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МОРОЗОСТІЙКА МОРОЗОСТІЙКА 
АМЕРИКАНКА АМЕРИКАНКА 
З ПРЕТЕНЗІЯМИ З ПРЕТЕНЗІЯМИ 
І ПРИМХАМИІ ПРИМХАМИ
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Білко F1
��Лідер на ринку пекінської капусти.
��Високоврожайний гібрид пекінської капусти з вегетаційним 

періодом 67 днів.
��Маса головки становить в межах 1,2 – 1,8 кг.
��Утворює бочкоподібні, щільні качани з гофрованим зеленим 

листям.
��Стійкий до основних рас кили.
��Придатний до довготривалого зберігання.

Вивчення природи – безперервний процесbejo.ua +38 044 501 09 99

Для більш детального ознайомлення 
з продуктом відскануйте QR код

Базуко F1
��Високоврожайний гібрид пекінської капусти з вегетаційним 

періодом 70 днів.
��Чудово підходить для довготривалого зберігання без втрат свіжо-

зеленого забарвлення.
��Маса головки становить в межах 1,2 – 2 кг.
��Висока стійкість до багатьох рас кили та стресових погодних умов.
��Рекомендується для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 

умовах.

Вивчення природи – безперервний процесbejo.ua +38 044 501 09 99

Для більш детального ознайомлення 
з продуктом відскануйте QR код
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АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

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

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

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

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

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

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

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

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

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

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

Перець  
Napoca F1

  Ранній індетермінантний 
гібрид Капія типу.

  Рекомендується для 
вирощування в теплицях  
і у відкритому грунті.

  Рослина має міцну 
кореневу систему та 
сильний листовий покрив 
насиченого зеленого 

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

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

Гібрид характеризується 
стабільною врожайністю 
та високо продуктивністю, 

толерантний до більшості 
хвороб перцю, а також 

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

  Відмінний вибір для 
харчової промисловості 
та оптово– роздрібної 
торгівлі.

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

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



ОВОЧІВНИЦТВО

ГЕНОТИПИ ГЕНОТИПИ 
ПАРТЕНОКАРППАРТЕНОКАРП²²ЧНИХ  ЧНИХ  
ОГОГ²²РКРК²²В БУКЕТНОГО ТИПУ В БУКЕТНОГО ТИПУ 

О.В. СЕРГІЄНКО, 
доктор с.-г. наук, 
с.н.с., зав. відділу 
селекції і насінництва 
овочевих і баштанних 
культур Інституту 
овочівництва і 
баштанництва НААН 

квітень 20218
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Основним напрямком селекції 
огірка для захищеного ґрунту є 
створення високопродуктивних, 
конкурентоздатних короткоплід-
них гетерозисних гібридів парте-
нокарпічного типу з високими сма-
ковими якостями та врожайністю 
(для весняних теплиць – 25…30 кг/
м2, для зимового періоду – 30…35 
кг/м2), генетично без гіркоти, стій-
ких до найбільш шкодочинних 
хвороб. Оскільки вітчизняний 
споживач навіть у несезонний пе-
ріод надає перевагу дрібноплідним 
горбкуватим плодам огірка, осно-
вна увага приділяється саме цьому 
напряму селекційної роботи. 

Що ж таке партенокарпія і чому 
їй приділяється значна увага? Се-
ред розмаїття сортів світової ко-
лекції огірка є зразки, схильні до 
утворення плодів без запліднення. 
Такі плоди не мають насіння і на-
зиваються Партенокарпічні.

Партенокарпія поширена у рос-
линному світі. Вона відома як у 
диких, так і у культурних видів 
покритонасінних рослин. Серед 

культурних рослин особливо до-
бре вона виражена у груші, яблу-
ні, винограду, лимона, мандарина, 
апельсина, хурми, інжиру, гарбуза, 
огірка, томата, маслини.

Спостереження у природі утво-
рення плодів без запліднення при-
вело дослідників до пошуків при-
чин цього явища і до вивчення 
факторів плодоутворення взагалі.

При партенокарпії у деяких 
випадках необхідне запилення 
(стимулятивна партенокарпія), в 
інших запилення відсутнє (авто-
номна партенокарпія). Партено-
карпія може бути повною, якщо 
всі зав'язі дають безнасінні плоди, 
або частковою, якщо безнасінні 
плоди утворюються лише у деяких 
зав'язей.

Отже, партенокарпія – утворен-
ня плодів без запліднення. Гено-
типи огірка, схильні до партено-
карпії, розрізняються за ступенем 
прояву цієї ознаки. Партенокарпія 
залежить також від умов вирощу-
вання, стану рослин і змінюється в 
онтогенезі. Її високий прояв зале-

жить від умів вирощування, а саме 
дії високих або низьких темпера-
тур, умов освітлення та інших фак-
торів зовнішнього середовища, а 
особливо від сприятливих умов 
живлення. Вона також може бути 
наслідком стерильності пилку. 

У даний час партенокарпіч-
ні огірки набувають усе більшо-
го значення. Так як у теплицях і 
парниках часто буває ускладнене 
використання бджіл або створю-
ються несприятливі умови для 
проростання пилку, високий уро-
жай можуть забезпечити тільки 
партенокарпічні генотипи.

Сучасний напрям – створення 
партенокарпічних пучкових міні-
корнішонів, плоди яких довгий 
час зберігають привабливий зо-
внішній вигляд: не переростають 
і тривалий час не збільшуються у 
діаметрі. Довжина 7…10-добових 
плодів — 6…8, 9 см, а 4…5-добо-
вих – 3 см. 

При селекції партенокарпічних 
сортів і гібридів найбільш швид-
кий селекційний ефект за парте-

ОВОЧІВНИЦТВО
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нокарпією можна досягти, коли 
обидві батьківські форми парте-
нокарпічного типу.

Дрібноплідні партенокарпіч-
ні гібриди огірка для відкрито-
го ґрунту та весняних плівкових 
теплиць універсального призна-
чення. Їх переваги у порівнянні 
з бджолозапильними гібридами 
полягають у більш високій ранній 
урожайності, здібності зав’язувати 
плоди за різних погодних умов, 
при повній відсутності бджіл та 
інших комах, необхідних для за-
пилення бджолозапильних сортів. 

«Пучкові» корнішони. Вони мо-
жуть бути і партенокарпічними, і 
бджолозапильними.

