих 

насаждений, ц

Украина 5,5 255,4 56,6

Винницкая 0,2 19,1 126,5

Волынская 1,1 17,8 24,5

Днепропетровская 0,3 34,9 111,6

Донецкая 0,3 18,0 68,1

Житомирская 0,2 8,3 47,8

Закарпатская 0,0 2,4 83,7

Запорожская 0,1 14,6 159,1

Ивано-Франковская 0,2 3,9 26,4

Киевская 0,3 18,0 62,2

Кировоградская 0,1 5,7 78,8

Луганская 0,2 4,8 25,9

Львовская 0,4 14,4 38,6

Николаевская 0,0 1,7 76,6

Одесская 0,1 8,1 86,3

Полтавская 0,1 15,5 168,9

Ровненская 0,1 8,1 69,2

Сумская 0,3 7,6 29,6

Тернопольская 0,2 5,0 35,0

Харьковская 0,3 17,4 79,3

Херсонская 0,1 1,4 20,7

Хмельницкая 0,3 9,4 51,2

Черкасская 0,1 6,7 60,7

Черновецкая 0,3 7,6 29,1

Черниговская 0,2 5,0 36,9

Таблица 2. Биохимический состав ягод черной смородины  
(данные Опытной станции помологии им. Л.П. Симиренко  

Института садоводства НААН, 2011-2013 гг.)

Сорт

Состав

СКИсухие растворимые 
вещества, %

сахар, % кислота, %
витамин С,  

мг/100 г

Аспирантская 14,58 7,33 1,66 165,1 4,41

Лелека 13,22 6,57 1,88 154,1 3,49

Голосиевский великан 14,53 6,65 1,62 167,3 4,10

Памятная 14,38 7,10 1,87 169,7 3,79

Дружба 12,64 6,48 2,36 146,1 2,74

Говтва 13,34 6,50 1,93 152,8 3,37

Народная 13,69 6,57 2,24 171,1 2,93

Память Правыка 13,27 7,10 1,76 185,5 4,03

Юбилейная Копаня 15,10 7,86 2,11 186,0 3,72

Мрия Киевская 13,70 6,56 1,96 161,6 3,34

Муза 13,42 7,25 2,01 175,1 3,60

Мелодия 12,58 6,98 1,90 167,5 3,67

ЯГОДЫ

ПЕРЕРАБОТКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 

Е.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат сельско-
хозяйственных наук, 
Опытная станция 
помологии  
им. Л.П. Симиренко 
Института 
садоводства НААН

Л.В. ПОСТОЛЕНКО, 
научный сотрудник 
Опытная станция 
помологии  
им. Л.П. Симиренко 
Института 
садоводства НААН
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варенья из смородины являют-
ся крупноплодные сорта с не-
высокой кислотностью, среди 
которых сорта Голосиевский 
великан, Аспирантская, Память 
Правыка. Собирают ягоды спе-
лыми, и не позднее, чем на вто-
рой день, их перерабатывают. 
Подготовленные ягоды залива-
ют кипящим 72% сиропом и ва-
рят в два захода. В зависимости 
от оборудования завода варенье 
изготавливают в котлах или ва-
куум-аппаратах. Изготовленное 
в вакуум-аппарате смородино-

вое варенье более витаминное, в 
нем сохраняется до 40-50 мг/100 
г витамина С.

Желе из черной смородины. 
Готовится по такому же прин-
ципу, как и витаминный сироп, 
но вместо сахарного сиропа бе-
рется сахар-песок и смешива-
ется с соком в соотношении 2:1. 
Сок черной смородины для желе 
готовят с мякотью. Сахар тща-
тельно перемешивают до пол-
ного растворения. Желе варят в 
котлах емкостью до 50 л. Осве-
щенный пищевым альбумином 
прозрачный сок нагревают в 
котле до 40°С, растворяют в нем 
сахар и уваривают до концен-
трации сухих веществ 65-70%. 
Уваренный продукт охлаждают 
до 75-80°С, пектин и кислоту не 
добавляют, так как смородина 
имеет достаточное количество 
данных веществ. Массу раскла-
дывают в стерильную мелкую 
тару, закрывают плотно крыш-
ками и ставят в холодное поме-
щение. На холоде желирование 
происходит быстрее.

Черная смородина для за
мораживания. По данным укра-
инских ученых (Осокина Н.М., 
2007), продукты из заморожен-
ных плодов черной смородины 
соответствуют требованиям 
стандартов, как из свежего сы-
рья. В консервах из заморожен-
ных ягод достаточное содер-
жание аскорбиновой кислоты, 
в частности: в соке с сахаром 
– 46-107 мг/100 г, компоте – 39-
78, варенье – 22-52, смородине 
измельченной с сахаром – 23- 
56 мг / 100 г. 

Следует отметить отличный 
вкус и качество ягод черной смо-
родины, замороженных в сахар-
ном сиропе 40% концентрации, 
а также высокую сохранность 
аскорбиновой кислоты в ягодах, 
что составляет 65-70% после 6-и 
месяцев низкотемпературного 
хранения.

Черная смородина относится 
к числу наиболее ценных ягод-
ных культур. В ягодах черной 
смородины содержится: 100-400 
мг/100 г аскорбиновой кислоты; 
около 500 мг/100 г – витами-
на Р; 0,7 мг/100 г – провитами-
на А; 0,06 мг/100 г – витамина 
В. По химическому составу ее 
ягоды являются естественным 
и комплексным концентратом 
витаминов. Поэтому смородина 
– одна из наиболее конкуренто-
способных культур для перера-
ботки. 