Головна перевага у тому, що 
вони здатні плодоносити без учас-
ті комах-запилювачів. Причому 
формують у пазухах стебла не 

1…2, як у звичайних огірків, а 3…5 
зав'язей, а за найбільш сприятли-
вих умов і до 10, за що і отримали 
свою назву «букетні». Такий тип 
цвітіння забезпечує не тільки мож-
ливість отримати високий урожай, 
але і дружність плодоношення, що 
зручно при відносно короткому 
терміні вирощування — 60…80 діб. 
Особливо приємно, що такі гібри-
ди відрізняються скоростиглістю 
і дають перші плоди вже на 38–49 
день від сходів.

Їх основні переваги: бага-
то зав’язі та зеленцю, невеликі 
плоди-корнішони високих засо-
лювальних якостей, висока уро-
жайність. У вузлах пучкових кор-
нішонів формується у середньому 
від 2…3 до 5…8 і більше зав’язей. 
На одній рослині можуть вирости 
до 400…500 і більше зав’язей.

Плоди таких генотипів розви-
ваються одночасно і рівномірно, 
а квітки одного вузла розпуска-
ються одна за одною з різницею 
у добу. Тому на рослинах часто 
можна спостерігати цілий каскад 
зростаючих огірочків (до 20…30 
штук) різного розміру і віку: від 
пікулів, корнішонів і до зелен-
ців. Ця особливість обумовлює їх 
практичну цінність, особливо у пе-
ріод зимових заготівель. Але слід 
виконувати регулярні – щоденні, а 
іноді і два рази на добу– збиран-
ня плодів, що стимулює розвиток 
наступних зав’язей, відповідно до 
чого збільшується урожай.

Для генотипів огірка букетного 
типу характерні привабливі тем-
но-зелені, з горбкуватою поверх-
нею зеленці. Вони можуть мати 
опушення білого, коричневого та 

ОВОЧІВНИЦТВО



чорного кольору. У своїй більшос-
ті це генотипи для споживання у 
свіжому вигляді, але на сьогодні 
створені гібриди, придатні не тіль-
ки для консервування, а і для со-
ління.

В Інституті овочівництва і ба-
штанництва ведеться плідна се-
лекційна робота зі створення ге-
терозисних гібридів огірка. Так, на 
сьогодні створені і пропонуються 
для вирощування як в умовах за-
хищеного ґрунту, так і відкритого 
партенокарпічні гібриди огірка 
корнішонного типу.

Надія F1 – скоростиглий, від 
масових сходів до початку плодо-
ношення 42…45 діб, період пло-
доношення становить 38…40 діб, 
партенокарпічний. Рослини утво-
рюють переважно жіночі квітки 
(90%), кількість квіток на вузлі від 

1 до 3. Плід-зеленець короткий 
(8…10 см) діаметром (2,1…3,5 см). 
Форма зеленця циліндрична, по-
верхня плода великогорбкувата, 
опушення густе, білого кольору. 
Гіркота відсутня. Гібрид стійкий 
до кореневих гнилей та відносно 
стійкий до несправжньої борош-
нистої роси.

КамілаF1 – скоростиглий, від 
масових сходів до початку плодо-
ношення 38…42 діб, період плодо-
ношення триває 41…49 діб. Гібрид 
партенокарпічного типу (75…85%). 
Урожайність 24…26 кг/м2, товар-
ність на рівні 92%. Рослини пе-
реважно жіночого типу цвітіння 
(80…100%). Кількість квіток у вузлі 
від 3 до 5 і більше. Плід-зеленець 
короткий (8…10 см). Вміст: су-
хої розчинної речовини 5,2%, за-
гального цукру 1,9%, вітаміну С 

МИ ПРОПОНУЄМО 
ТІЛЬКИ НАЙКРАЩЕ 

НАСІННЯ 
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

УСПІШНА РОБОТА 
НА АГРАРНОМУ РИНКУ

З 2000 РОКУ

Наша адреса: 
м. Київ, пр-т Науки, 54 Б, оф. 8

Тел.: (044) 492-77-42 (43),
(067) 507-09-86, (067) 000-32-00 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
ПІДПРИЄМЦІВ, МАГАЗИНИ

ТА ГОСПОДАРСТВА

ДОСТУПНА ЦІНА 
ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ 

ШВИДКА ДОСТАВКА 
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8,4мг/100 г. Дегустаційна оцінка 
свіжих плодів 8,6…9,9 бала, кон-
сервованих – 8,4…9,5 бала. Гібрид 
стійкий до кореневих гнилей і від-
носно стійкий до несправжньої 
борошнистої роси.

Заслуговує на увагу новий пар-
тенокарпічний гібрид огірка для 
умов плівкових теплиць Слава F1: 
середньоранній (48 діб), партено-
карпічний жіночого типу цвітіння 
(80…90%), багатоквітковий (3…5 
зав’язей у вузлі), з високою від-
носно стабільною урожайністю на 
рівні 25 кг/м2, високою товарніс-
тю 94% та якістю плодів (8,7…9,0 
балів), з високою стійкістю до 
пероноспорозу та кореневих гни-
лей. Хімічний склад плодів: суха 
речовина– 7,16%, загальний цукор 
– 2,20%, вітамін С – 9,47 мг/100 г 
. Відзначається високою адаптив-
ною здатністю. Гібрид апробовано 

в умовах відкритого ґрунту, де він 
також показав високі результати.

Вітчизняним виробником ви-
користовується ще низка гібридів 
букетного типу, такі як: Кадриль F1 
– цінується за тривалість і стабіль-
ність плодоношення; Домовик F1 
– скоростиглий партенокарпічний 
гібрид із букетним типом плодоно-
шення; Ліліпут F1– здатний утво-
рювати букет із 7…10 темно-зеле-
них плодів на кожному вузлі; Муму 
F1– в одному вузлі він утворює від 
3 до 4 зеленців; партенокарпічний 
гібрид Барабулька F1 цінується за 
скоростиглість і формує від 8 до 
10 штук зав’язей у вузлі; Берендей 
F1 – цінується за скоростиглість і 
унікальну тіньовитривалість, утво-
рює 2…3 плоди у кожному вузлі; 
Капучіно F1 – скоростиглий парте-
нокарпічний гібрид жіночого типу 
цвітіння, у вузлах утворюється 2…4 

зав'язі; Льох F1 — змішаного типу 
цвітіння, утворює 2…3 зеленці у 
вузлі; Гостинець F1 – скоростиглий 
партенокарпічний гібрид корні-
шонного типу, в одному вузлі утво-
рюється до 5…8 темно-зелених 
зав’язей.