В Опытной станции помо-
логии им. Л.П. Симиренко Ин-
ститута садоводства НААН на 

протяжении 2011-2013 гг. прово-
дили исследования биохимиче-
ского состава ягод черной смо-
родины сортов отечественной 
селекции, большинство из кото-
рых пригодны для переработки 
(табл. 2).

Переработка черной сморо
дины на сок. Из черной смо-
родины трудно получить сок 
без предварительной обработ-
ки мезги или ягод. Обработка 
обычно заключается в нагрева-
нии мезги с предварительным 
добавлением воды. Из ягод чер-
ной смородины производят соки 
натуральные неосветленные и с 
мякотью (табл. 3).

Консервирование черно-
смо ро ди но вых соков про-
водят в пол-литровых 
банках или бутылках при тем-
пературе 80-85°С в течение  
20 минут. Наибольшую цен-
ность соки из черной смороди-
ны имеют благодаря высокому 
содержанию в них аскорбиновой 

кислоты (витамину С). Высоким 
составом аскорбиновой кислоты 
отличаются сорта Юбилейная 
Копаня, Память Правыка, Муза, 
Народная, Мелодия, Памятная. 
Эти сорта являются отличным 
сырьем для производства высо-
кокачественного сока.

Компот из черной смороди
ны. Черносмородиновые компо-
ты являются диетическим про-
дуктом. Наиболее пригодны для 
изготовления компотов сорта, 
в которых высокий показатель 
СКИ (сахаро-кислотный ин-
декс), а также витаминов (в част-
ности, аскорбиновой кислоты). 
Лучшими сортами для изготов-
ления компота из черной сморо-
дины являются Аспирантская, 
Юбилейная Копаня, Память 
Правыка, Муза. Стерилизуют 
компоты из черной смородины: 
15 минут – пол-литровые банки; 
20 минут – литровые банки.

Варенье из черной смороди
ны. Лучшими для изготовления 

Таблица 5. Режимы и рецептура изготовления варенья в котлах

Ягоды
Концентрация  

сиропа, %
Состав сухих веществ в 

конце I варки, %
Продолжительность  

настаивания между варками, год

Состав сухих веществ в конце варки, %

II III

Черная смородина 72 70 5 75 –

Таблица 3. Внешний вид натуральных соков.  
Общие технические условия (ГОСТ 29135-91. Соки фруктовые.  

Общие технические условия).

Вид сока Характеристика

Массовая доля осадка, не более, %

сорт сока

марочный высший первый

Соки натуральные  
неосветленные

Непрозрачная жидкость с есте-
ственной мутностью и осадком

Не допускается 0,4 0,9

Соки натуральные  
с мякотью

Суспензия с равномерно  
распределенной измельченной 

мякотью с незначительным  
расслаиванием

Массовая доля мякоти, %

12-40

Таблица 4. Приготовление сахарных сиропов для производства компота из черной смородины

Концентрация 
сиропа, %

На 1000 г сиропа надо взять, г Получится 
сиропа, л

К 1 л воды требуется 
добавить сахара, г

Получится  
сиропа, л

Температура 
кипения, °Ссахара воды

60 600 400 0,77 1500 1,93 103,0

Мелодия
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приємства на ринку формують 
лише до 15% пропозиції плодів 
(рис. 1). Істотне її зниження спри-
чинено недотриманням агротех-
ніки вирощування, зокрема, при 
внесенні мінеральних та органіч-
них добрив, захисті рослин від 
шкідників та хвороб, що у значній 
мірі пов’язано з інфляційними 

процесами в країні, в тому числі 
підвищенням цін на паливо, до-
брива та отрутохімікати. Тож до-
сить актуальним на сьогодні є ви-
вчення ефективності виробництва 
та реалізації плодової продукції. 

ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ

У 2016 р., за даними Державної 
служби статистики України, про-
мисловим вирощуванням плодів 
займалося 275 підприємств, у т.ч. 
в розподілі за організаційно-пра-
вовими формами 257 недержав-

них та 18 державних, що менше, 
ніж у 2010 році, відповідно у 1,4; 
1,3 і 2,2 раза (табл.). Різке змен-
шення чисельності садівничих 
підприємств відбулося у 2005 р. – 
майже у 3 рази порівняно з 2003. 
Протягом 2005-2016 рр. їх кіль-
кість скорочувалася переважно 
за рахунок підприємств недер-
жавних форм господарювання, 
хоч саме останні залишаються 
основними товаровиробниками 
плодів. Так, у 2016 р. серед сіль-
ськогосподарських підприємств 
вони виробляли 97% (243,4 тис. 
т) плодової продукції.

САДОВОДСТВО

ЕФЕКТИВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI 
САДIВНИЦЬКИХ ПIДПРИªМСТВ
НЕДОСТАТНЄ 
ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Нестабільність пропозиції на 
вітчизняному ринку плодів зу-
мовлена сукупністю факторів, 
пов’язаних із сезонними особли-
востями галузі садівництва та 
кризовою ситуацією у промис-
ловому секторі. Так, скорочення 
виробництва плодів сільськогос-
подарськими підприємствами від-
бувається, перш за все, через їх не-
достатнє фінансування, особливо 
за рахунок залучених коштів, від-
сутність спеціально обладнаних 
сховищ для зберігання продукції, 
недоліки у збутовій діяльності, 
низький платоспроможний попит 
населення та ряд інших проблем. 
Відтак сільськогосподарські під-

Ефективність виробництва та реалізації плодів садівницькими підприємствами різних типів у 2016 р.

Показники
Сільсько-

господарські 
підприємства

в тому числі

державні недержавні 

з них

господарські 
товариства

приватні
фермерські 

господарства
с.-г.  

кооперативи

Кількість підприємств, од. 275 18 257 161 52 25 11

Валовий збір, тис. т 250,9 7,5 243,4 171,4 27,0 27,1 0,8

Виробнича собівартість 1 т, грн 3605 3755 3601 3720 3022 2899 2981

Рівень товарності, % 93,0 98,7 92,8 94,8 95,2 72,7 92,5

Собівартість 1 т реалізо-ваної 
продукції, грн

4395 5226 4368 4397 3922 4350 3575

Ціна реалізації 1т, грн 4924 4617 4934 4880 4795 5878 3812

Прибуток (збиток), млн. грн 123,2 -4,5 127,8 78,4 9,6 30,1 0,2

Рівень рентабельності (збитковості), % 12,0 -11,7 13,0 11,0 22,3 35,1 6,6

САДОВОДСТВО

Рис. 1. Виробництво плодів садівницькими  
підприємствами у 2016 р., тис. т

І.А. САЛО,  
д-р екон. наук, 
вчений секретар
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САДОВОДСТВО

витрат негативно впливає на прибутковість вирощу-
вання плодів у зв’язку з неможливістю ефективного 
агротехнічного обслуговування насаджень. Висока 
вмотивованість відшкодування затрачених ресурсів і 
досягнення позитивних результатів є стимулюючими 
чинниками для господарств усіх типів вкладати обіго-
ві кошти та інвестиції у більших обсягах для досягнен-
ня вищої врожайності.

Зазначимо, що розмір і структура виробничих витрат 
зумовлюються технологією виробництва продукції та 
кількістю й вартістю використаних ресурсів. Вони дещо 
різняться за типами насаджень, схемами агротехнічного 
догляду і в розрізі культур. Так, наприклад, частка оплати 
праці у вирощуванні яблук при схемі садіння 5х3 м в усіх 
виробничих витратах складає близько 25, а сливи (6х3 м) 
– 35%; на амортизацію насаджень і техніки витрачається 
відповідно до 20 і 11 та 4 і 2,5%.

САДІВНИЧА ВІННИЦЯ

З-поміж усіх областей України в розвитку галузі са-
дівництва виділяється Вінницька. Вона займала у 2016 
р. основні позиції за площами плодоносних насаджень 
– 10,8 тис. га, а це майже 23% усіх площ сільськогоспо-
дарських підприємств, урожайністю до 13 т/га, що сут-
тєво вище, ніж в більшості інших регіонів. Таким чином, 
Вінниччина є лідером у вирощуванні та реалізації плодів 
– у 2016 р. відповідно 39% (98 тис. т) та 39% (91 тис. т). 
Це пояснюється закладанням протягом останніх років 
молодих високоінтенсивних садів із забезпеченням кра-
плинного зрошування. У Вінницькій області площа таких 
насаджень становить понад 2 тис. га. Варто наголосити, 
що навіть така врожайність садів, як на Вінниччині, ниж-
ча порівняно з середньою у країнах світу. Наприклад, у 
Китаї та Польщі вона складає більше 15-16 т/га. Це свід-
чить про доцільність державних дотацій на закладання 
молодих насаджень за новими технологіями. Так, за кор-
доном на 1 га висаджується по 2000-2500 саджанців, тоді 
як в Україні в середньому по 1000 шт. Протягом 2008-
2016 рр. площі під високоінтенсивними садами в регіоні 
розширювались. У 2016 р. вони становили понад 6,0 тис. 
га. Тобто поступово відбувається заміна старих садів зі 
схемами посадки 8х6 і 6х5 м на високопродуктивні (до 
2500 дер./га).

На Вінниччині садівництво краще розвинене у Барсько-
му, Шаргородському, Тульчинському, Тиврівському та Пі-
щанському районах. Більшу частину плодової продукції 
товаровиробники восени продають місцевим плодопере-
робним заводам, а близько 5% експортують, зокрема, до 
Білорусі. В регіоні працюють до 10 плодопереробних під-
приємств, зокрема ПрАТ Могилів-Подільський та ВАТ 
Барський консервні заводи, ТОВ Аграна Фрут Україна, 
ВАТ Вінніфрут, ТОВ Пфаннер-Бар, ПрАТ Вінницький за-

ФОРМИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Недержавні підприємства реалі-
зовують плоди за цінами, на 13-20% 
вищими за собівартість. У 2016 р. ціна 
на них становила 4,9 тис. грн/т. При 
цьому їх рівень рентабельності стано-
вив лише 13,0%. Слід зауважити, що, 
за підрахунками вчених, успішною 
господарська діяльність сільськогос-
подарських підприємств може вва-
жатися, коли цей показник не нижче 
35-40%. 2016 р. був не досить успіш-
ним для цих форм господарювання 
не лише через низьку продуктив-
ність плодових насаджень, зокрема, 
зерняткових – до 9,4 т/га, а й через 
недостатній догляд за ними, про що 
свідчить низький рівень виробничих 
витрат – лише 3,6 тис. грн/т.