Попри привабливість вирощу-
вання генотипів партенокарпічно-
го огірка букетного типу, слід вра-
ховувати, що гібриди букетного 
типу не можуть реалізувати весь 
потенціал урожайності при низь-
кій технології і вимагають підви-
щеної уваги та ідеальних умов ви-
рощування. 

На сьогодні саме створення і 
впровадження у виробництво гі-
бридів огірка, схильних до пар-
тенокарпії та букетного розташу-
вання жіночих квіток є однією зі 
складових поліпшення тепличного 
овочівництва. 



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи ви-
рощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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



ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ 
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В²ТЧИЗНЯНИЙ ДОСВ²Д

П.В. ЛИХОВИД, 
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науковий співробітник, 
Інститут зрошуваного 
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Густота стояння рослин – один 
із важливих технологічних фак-
торів, від якого суттєво залежить 
урожайність сільськогосподарських 
культур. Дольова участь впливу гус-
тоти рослин кукурудзи цукрової на 
врожайність складає, за окремими 
підрахунками, 14,2%. Регулювання 
густоти стояння рослин дозволяє 
змінювати й оптимізувати параме-
три зони живлення, досягаючи ра-
ціонального, рівномірного викорис-
тання поживних речовин з ґрунту і 
добрив. Крім того, густота рослин 
істотно впливає на світловий, пові-
тряний і водний режими ґрунту, має 
вплив на чисельність шкодочинних 
організмів (наприклад, рівень ви-
живання яєць бавовникової совки в 
густих посівах кукурудзи знижуєть-
ся). Сумарно усі ці фактори значною 
мірою регулюють ріст і розвиток 
культури та їх продуктивність.

В Атлантичному регіоні США 
найкращим діапазоном загущення 
рослин кукурудзи цукрової вважа-

ють 50–85 тис/га. У Північно-схід-
ному регіоні США за умов достат-
нього рівня азотного живлення та 
зволоження оптимальною є густота 
стояння рослин культури в межах 
50–60 тис./га.

На дослідній станції Аграрного 
дослідного інституту в Хайдераба-
ді (Індія) максимальну врожайність 
качанів кукурудзи цукрової було 
одержано за густоти стояння рос-
лин 80 тис./га.

В Ірані найвищу продуктивність 
культури у зрошуваних умовах на 
легкосуглинкових і супіщаних ґрун-
тах було одержано за густоти стоян-
ня рослин 100 тис./га.

Помірне загущення ранньости-
глих гібридів кукурудзи цукрової в 
умовах Казахстану скоротило пері-
од розвитку волоті, проте надмірне 
загущення до 80 тис./га і більше спо-
вільнило розвиток качанів. Густота 
стояння пізньостиглих гібридів по-
над 40 тис./га веде до подовження 
періоду розвитку волотей і качанів, 

появи безплідних рослин. При за-
гущенні ранньостиглих гібридів 
кукурудзи цукрової до 80, а пізньос-
тиглих — до 60 тис./га відзначається 
суттєве зниження продуктивності.

У Польщі оптимальною густотою 
стояння рослин кукурудзи цукрової 
вважають 50–70 тис./га.

Дослідження, проведені на дер-
ново-дрібнопідзолистих важкосу-
глинкових ґрунтах у посушливих 
умовах Пермської області (Росій-
ська федерація), засвідчили, що за 
збільшення густоти стояння рослин 
кукурудзи цукрової до 72 тис./га 
досягається інтенсифікація темпів 
росту і розвитку рослин культури, а 
також зростає продуктивність (уро-
жайність качанів 28,1 т/га у порів-
нянні з 21,9 т/га за густоти посівів 
48 тис./га і 18,6 т/га при загущенні 
36 тис./га). Проте підвищення гус-
тоти стояння рослин знижує вихід 
товарних качанів на 9,67%, а також 
зменшує середню масу качана з 
305 до 252 г, його озерненість з 90 
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до 82%, вміст цукрів у зерні з 6,3 до 
6,1%.

Дослідження, виконані на по-
лях Ростовської дослідної станції 
(Російська федерація) вказують на 
перевагу сівби кукурудзи цукрової 
в умовах зрошення з густотою сто-
яння рослин в межах 40–57, а для 
незрошуваних умов – 30–40 тис./га.

Відповідно до загальних реко-
мендацій для різних ґрунтово-клі-
матичних умов України найкращою 
густотою стояння рослин кукуру-
дзи цукрової вважають останню у 
межах 30–60 тис./га.

Згідно рекомендацій Інституту 
експертизи сортів рослин та Інсти-
туту фізіології рослин і генетики 
НААН, оптимальним загущенням 
посівів при вирощуванні кукуру-
дзи цукрової є: для ранньостиглих 
гібридів – 60–65 тис./га; середньо-
ранніх – 50–55; середньостиглих – 
40–50 тис./га.

Дослідженнями Львівського на-
ціонального аграрного університету 
встановлено, що оптимальною гус-
тотою стояння рослин для ранньос-
тиглих гібридів кукурудзи цукрової 
у зрошуваних умовах Західного Лі-

состепу є 70–80 тис./га (максималь-
на врожайність культури склала 
9,44–9,73 т/га кондиційних качанів).

За даними польових досліджень, 
виконаних у Луганській області, 
кращою густотою стояння рослин 
кукурудзи цукрової є 60–80 тис./га, 
що забезпечило одержання макси-
мальної врожайності качанів  в се-
редньому  на рівні 9,6 т/га.

Досліди, виконані на базі ДГ 
«Дніпро» Інституту зернового гос-
подарства НААН, засвідчили, що 
максимальна врожайність качанів 
кукурудзи цукрової була отримана 
за густоти стояння рослин 50 тис./
га у ранньостиглих і середньоранніх 
гібридів культури, і 40 тис./га – у се-
редньостиглих.

Згідно рекомендацій Інституту 
зернового господарства Степової 
зони НААН, оптимальною густо-
тою стояння рослин кукурудзи цу-
крової у незрошуваних умовах є: 
40–50 тис./га для ранніх, 30–35 тис./
га – для середньостиглих сортів і 
гібридів культури. Інші дослідники 
оптимальним загущенням посівів 
культури в незрошуваних умовах 
вважають 40–50 тис./га.