Державні підприємства у 2016 р. 
отримали збиток у 4,5 млн грн та рі-
вень збитковості 11,7%. В них опто-
ва ціна реалізації 1 т плодів станови-
ла 4,6 тис. грн, тоді як собівартість 
перевищувала її на 13 %.

Всі садівницькі підприємства 
майже повністю реалізують виро-
щену продукцію (рис. 2). Рівень її 
товарності становив 90-95%. Оче-
видно, що найбільше плодів реалі-
зується за іншими каналами реа-
лізації, тобто різним комерційним 
структурам.

ГОСПОДАРСЬКІ 
ТОВАРИСТВА

Найбільшу частку в загальній 
кількості недержавних підприємств 
у 2016 р. становили господарські 
товариства – 63% (161 од.). Вони 
виробляли та реалізовували пере-
важну масу плодів – у середньому 
72%, або 162 тис. т. Однак їх рівень 
рентабельності в середньому склав 
11,0%. Найбільш ефективною ви-
явилась діяльність фермерських 
господарств (рівень рентабельнос-
ті становив 35,1%) через найвищі, 
з-поміж інших типів підприємств, 
ціни реалізації плодів (5,9 тис. грн/т) 
та найнижчі виробничі витрати – 2,9 
тис. грн/т. Найменше представлені в 
Україні виробничі сільгоспкоопера-
тиви, що займаються садівництвом 
(11 од.), незважаючи на їх більш 
ефективну господарську діяльність 
у порівнянні з державними підпри-
ємствами.

У формуванні виробничих ви-
трат садівницьких підприємств 
при нестачі фінансових ресурсів 
серед природних організаційно-
економічних і технологічних чин-
ників особливе значення мають 
останні. Вони істотно впливають 
на встановлення оптових цін ре-
алізації на плоди і прибутковість. 
Така ситуація спостерігається при 
нижчих оптових цінах реалізації 
в державних підприємствах по-
рівняно з недержавними – на 7%. 
Недостатній рівень виробничих Рис. 2. Реалізація плодів садівницькими підприємствами, тис. т (%)
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вод фруктових концентратів і вин 
тощо. Вони переважно переробля-
ють плоди на концентровані соки 
та повидло. Продукція закупляється 
цими підприємствами за низькими 
оптовими цінами, що, звичайно, не-
гативно впливає на ефективність 
виробництва та реалізації плодів 
первинної ланки – товаровироб-
ників. Наприклад, яблука високої 
якості восени здаються оптовим по-
стачальникам по 2-3 грн/кг. Навесні 
ціна на них зростає практично в 2 
рази. Це свідчить про необхідність 
забезпечення садівничих підпри-
ємств сховищами та сучасними тех-
нологіями зберігання плодів. Як за-
значають дослідники регіонального 
ринку плодів Вінницького фрукто-
вого проекту Міжнародної фінансо-
вої корпорації, переробні заводи спе-
ціально змовляються про заниження 
цін на яблука, пояснюючи це їх пере-
виробництвом, тобто ведуть власну, 
вигідну для них цінову політику. Це 
при тому, що попит на плоди в об-
ласті задовольняється лише на 65% 
(рівень споживання становить до 
50 кг на особу в рік), а частка їх ім-
портних поставок на ринку складає 
близько 30%. 

У цьому регіоні господарські то-
вариства мають високі перспективи 

розвитку. Ймовірно товарна про-
позиція плодів розширюватиметь-
ся саме за рахунок їх виробництва. 
Подільські фрукти славляться ви-
сокою якістю не тільки в Україні, а 
й у світі, тому попит на них зростає. 
Господарства Вінницької області 
отримують у середньому в рік до 4-5 
тис. т плодів, а найбільш розвинені 
– більше 10 тис. т. Наприклад, пере-
довими підприємствами, що займа-
ються виробництвом фруктів (пе-
реважно яблук), вважаються ПАТ 
Дружба-ВМ Тульчинського району, 
де щорічні валові збори становлять 
до 10-12 тис. т при врожайності 20-
22 т/га, ТОВ Поділля Тиврівського 
– 9,0-10,0 тис. т (15-17 т/га), ТОВ 
Аграна Фрут Лука Вінницького – 
6-7 тис. т (20 т/га) та інші. Експерти 
відзначають: якщо й є відхилення у 
вирощуванні подільських яблук від 
європейської практики, то лише в 
тому, що сад обприскують хіміка-
тами в кілька разів менше, ніж, на-
приклад, у Голландії. За вмістом 
сухих речовин та амінокислот (у 
світі ці критерії ставляться вище за 
вміст цукру) подільські яблука вва-
жаються найкращими. Фахівцям 
плодівництва відомо, що соками з 
українських плодів поліпшується 
якість соків, що виробляються в ін-
ших країнах. 

У сучасних економічних реаліях 
ефективність промислового вироб-
ництва плодів значною мірою зале-
жить від дотримання технологій, ін-
тенсивності виробничих витрат на 
одиницю площі насаджень та ціно-
вої політики господарств. Для роз-
витку промислового садівництва 
необхідне поєднання організацій-
но-економічних факторів з техніч-
ними і технологічними. Важливими 
напрямками у збільшенні товарної 
пропозиції плодів є розширення 
мережі спеціалізованих підпри-
ємств, розробка заходів щодо під-
вищення ефективності перспек-
тивних форм господарювання, 
впровадження високоінтенсивних 
технологій, зростання обсягів ви-
робництва та купівельної спромож-
ності населення і т.д. Цього можна 
досягти лише за допомогою запро-
вадження економічно обґрунтова-
них методів державного регулю-
вання розвитку галузі. Прикладом 
високорозвиненого промислового 
садівництва в Україні є Вінницька 
область, яка виділяється з-поміж 
усіх регіонів країни за показниками 
економічної ефективності.

ПІДСУМОК
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ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

Олесь Капітанчук, 
ТОВ «Толсма Україна»

Основне завдання сховища 
— зберегти ту якість і кількість 
овочів і картоплі, які були під 
час закладання. Наголосимо, 
сховище не поліпшує якість то
вару, а зберігає його. З часу ре
волюційних досягнень у техно
логії зберігання якість овочів і 
картоплі, які вивантажують зі 
сховища, може бути такою са
мою, яка була, коли їх заклада
ли на зберігання.

КАРТОПЛЯ

Нині існує два основних типи 
зберігання: 
✓  насипом (для столової, насін-

нєвої картоплі та картоплі для 
переробки); 

✓  у контейнерах (для насіннєвої 
та столової картоплі).
Зберігання насипом відбува-

ється шляхом подання повітря з 
камери тиску в підпідлогові або 
надпідлогові повітропроводи, а 
звідти воно проходить через шар 
продукту. Картопля для спожи-
вання не має зберігатися в наси-
пі, вищому за 4,5 м, тоді як макси-
мальна його висота для насінної 
картоплі не має перевищувати 
3 м. Якщо висота буде більшою, 
то всередині насипу температура 
буде підвищеною, а в нижньому 
прошарку картоплі буде створю-
ватися тиск, що спровокує утво-
рення плям на бульбі.

Зберігання в контейнерах має 
низку переваг проти зберіганням 
насипом. Ідеться, зокрема, про лег-
кість сортування продукції за ви-
дами та сортами, зручний доступ 
до різних партій, просушування й 
охолодження, зменшення вірогід-
ності поширення хвороб під час 
зберігання. Оскільки висота карто-
плі в контейнері 1 м, то зменшуєть-
ся тиск, і різниця температур між 
бульбами є мінімальною.

Ці переваги існують лише у 
добре спроектованій системі роз-
поділу повітря, правильно розро-
бленій системі зберігання та типі 
контейнерів.

 Є кілька варіантів зберігання 
картоплі в контейнерах. Найпо-
ширеніший — просторова венти-
ляція (рис. 1). За такого зберігання 
застосовують повітрозмішуваль-
ну установку, яка змішує холодне 
зовнішнє повітря з теплим вну-
трішнім і подає в сховище повітря 
потрібної температури. Установки 
в разі потреби можна дообладна-
ти системою охолодження.

ПРОЦЕС 
ПРОСУШУВАННЯ

Під час закладання в сховище 
потрапляють вологі бульби, сту-
пінь вологості яких залежить від 
погодних умов під час збирання. 
Принципово важливо швидко ви-
сушити, тобто видалити вологу, 
що на шкірці бульби та залишках 
ґрунту. Просушування відбува-
ється шляхом випаровування 
вологи, відповідно для цього по-
трібно тепло.

Частина тепла виділяється самим продук-
том, у результаті чого він охолоджується. Щоб 
зовнішнє повітря, яке надходить, висушувало 
картоплю, воно має містити менше вологи, 
ніж повітря навколо неї. У разі, коли темпе-
ратура продукту під час закладання була +10 
°С, рекомендується підвищити її на кілька гра-
дусів. Для просушування картоплі потрібно у 
кожний заданий момент часу знати, яка во-
логість повітря. У цьому допоможе Діаграма 
Мольє (рис. 2). З діаграми видно, як за певної 
відносної вологості повітря та температури 
ми маємо певну кількість води на 1 м³ повітря. 
Інформація надається по рядках, тож можна 
побачити, що за температури повітря +5 °С й 
відносної вологості 80% очікувана кількість 
вологи в 1 м³ повітря становить 5,5 г. Також 
визначаємо, що за +20 °С і відносної вологості 
80% в 1 м³ повітря буде 13,8 г води. Отже, в 
теплому повітрі вологи більше, ніж в холод-
ному. Заведено вважати, що вологість повітря 
навколо картоплі в сховищі дорівнює 100%. 

ПРИКЛАД ПРОСУШУВАННЯ

Припустимо, що на час закладання на збе-
рігання партії насінної картоплі температура 
становить +19 °С, а відносна вологість (ВВ) 
100%. Із діаграми видно, що вміст води в пові-
трі становить 16,1 г/м³ повітря. Нехай зовніш-
ня температура +16 °С і ВВ — 80%, відповідно 
до діаграми в повітрі — 11 г/м³. Отже, отри-
муємо таке:

+19 °С — 100% ВВ = 16,1 г води /м³ повітря;
+16 °С — 80% ВВ = 11,0 г води /м³ повітря.
Таким чином, зменшення вмісту води на 

кожний 1 м³ повітря, що подається в сховище, 
становить 5,1 г (16,1 г – 11 г). Подача свіжого 
повітря становить 100 м³/год (це та необхідна 
кількість повітря за вентиляції), відповідно 
зменшення кількості води є 510 г/год (100 × 
5,1). Максимальний відсотковий уміст вологи 
на бульбі (без урахування остаточного ґрунту 
та хворих бульб) — 1% загальної ваги продук-
ту, що зберігається. 