Виконані в Інституті рослин-
ництва ім. В.Я. Юр’єва НААН до-
слідження засвідчили, що опти-
мальною густотою стояння рослин 
харчової кукурудзи у зоні Степу є 50 
тис./га.

Польові дослідження, виконані у 
2009–2012 рр. на базі земель Луган-
ського національного університету 
ім. Тараса Шевченка і приватного 
підприємства «Агробутово» у по-
мірно-посушливій зоні Північного 
Степу України, показали, що макси-
мальну (11,1–12,6 т/га) врожайність 
качанів молочної стиглості куку-
рудзи цукрової можна одержати за 
густоти стояння рослин 40–50 тис./
га. Подальше загущення посівів до 
60–80 тис./га веде до зниження про-
дуктивності культури.

У рекомендаціях щодо вирощу-
вання кукурудзи цукрової в умовах 
Півдня України при краплинному 
зрошенні зазначено, що оптималь-
ною густотою стояння рослин є 65–
70 тис./га. За іншими даними, гус-
тоту стояння рослин культури слід 
диференціювати за групою стиглос-
ті сортів і гібридів культури: 40,8 
тис./га для пізньостиглих і 57,1 тис/
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га для ранньостиглих відповідно. Іс-
нує думка, що у зрошуваних умовах 
Півдня України оптимальною гус-
тотою стояння рослин культури є 
70–80 тис./га.

Результати досліджень свідчать, 
що на зрошуваних землях Півдня 
України оптимальною густотою 
стояння рослин для ранньостиглих 
і середньоранніх гібридів кукуру-
дзи цукрової є 75–80 тис./га, а для 
середньостиглих – 90–100 тис./га. 
Зріджені посіви ведуть до недобору 
врожаю качанів у розмірі 0,4–2,8 т/
га. Втім, розмір і маса качанів змен-
шуються зі зростанням густоти сто-
яння рослин культури.

У дослідженнях з екологічного 
сортовипробування гібридів куку-
рудзи цукрової у Кримському інсти-
туті АПВ оптимальною густотою 
стояння рослин при зрошенні ви-
явилась 60–65 тис./га.

Польові дослідження, виконані 
на Генічеській дослідній станції, за-
свідчили, що найвищу врожайність 
кондиційних качанів кукурудзи цу-
крової в зрошуваних умовах було 
одержано за густоти стояння рос-
лин 80 тис./га.

Дослідження, виконані в Інсти-
туті зрошуваного землеробства 
НААН, засвідчили, що максимальну 

продуктивність рослини кукуру-
дзи цукрової в зрошуваних умовах 
Сухого Степу України на темно-ка-
штановому ґрунті формують при 
загущенні 60 тис./га. Урожайність 
качанів культури виявилася суттєво 
нижчою як за зрідження посівів до 
40, так і при загущенні їх до 80 тис./
га. В умовах краплинного зрошення 
одними з кращих схем висівання 
будуть схеми 70×20 та 70×30 см для 
середньо– та пізньостиглих сортів і 
гібридів кукурудзи цукрової відпо-
відно.

Нашими дослідженнями, вико-
наними впродовж 2014–2016 рр. на 
меліорованих темно-каштанових 
ґрунтах Південного Степу України 
(с. Миролюбівка, Білозерський ра-
йон, Херсонська область), доведено, 
що найвищу продуктивність (10,93 
т/га товарних качанів без обгорток) 
рослини кукурудзи цукрової сорту 
Брусниця за краплинного зрошен-
ня формували при густоті 65 тис./
га. Дослідженнями, виконаними 
нами у 2020 році з низкою гібридів 
селекції МНАГОР на темно-кашта-
нових ґрунтах Південного Степу 
України (с. Чорнобаївка, Білозер-
ський район, Херсонська область) 
при мікродощуванні, встановлено, 
що у середньому за досліджуваними 

гібридами максимальна продуктив-
ність культури (19,34 т/га качанів) 
формувалася за схеми висіву 70×10 
см (або 140 тис./га), а також за схе-
ми висіву 45×20 см (або 110 тис./га) 
– 14,66 т/га.

Таким чином, під час форму-
вання густоти посівів кукурудзи 
цукрової варто враховувати агро-
кліматичні особливості зони ви-
рощування культури, властивості 
та групу стиглості сорту/гібриду, 
а також рівень живлення та зволо-
ження ґрунту (причому при зро-
шенні варто враховувати і спосіб 
подачі води на поле) і систему його 
обробітку. Також варто пам’ятати, 
що за розсадного способу вирощу-
вання кукурудзи цукрової потріб-
но виконувати висадку розсади 
на 10–20% більшою густотою, ніж 
запланована, оскільки приблизно 
такий відсоток рослин не прижи-
вається. Або потім потрібно буде 
виконувати додаткове висаджу-
вання рослин на місце тих, які 
не прижилися. Врахування всьо-
го комплексу показників агро-
технології та умов вирощування 
сприятиме правильному вибору 
загущення посівів та у результаті 
гарантуватиме максимальний рі-
вень продуктивності. 

ОВОЧІВНИЦТВО

РАННЯ УНІКАЛЬНАРАННЯ ТА УНІКАЛЬНА
ФІОНА

ДЕЙНЕРІС

ПЕРША УКРАЇНСЬКА 
СУПЕРСОЛОДКА

МАРМУРОВА
БІЛИЙ КРОЛИК

- СТАБІЛЬНИЙ ВРОЖАЙ
- СТІЙКА ДО ХОЛОДІВ
- СМАК ВАС ЗДИВУЄ

Замовляйте
та отримайте гарантовано

подарунок!