1 м³ картоплі = 650 кг
1% = 6500 г (це та кількість вологи, яку тре-

ба прибрати зі сховища на 1 м³ картоплі).
Отже, на просушування 1 м³ картоплі зна-

добиться близько 13 год. (6500 ÷ 510).

ЛІКУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Пошкодження на картоплі затягуються 
тим швидше, чим вища  температура. Процес 
рекуперації уповільнюється за пониження 
температури і підвищення концентрації СО₂. 
У середньому період рекуперації триває:
❖ приблизно 14 діб за температури ±18 °С;
❖ приблизно 20 діб за температури ±15 °С; 
❖ приблизно 30 діб за температури ±12 °С.

За температури, нижчої ніж +10 °С, реку-
перація пошкоджень є незначною. Ефектив-
ність періоду рекуперації закладає базис для 
обмежень втрат під час зберігання.

ЗБЕРІГАННЯ

Після того, як картопля повністю просу-
шена, треба обрати температуру зберігання 
залежно від його терміну та мети кінцевого 

використання. Температури для тривалішого 
зберігання такі:
❖ насіннєва картопля +2…+3,5 °С,
❖ столова картопля +4…+5 °С,
❖ картопля на чіпси +6…+8 °С,
❖ картопля на чіпси/фрі +7…+10 °С.

На практиці ці показники означають, що 
після просушування температура картоплі 
повільно знижується (близько 0,3—0,5 °С на 
добу) до температури зберігання, а потім під-
тримується так довго, наскільки це можливо. 
Тільки-но температура продукту досягла за-
даної, рекомендується проведення вентиля-
ції зовнішнім повітрям, яке має бути на 2–3 
°С холоднішим, ніж температура продукту. У 
процесі зберігання картоплі постійно виро-
бляється вуглекислий газ, який є нешкідли-
вим, якщо сховище вентилюється зовнішнім 
повітрям щодня.

У разі зберігання картоплі насипом різни-
ця між температурою картоплі, яка зберіга-
ється на дні насипу, та картоплі, що зберіга-
ється у верхній частині, не має перевищувати 
+0,8 °С, інакше це може призвести до утворен-
ня конденсату й проростання картоплі, яка 
знаходиться зверху.

Інколи в перелік обладнання для зберіган-
ня входять нагрівачі для підігріву холодного 
повітря чи картоплі, коли її температура за-
надто низька. Підігрів також є потрібним для 
зменшення чутливості бульби перед сорту-
ванням або відвантаженням.

Майже завжди ураження інфекціями ви-
никають на полі. Партії, уражені пліснявою та 
вірусними хворобами, не придатні для трива-
лого зберігання. Хвороби у процесі зберіган-
ня поширюються доволі швидко. Відповідно, 
контроль і підтримка точної температури та 
відносної вологості в сховищі відіграють ви-
рішальну роль у боротьбі із захворюваннями.

Втрата ваги картоплі складається з втрат 
крохмалю та вологи в процесі випаровуван-
ня. Картоплю в сховищі можна порівняти 
із живим організмом, який дихає киснем і в 
процесі життєдіяльності виділяє вуглекислий 
газ, воду та тепло. Цей процес виникає через 
втрату картоплею певної кількості крохмалю.

ЦИБУЛЯ

Збирання врожаю цибулі розпочинають, 
коли листя рослини висохло. Обрізуючи 
хвостик (лист), не робіть його коротшим за 
10 см.

Надзвичайно важливим є просушування 
продукту одразу після закладання в сховище, 
а сам процес має проходити якомога швидше. 
Щоб мінімізувати час, витрачений на просу-
шування, доцільно застосовувати обігрівачі. 
Практика показує, що кілька маленьких об-
ігрівачів — краще, ніж один великий.

Просушування за температури +30 °С до-
цільно проводити:
❖  якщо під час збирання листя було ще до

статньо зеленим; 
❖ за загрози гниття;
❖  коли обладнання дозволяє досягти такої 

температури. 
Просушування за температури +20 °С ре-

комендовано, якщо продукт був достатньо 
висушений на полі й немає технічної можли-
вості досягти температури +30 °С з наявним 
обладнанням.

1.  Закладайте на зберігання 
картоплю з мінімально 
можливими пошкодженнями.

2.  Забезпечте просушування 
партій картоплі відразу після 
завантаження їх у сховище.

3.  Якісно проводьте рекуперацію 
пошкоджень.

4.  Охолоджуйте продукт, що 
зберігається, з різницею 
температур (між продуктом і 
повітрям) 2–3 °С.