ДОБРИВА

С.О. ЛАВРЕНКО 
к.с.-г. н., 
доцент ДВНЗ 
«Херсонський 
державний 
аграрний 
університет»

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ  
I ПЕРСПЕКТИВИ  
ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕГУЛЯТОРА РОСТУ  
«РЕГОПЛАНТ»

НА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУРАХ

Білоголова капуста достигла 
на 7-8 діб раніше за обробки 
Регоплантом
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Застосування регуляторів рос-
ту є одним із перспективних на-
прямків збільшення врожайності 
та поліпшення якості продукції 
рослинництва. Регулятори росту 
як комплексні препарати зазви-
чай чинять не тільки росторегу-
люючу, але й імуностимулюючу, 
захисну дію, посилюють толе-
рантність рослин до біотичних 
та абіотичних стресових факто-
рів, поліпшують урожайність і 
показники якості продукції. При 
цьому дані препарати зазвичай є 
малотоксичними, придатними до 
використання в умовах органіч-
ного землеробства, не вимага-

ють особливих умов і додаткових 
витратних засобів для успішно-
го застосування, оскільки ефек-
тивно можуть застосовуватися 
у комбінації з іншими препара-
тами для захисту рослин і до-
бривами, суттєво підвищуючи 
ефективність останніх за раху-
нок синергії. Одним із сучасних 
росторегулюючих препаратів, 
випробуваних нами на полях 
Херсонщини, є Регоплант, розро-
блений ДП «Агробіотех».

Регоплант – це препарат уні-
версальний, широкого спектру 
дії, придатний як для обробки 
насіння, так і для обприскування 
рослин у період вегетації. Мож-
ливості застосування препарату 
за спектром культур досить ши-
рокі. Його застосовують на всіх 
овочевих і баштанних культурах, 
зернових колосових, кукурудзі, 
бобових, соняшнику, ріпаку, пло-
дово-ягідних культурах, вино-
граді, хмільниках, газонах тощо. 
Є дослідні дані щодо ефектив-
ності препарату і для декоратив-
них насаджень, у квітникарстві 
та грибівництві. Секрет успіху – 
це збалансований комплекс фіто-
гормонів, амінокислот, жирних 
кислот, олігосахаридів, хітозану 
та мікроелементів у легкодос-
тупній рослинам формі (K2O, Ca, 
Fe, Cu, B, Mn, Zn, Mo, Mg, S, N). 
Препарат – нетоксична рідина, 
що має злегка блакитний колір 

ДОБРИВА

Морква Нерак F1 (Bejo Zaden)

Чудова якість селери

Регоплант підвищив урожайність 
картоплі сотру Гранада на 4%

Цвітна капуста (гібрид Ардент F1)
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і специфічний запах. Зберігати 
препарат краще у герметично за-
критій заводській тарі при тем-
пературі від 0 до 30ºС. Регоплант 
швидко розчиняється у воді, не 
призводить до утворення осаду 
у бакових сумішах і не засмічує 
форсунки обприскувача.

Випробування препарату Ре-
гоплант на овочевих культурах 
проводили 2020 року на темно-

каштановому супіщаному ґрун-
ті села Тарасівка Олешківського 
району Херсонської області за 
краплинного зрошення. Викону-
вали обробку препаратом на та-
ких культурах, як капуста цвітна, 
капуста білоголова та картопля.

Капусту білоголову (гібрид 
Центуріон F1) та цвітну капус-
ту (гібрид Ардент F1) обробляли 
Регоплантом після висадки роз-

ДОБРИВА

З продукцією підпри-
ємства ДП «Агробіотех» 
я знайомий понад 20 
років. Можна з упевне-
ністю сказати, що лінійка 
регулятора росту «Рего-
плант» є по-справжньому 
унікальною. У першу чергу 
тому, що цей чудовий 
продукт є результатом 
кропіткої роботи україн-
ських учених, по-друге, 

має високу ефективність. Зі 
свого особистого досвіду 
застосування препарату 
можу підтвердити його 
ефективність практично на 
всіх плодових, овочевих і 
декоративних культурах, а 
також засвідчити прекрасні 
результати на сої, картоплі, 
пшениці, кукурудзі, соняш-
нику. Приріст пагонів на 
лохині у мене сягнув до 50 
см за вегетацію.

По-третє, ціна мак-
симально доступна для 
всіх у великих, і малень-
ких упаковках. Препарат 
«Регоплант» у минулому 
році брав активну участь у 
проекті «8ооо саджанців 
у лісі» (організатор «Рійк 
Цван Україна») з висадки 
саджанців хвойних і лис-
тяних дерев, який увійшов 

до Книги рекордів Гіннеса 
України. По-четверте, 
препарат експортується у 
багато країн, оскільки він 
є продуктом природного 
походження.

У цьому році за взаєм-
ною ініціативою ми про-
вели випробування препа-
рату «Регоплант-Овочі» на 
полях одного з найбільших 
і найвідоміших підпри-
ємств Чехії «Zeltr spol.s.r.o», 
де багато років працює 
головним агрономом наш 
співвітчизник, випускник 
факультету захисту рослин 
НУБІП Володимир Яро-
вець. Загальна зрошувана 
площа під коренеплідними 
овочевими культурами в 
цьому господарстві ста-
новить 350 га. Відомо, що 
товаровиробники з країн 

Євросоюзу дуже вимогли-
во ставляться не тільки до 
ефективності застосовува-
них препаратів, а і до якості 
вирощеної плодоовочевої 
продукції. Так ось, сьогодні 
можна оголосити прекрасні 
результати, які «Регоплант» 
показав у цьому господар-
стві на таких культурах як 
морква – середня врожай-
ність гібриду Нерак F1 
становила 85 т/га; селера – 
70 т\га; петрушка коренева 
– 50т/га. 

Можу додати зі свого 
досвіду, що біостимуля-
тор «Регоплант» має дуже 
високий ефект, і вимагає 
обов'язкового застосування 
як в масштабах великих 
господарств, так і в приват-
ному секторі. 

КОМЕНТАР

Морква Нерак F1 (Bejo Zaden), 
відмінний урожай на дослідній 
ділянці

Володимир 
Яровець, 
головний 
агроном  
«Zeltr spol.s.r.o»
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сади кожні 7-10 днів 4-кратно 
рекомендованою дозою 50 мл/га. 
У результаті дозрівання капусти 
цвітної та білоголової за оброб-
ки препаратом відбулося раніше 
на 7-8 діб порівняно з традицій-
ною технологією (без застосуван-
ня препарату). Отже, Регоплант 
сприяє отриманню ранньої про-
дукції, прискорюючи темпи дозрі-
вання капусти без втрати врожай-
ності та якості.

Картоплю сорту Гранада літньої 
посадки обробляли Регоплантом 
у період передсадивної підготов-
ки бульб та двічі з інтервалом 10 
діб по вегетації. Така схема забез-
печила приріст урожаю картоплі з 
18,4 т/га до 19,1 т/га, або на 4%.

Позитивний вплив на рослини 
картоплі відзначено також при 
використанні препарату на тем-

но-каштановому середньосуглин-
ковому ґрунті на дослідному полі 
села Чорнобаївка Білозерського 
району Херсонської області. При 
однократній обробці препара-
том Регоплант рослин картоплі, 
уражених вірусом, було поміче-
но позитивний фітосанітарний 
ефект препарату – через деякий 
час оброблені рослини картоплі 
не мали проявів хвороби, у той 
час як на необробленій ділянці 
вірусне захворювання поширюва-
лося. Отже, Регоплант є не тільки 
ріст-стимулюючим засобом, але й 
ефективним засобом захисту рос-
лин.

Крім того, позитивна дія пре-
парату Регоплант у дозі 50 мл/га 
була зафіксована і на зрошуваній 
цукровій кукурудзі, що знайшло 
відображення у збільшенні кіль-

кості зав’язаних качанів на рос-
лині (0,94 проти 0,84 шт./росл.) 
та відповідному збільшенні ва-
лового виходу товарних качанів 
із 1 га посіву культури на 11,5% 
(з 69868 до 77892 шт./га). Росли-
ни цукрової кукурудзи, обробле-
ні препаратом Регоплант, краще 
протистояли несприятливим по-
годним умовам і стресовим фак-
торам.

Таким чином, ріст-регулюючий 
препарат і біостимулятор росту 
рослин Регоплант може бути ре-
комендований у системах земле-
робства різного рівня інтенсив-
ності за вирощування широкого 
спектру культур як антистресо-
вий, протективний засіб, потен-
ційно здатний істотно поліпшити 
врожайність і показники якості 
рослинницької продукції. 

ДОБРИВА

Необрорблена Регоплантом картопля з ознаками вірусного ушкодження 
(ліворуч) та здорова обробелна препаратом рослина (праворуч)

Петрушка коренева на полях «Zeltr spol.s.r
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Ще задовго до висновків учених 
людям стало зрозуміло, що нестача 
вологи викликає значні зміни у біль-
шості фізіологічних процесів рослин: 
відбувається затримка росту листків, 
стебла, а за тривалої посухи – і коре-
нів. Також відбувається пригнічення 
фотосинтезу, затримується ріст їх ге-
неративних органів. Для того ж, щоб 
рослинам впоратись зі стресом, агра-
рії й пробують застосовувати біопре-
парати на основі мікоризних грибів. 
Саме такі препарати у стократ збіль-
шують зону поглинання води, у рази 
підвищують поглинання не лише не-
рухомих іонів із ґрунту (тих же фос-
фору, калію, кальцію, магнію, сірки, 
цинку, міді, заліза), а й посилюють 
процес поглинання і «транспорту-
вання» значно рухоміших іонів – того 
ж таки азоту. І особливо актуальним 
це питання стає за посушливих по-
годних умов, які ми спостерігали в 
останні роки. 

ЩО Ж ЯВЛЯЄ 
СОБОЮ МІКОРИЗНИЙ 
ПРЕПАРАТ? 

Це – продукт із мікроскопічни-
ми грибами, що утворює мікоризу 
(симбіотичне співжиття гриба з рос-
линністю) з переважною більшістю 
культурних рослин. Як саме працює 
такий препарат? Мікоризні гриби 
активізуються після проростання 
насіння під дією кореневих виділень 
рослини. Ці гриби закріплюються 
на коренях за допомогою присосків 
(апресорій), а потім із них всередину 
кореня проростає інфекційна гіфа, 
яка розростається у міцелій. Потім ці 
гіфи проникають усередину рослин-
ної клітини та утворюють арбускули 
(розгалуження), в яких і відбувається 
інтенсивний обмін поживними речо-
винами, а саме: гриби надають рос-
лині вологу та елементи живлення у 
легкодоступній формі, а натомість 

отримують вуглеводи. За рахунок по-
дальшого розвитку мікоризи збіль-
шується і площа поглинання поживи 
кореневою системою рослини. Вод-
ночас мікоризні гриби сприяють ви-
робленню природних антибіотиків 
та пригнічують розвиток збудників 
фузаріозу, фітофторозу, альтернаріо-
зу, чорного та базального бактеріозів, 
інших хвороб, а також шкідників, зо-
крема – нематод. 

Дуже часто виділяють три типи мі-
коризи: ектотрофну (зовнішню), ен-
дотрофну (внутрішню) та екто-ендо-
трофну (змішану). При ектотрофній 
мікоризі гіфи гриба обплітають кінчи-
ки рослин зовні, утворюючи товстий і 
щільний чохлик (гіфову мантію). Гіфи 
тут утворюють сітку, оточуючи кліти-
ни ризодерми, не проникаючи у них. 
Але така мікориза стає екто-ендо-
трофною, коли гіфи гриба частково 
проникають у клітини корової парен-
хіми. При ендотрофній мікоризі гіфи 

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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гриба проникають у клітини корової 
паренхіми і розвиваються всередині 
клітин у вигляді клубочків. Та, вияв-
ляється, і цей поділ мікоризи на типи 
ще є неповним. У сучасній мікологіч-
ній літературі виокремлюють аж сім 
типів мікоризи: ектомікориза, ендо-
мікориза, або арбускулярна мікориза, 
ерикоїдна, арбутоїдна, монотропо-
їдна, екто-ендомікориза та мікориза 
орхідних. Ми ж у цьому матеріалі не 
будемо вдаватися до роз’яснень пе-
релічених типів, а зосередимося на 
основних властивостях мікоризи. 

У мікоризній взаємодії міцелій 
гриба колонізує корені чи інші орга-
ни рослини-хазяїна внутрішньо– або 
зовнішньоклітинно. За допомогою 
мікоризних препаратів продукується 
ціла низка екзоферментів – речовин, 
що розщеплюють навколишні моле-
кули, роблячи їх більш поживними 
для гриба. Вони активно руйнують як 
природні, так і синтетичні полімери. 
Також розкладають у ґрунті низку 
токсичних елементів, використову-
ючи їх для дихання та як джерело 
вуглецю й енергії. Окрім того, за їх 
допомогою у ґрунті нейтралізується 
токсична дія патогенних мікроорга-
нізмів.