5.  Підігрівайте продукт, що 
зберігається, з різницею 
температур (між продуктом і 
повітрям) 2–3 °С.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИАЗИ ТЕХНОЛОГIЙ ЗБЕРIГАННЯ

Рис. 1. Просторова вентиляція

Т
ем

пе
ра

ту
ра

, °
С

Відносна вологість (%)

30 40 50 60 70 80 90 100

2 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6

3 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

4 1,9 2,5 3,2 3,8 4,5 5,1 5,7 6,4

5 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,1 6,8

6 2,2 2,9 3,6 4,4 5,1 5,8 6,5 7,3

7 2,3 3,1 3,9 4,7 5,4 6,2 7,0 7,8

8 2,5 3,3 4,1 5,0 5,8 6,6 7,5 8,3

9 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 8,8

10 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,5 8,5 9,4

11 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,1

12 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,6 9,6 10,7

13 3,4 4,5 5,7 6,8 8,0 9,1 10,3 11,4

14 3,6 4,8 6,0 7,3 8,5 9,7 10,9 12,1

15 3,8 5,1 6,4 7,7 9,0 10,3 11,6 12,9

16 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 11,0 12,3 13,7

17 4,3 5,8 7,3 8,7 10,2 11,6 13,1 14,6

18 4,6 6,2 7,7 9,3 10,8 12,4 13,9 15,5

19 4,9 6,5 8,2 9,8 11,5 13,0 14,8 16,1

20 5,2 6,9 8,7 10,4 12,2 13,8 15,7 17,5

21 5,5 7,4 9,2 11,1 12,9 14,6 16,7 18,5

22 5,8 7,8 9,8 11,7 13,7 15,4 17,7 19,7

23 6,2 8,3 10,3 12,4 14,5 16,4 18,7 20,9

24 6,5 8,7 10,9 13,2 15,4 17,3 19,9 22,1

25 6,9 9,3 11,6 13,9 16,3 18,7 21,0 23,4

26 7,3 9,8 12,2 14,7 17,2 19,7 22,3 24,8

27 7,7 10,4 13,0 15,6 18,2 20,9 23,6 26,2

28 8,2 10,9 13,7 16,5 19,3 22,1 24,9 27,8

29 8,7 11,6 14,5 17,4 20,4 23,4 26,4 29,4

30 9,1 12,2 15,3 18,4 21,6 24,7 27,9 31,1

Рис. 2. Кількість води (у грамах) на м3 повітря
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ХРАНЕНИЕ

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ЦИБУЛІ

1.  Після закладання потрібно продувати про-
дукт повітрям, температура якого буде на 
3 °С вищою за температуру продукту доти, 
доки не буде досягнуто температури +30 °C. 
Досягнувши цієї позначки, починають по-
ступове охолодження на 0,5 °C за добу до 
+20 °C.

2.  Підтримувати сталу температуру на рівні 
+20 °C зі сталою вентиляцією, доки віднос-
на вологість не досягне 65%.

3.  Проводити охолодження від 0,3 до 0,5 °C на 
добу.

4.  Коли досягнуто температури зберігання, 
продовжувати вентилювати 4–8 год/добу.
Обчислення кількості днів для просушу-

вання продукту проводять за допомоги та-
блиці Мольє й аналогічно обчисленням збері-
гання картоплі. 

Не забувайте враховувати внутрішню вен-
тиляцію для вирівнювання температури та 
відносної вологості по всьому об’єму продук-
ту в камері, оскільки часто буває, що в ниж-
ній частині продукт має вищу температуру та 
нижчу відносну вологість.

Під час зберігання цибулі можливі два 
варіанти зберігання — тільки вентиляція чи 
вентиляція плюс охолодження. Обчислюючи 
потужності охолоджувальної системи, треба 
виходити із 100 Вт/т продукції.

Рівень охолодження залежить від терміну 
зберігання — чим тривалішим буде зберіган-
ня, тим нижчою має бути температура. Для 
короткого зберігання рекомендовано вищі 
температури. Однак часто досить просто 
підтримувати відносну вологість у сховищі в 
межах 65–75%, що є важливішим параметром, 
ніж температурний режим. Якщо вологість 
перевищить 75%, треба знову просушити. 
Слід уникати утворення конденсату на про-
дукті. В жодному разі не допускайте того, щоб 
цибуля знову стала вологою.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ

Для цибулі вентиляція є важливішою, ніж 
для картоплі. Потужність подачі повітря має 
бути також вищою, а саме приблизно 120 м³ 
повітря за статичного тиску 250 Па/м³ цибулі 
(зверніть увагу, що картопля зазнає статично-
го тиску 150 Па). 

Існує декілька варіантів зберігання цибулі 
в разі зберігання її насипом: 
❖ решітчаста підлога; 
❖ підпідлогові канали; 
❖  надпідлогові канали, тобто той самий 

принцип, що й за зберігання картоплі. 
Суть усіх трьох варіантів приблизно одна-

кова, й за остаточного вибору потрібно звер-
тати увагу лише на будівельні можливості та 
зручність експлуатації.

Контейнерне зберігання цибулі дещо від-
різняється від зберігання картоплі, бо тут ви-
сушуваний ефект має бути потужнішим. Най-
поширенішим варіантом є сушильна стіна, або 
поштова скринька. Принцип системи полягає 
в тому, що повітря надходить у контейнер че-
рез щілину в піддоні, яка розташована чітко 
навпроти щілини в стіні камери тиску. Таким 
чином потік повітря проходить через товщу 

продукту знизу вверх. Стінки контейнера ма-
ють бути без щілин, а самі контейнери — одна-
ковими, бо потрібно чітко зіставити отвір у сті-
ні тиску й отвір у піддоні контейнера. Новітні 
розробки технологій зберігання в цій галузі пе-
редбачають новий тип зберігання за допомоги 
надувних подушок. Продукція розташовується 
у два ряди з дистанцією між ними 40–50 см. 
Отвір зверху між ними закривається надувною 
подушкою, а отвір у кінці закривається ще од-
ною стопкою контейнерів. Повітря потрібної 
температури та вологості запускається з допо-
могою вентиляторів у простір між рядами кон-
тейнерів, і йому немає куди більше діватися, як 
пройти через товщу продукції, що зберігається 
в контейнерах. Ця розробка демонструє дуже 
високі показники зберігання, високий сушиль-
ний ефект і легкість експлуатації. 