 Мікоризні гриби та їх мікроор-
ганізми здатні ще й азот із повітря 
фіксувати, а за відсутності кисню 
перетворюють його на аміак. Також 
вони продукують фунгіцидні та бак-
терицидні антибіотики. Плюс до цьо-
го утворені бактерії виділяють біо-
логічно активні речовини: ферменти, 
вітаміни, полісахариди, які неабияк 
стимулюють ріст і розвиток сільсько-
господарських рослин.

До речі, на ярих культурах міко-
ризні препарати застосовують вже 
давно. А от обробляти ними насін-
ня озимих культур аграрії почали 
порівняно нещодавно. І завдяки за-
стосуванню мікоризних препаратів 
на посівах озимої пшениці вже по-
мічено підвищення її врожайності 
від 18% до 22%. Найкращий ефект 
застосування мікоризи встановлено 
на посівах соняшнику, кукурудзи, 
сої та багатьох овочевих культур. 
Коли мікоризні препарати входять 
у контакт із кореневою системою 
перелічених рослин, відбувається 
своєрідне симбіозне утворення, на 
яке навколишнє середовище вже 
впливає набагато менше. Але тут 
треба пам’ятати: обов’язковою умо-
вою розвитку мікоризи є наявність 
живої кореневої системи рослини. 
Бо, повторимося, розмножуючись 
на кореневій системі рослин, мі-
коризні гриби створюють безліч 
тоненьких абсорбуючих ниток, які 
проникають у найдрібніші частинки 
ґрунту та пори мінералів і постача-
ють до коренів воду з розчинени-
ми у ній поживними речовинами. І 
зрозуміло, що саме внаслідок цього 
мікоризовані рослини стають стій-
кішими до посухи. 

Щодо обробки, то мікоризними 
препаратами можна обробляти як 
посівний матеріал, так і кореневу сис-
тему вже вегетуючих рослин. Вони 
також призначені для обробки на-
сіння зернових, бобових, технічних, 
овочевих культур, внесення у рядки, 
фертигації (одночасне удобрення і 
зрошення), а також для обробки роз-
сади.

Отже, підіб’ємо підсумки. Міко-
ризні препарати – це вірний шлях до 
стійких культур із гарантованим уро-
жаєм. Мікориза у кілька разів підви-
щує здатність рослини на всіх етапах 
розвитку перетворювати і поглинати 
речовини і воду, тим самим покращу-
ючи проростання, цвітіння, здоров’я 
і продуктивність рослин, утворення 
зав’язі та плодів, постійно забезпечує 
структурність та шпаруватість ґрун-
ту, адже усі мікроорганізми, що вхо-
дять до складу мікоризних препара-
тів, сприятливо впливають на ґрунт. 

Крім уже згаданих ефектів від бак-
терій і мікроскопічних грибів, мож-
на виділити і те, що мікоризні гриби 
покращують агрегатний стан ґрунтів: 
на гіфах грибів утворюється слиз, до 
якого прилипають глинисті частинки 
землі, а це сприяє появі водостійких 
агрегатів, що запобігає ерозії ґрунту. 

Погодьтеся, що все перелічене зму-
шує задуматися над тим, щоби від-
крити нову сторінку в оптимальному 
насиченні ґрунту мікоризантом. Тож 
залишається головне – знайти справ-
ді дієві препарати на основі симбіо-
тичних мікоризоутворюючих грибів. 
Тому радимо мати справу з тими ком-
паніями, чиї препарати виготовля-
ються на спеціалізованих підприєм-
ствах, які пропонують оригінальний 
продукт, що підтверджується серти-
фікатом (пройшли відповідну лабора-
торну перевірку), та мають репутацію 
дієвого ефекту з практичного засто-
сування. 

ДОБРИВА
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Ворог мого ворога — мій друг. 
Цей крилатий вислів якнайяскра-
віше змальовує стосунки людства 
і комах-ентомофагів, яких ще у 
середньовічному Китаї викорис-
товували для захисту цитрусових 
насаджень від навали шкідни-
ків. Щоправда, спроби прадавніх 
мешканців Піднебесної обмеж-
увалися епізодичним переселен-
ням хижих мурах у сади і не мали 
системного підходу, але певна 
користь від таких дій була зафік-
сована письмово, і таким чином 
дійшла до наших днів, а справа 
отримала розвиток. 

Нині ентомофагів здебільшого 
використовують у системах інте-
грованого захисту рослин, а не 
як окремий метод, оскільки без 
«хімії» далеко не завжди можна 

знизити шкодочинність на ді-
лянці до потрібного рівня. Як 
відзначають експерти, найбільш 
вдалі сценарії із залучення ен-
томофагів реалізовано в умовах 
захищеного грунту, бо штучне 
середовище у меншій мірі підда-
ється зовнішнім факторам, і про-
цес легше контролювати.    

Цікаво, що деякі сучасні фер-
мери і навіть аматори продовжу-
ють експериментувати із розве-
денням ентомофагів на власних 
ділянках і у подальшому вико-
ристовують їх для боротьби із 
конкурентами за врожай. Скажі-
мо, в умовах помірного клімату 
ці зусилля здебільшого спрямо-
вані на залучення і розведення 
жука сонечка, який є природним 
ворогом попелиць. Але поки ці 

експерименти не досягли висо-
кого рівня ефективності хоча б 
тому, що мурахи охороняють свої 
володіння разом зі «стадами» 
попелиць і відганяють сонечок. 
Тому великі сільгоспвиробники, 
не витрачаючи час на експери-
менти, купують ентомофагів, ви-
ведених у лабораторних умовах 
на спеціальних біофабриках, які 
забезпечують якість і достатню 
кількість матеріалу корисної ен-
томофауни. До того ж окрім са-
мих комах-хижаків фахівці біо-
фабрик надають рекомендації їх 
застосування, що мінімізує ризик 
невдалих спроб. 