МОРКВА, КАПУСТА, БУРЯК. 
ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ  
ТА ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Основним варіантом зберіганням моркви, 
капусти та буряка є застосування охолоджу-
вальної системи з використанням фреону. 
Потужна вентиляція може, навпаки, негатив-
но вплинути на якість продукції. І хоча інко-
ли короткотермінове зберігання цих овочів у 
насипі за допомоги вентиляції теж можливе, 
все ж варто розуміти, що тривале продуван-
ня виштовхує воду, яка є в повітрі, назовні, 
зменшуючи тим самим відносну вологість, що 
для збереження якості продукції має бути ви-
сокою.

Зважаючи на певні фізичні характеристики, 
всі три види овочів зберігаються в приблизно 
однакових умовах, тому допускається засто-
сування одного й того самого обладнання та 
навіть однієї камери. Продукція, яку планують 
здавати в роздрібну торгівлю, має зберігатися 
лише в контейнерах. Овочі, що призначені для 
переробки, можна зберігати й насипом. 

Температура зберігання капусти, моркви 
та буряка має бути в межах 0…+1 °С. Важливо 
якнайшвидше (максимально до 14 днів) охо-
лодити продукцію до температури зберігання 
відразу після закладання. Для цього охоло-
джувальна система має бути доволі потужною 
— 140 Вт/т продукції. Хоча таке обладнання 
не дешеве, завдяки йому можна досягти тем-
ператури зберігання протягом 10–14 днів, 
зокрема й у серцевині контейнера, де охоло-
дження триває довше. Повільне зниження 
температури негативно впливає на якість, бо 
продукт за вищих температур доволі актив-
ний і виділяє велику кількість СО₂. 

Не менш важливим параметром зберіган-
ня цих овочів є висока вологість повітря в 

сховищі, яка має бути не меншою 95%. Якщо 
показник буде нижчим, продукт буде в’янути, 
втратиться його вага, за яку можна було б 
отримати гроші. Особливо це стосується 
моркви, яка не має шкірки й тому дуже чут-
лива до низької вологості. Крім того, втрача-
ється товарний вигляд овочів. Тільки завдяки 
сучасним ефективним системам із низькою 
ΔТ можна дотримуватися такої вологості, не 
застосовуючи зволожувачі.

Сховище овочів повинне мати високий 
рівень ізоляції. Витративши більше грошей 
на ізоляцію під час будівництва чи рекон-
струкції, ви заощадите на електроенергії, бо 
охолоджувальна система є доволі енергови-
тратною. Чим краща ізоляція — тим менше 
працює система та менше вологи виводиться 
зі сховища.

ТИПИ ОБЛАДНАННЯ

Не кожна охолоджувальна установка може 
бути використана для зберігання моркви, ка-
пусти та буряка. Спеціальне охолоджувальне 
обладнання можна поділити на два основні 
типи: 
❖  загальноприйнята стаціонарна система, 

що поділяється на зовнішню та внутріш
ню частини. Зовнішня включає компре
сор, конденсатор тощо, внутрішня — ви
парники, які підвішують до стелі камери 
зберігання або стіни. Розташування ви
парників, підвішених до стелі по центру 
камер, що видувають охолоджене пові
тря у два протилежні боки, є ефективні
шим. Бо у цьому разі рух потоків холод
ного повітря є оптимальнішим;

❖  компактні охолоджувальні установки. Це 
спеціально розроблене обладнання, яке 
ставлять на підлогу біля стіни, де зро
блено отвір для теплообміну із зовніш
нім повітрям. Одна одиниця установки 
включає всі частини охолоджувальної 
системи — випарник, конденсатор, комп
ресор тощо. Вона легко монтується та 
за потреби її легко можна пересунути в 
інше місце. Ці установки можна засто
совувати, коли стеля недостатньо міцна, 
щоб витримати чималу вагу випарників 
стаціонарної системи. 
Слід пам’ятати, що овочі — це живий орга-

нізм, який дихає і в процесі дихання виділяє 
вуглекислий газ. Високий рівень СО₂ в камері 
негативно впливає на якість продукції, тому 
камеру треба періодично провітрювати, щоб 
зменшувати кількість вуглекислого газу.

У Західній Європі, зважаючи на питання 
гігієни й охорони навколишнього середови-
ща, все більше виробників овочів переходять 
на так звані непрямі системи охолодження, у 
яких використовуються два кола циркуляції 
рідин. Ззовні циркулює фреон, що охолоджує 
гліколь, а він, своєю чергою, циркулює всере-
дині камери зберігання.

Пам’ятайте, що сорти цибулі корот-
кого світлового дня, які є більш чут-
ливими до механічних пошкоджень, 
м’якші, рекомендовано зберігати 
насипом, не вищим за 3–3,5 м. До-
цільно також розглянути можливість 
контейнерного зберігання.

ДО УВАГИ
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