Таким чином, згідно концепції 
біологізації землеробства, логіч-
ною виглядає ідея застосування 
на посівах картоплі затятих во-
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рогів колорадського жука, які 
мешкають у природному ареа-
лі шкідника – у Америці. Мова 
про хижих клопів периллюса 
(Perrillus bioculatus) і падизуса 
(Podisus maculiventris). До речі, у 
місцинах, де водяться ці клопи, 
спалахів нашестя колорадсько-
го жука, як в Україні, не стаєть-
ся. Тому все частіше з’являється 
інформація про використання 
периллюсу або падизусу на кар-
топляних плантаціях наших пів-
нічних сусідів – у Білорусі та 
Росії. Складністю цього процесу 
є його висока вартість, адже пе-
реселення цих ентомофагів тре-
ба повторювати щороку, бо ви-
щезгадані клопи не переносять 
низьких зимових температур 
помірного клімату. Хоча є дані, 

У світі описано близько 300 ви-
дів членистоногих і нематод, які 
вважаються природними ворогами 
колорадського жука. Але суттєво 
знизити шкодочинність цього 
шкідника непросто. Близько чверті 
його популяції входить у діапаузу, 
закопується глибоко у ґрунт і там 
перепочиває, очікуючи свого часу. 
І коли видається, що жуків немає, 
вони раптом з’являються, і бороть-
ба починається спочатку. Відзна-
чено також швидке виникнення 
резистентності колорадського 
жука до інсектицидів хімічного по-
ходження будь-якого класу. 

ДОВІДКА

КАРТОПЛЯРСТВО

Падизус – хижий клоп-щитник, 
є активним багатоядним ентомо-
фагом. Перевагу надає личинковим 
стадіям лускокрилих і жуків, у мен-
шій мірі двокрилим. Дорослі осо-
бини успішно нападають на імаго 
шкідників. Винищують понад 200 
видів шкідливих комах, в т.ч. со-
вок (яйця і гусениць різного віку) і 
колорадського жука (яйця, личин-
ки, дорослих особин). Заселяю-
чи різні біотопи, має вагому роль 
у регулюванні кількості багатьох 
сільськогосподарських шкідників і 
Північної Америки. Імаго падизуса 
за одну добу може знищити близь-
ко 14 личинoк колoрадського 
жука молодшого віку. Імаго йдуть 
у діапаузу і проводять зиму у таких 
захищених притулках, як лісова 
підстилка, кора дерeв, пні, щілини 
будівель. 

Падизус – ендемічний вид Пів-
нічної Aмерики. Мешкає на тери-
торії, що простягається від пів-

денно-східної частини Кaнади 
(провінція Квебек) до південно-
східної частини США (штат Фло-
рида). 

Вперше на територію СРСР яй-
цекладки падизусу були доставлені 
зі США у 70-х роках минулого сто-
ліття. Вчені намагалися аклімати-
зувати хижака у Краснодарському 
краї, у Чернівецькій та Воронезькій 
областях, у Підмосков'ї, Львові та 
Києві, та ці спроби не дали пози-
тивних результатів. Вихід із зимів-
лі приблизно збігається з виходом 
колорадського жука. Нижній по-
ріг ембріонального розвитку енто-
мофага коливається між 10 і 12°С. 
При порівнянні ефективності ви-
користання падизуса і периллюса 
проти колорадського жука вияви-
лося, що обидва хижаки однаково 
ефективно винищують яйцекладки, 
знижують щільність личинок, а та-
кож запобігають дефоліації рослин 
картоплі на невеликих ділянках.

ПАДИЗУС
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що у південних регіонах Красно-
дарського краю (РФ) периллюсу 
і падизусу вдається пережити не 
надто суворі зими і таким чином 
залишатися у природному ареалі, 
це знижує витрати на їх застосу-
вання. Цікаво, що колорадському 
жуку протягом кількох десяти-
літь вдалося пристосуватися до 
сильних морозів, і хоча холодне 
літо північної частини Євразії 
не сприяє збільшенню його по-
пуляції, шкідника можна поміти-
ти всюди, де у відкритому грунті 
ростуть пасльонові культури.  

Окрім падизуса і периллюса 
ефективними проти колорад-
ського жука є такі американські 
комахи, як пікромерус двузуб-
чатий (Picromerus bidens) та ту-
рун лебія (Lebia grandis), яких, 
зважаючи на схожість кліматич-
них зон, також було б доцільним 
акліматизувати на теренах Євра-
зії. Але ускладнюють акліматиза-
цію у Європі деякі біологічні осо-
бливості американських хижаків. 
Більшість американських видів 
природних ворогів колорадсько-
го жука мають міцні трофічні 
зв'язки з жуками p. Leptinotarsa, 
вельми різноманітного в умовах 
Американського континенту і 
відсутнього у фауні Євразії, що 
може відбитися на пристосуван-
ні ентомофагів до існування у но-
вих умовах.

Крім того, при загальній поді-
бності клімату природного аре-
алу ентомофагів і зони їх перед-
бачуваної інтродукції в Європі є 
істотні відмінності у сезонному 
ході теплового режиму, забез-
печеності опадами, вологовміс-
ту повітря тощо. Ці обставини 
викликають необхідність більш 
ретельного підбору кліматичних 
умов для забезпечення успіху 
акліматизації.

Варто відзначити низку енто-
мофагів колорадського жука з 
місцевої фауни, які харчуються 
відкладеними яйцями і личинка-

КАРТОПЛЯРСТВО

Периллюс – вид клопів з сімей-
ства щитників. Ареал цих комах 
поширюється на Мексику, Сполу-
чені Штати і південь Канади. Цей 
вид був інтродукований у різні єв-
ропейські країни для біологічного 
захисту рослин, але прижився у 
Малій Азії і на Балканах. 

Вивченням біологічних особли-
востей, фенології та інших харак-
теристик периллюса на території 
колишнього СРСР у 1970–1980 
роках займалися на дослідних 
станціях у Львівській, Закарпат-
ській, Чернівецькій, Воронезькій 
областях і у Краснодарському краї. 
Дослідження тривали і у Польщі, 
Болгарії, Чехословаччині та ФРН. 
Нині є дані про інтродукцію виду 
на території Молдови, Сербії, Ту-
реччини, Болгарії, Греції, Північної 
Індії, що дозволяє зробити висно-
вок про досить широку територію 
акліматизації ентомофага.

На першій стадії личинки перил-
люса є фітофагами і смокчуть сте-
бла рослин картоплі. Клоп може 
полювати на личинок з кількох 
загонів комах, але перевагу віддає 
лічинoчним стадіям колoрадского 
жука. Повноцінним кормом для 
нього служать представники пів-

нічноамериканських листоїдів. 
При інтродукції периллюса були 
зафіксовані випадки його агресив-
ної поведінки стосовно амброзі-
євого листоїда, який є корисним 
гербіфагом. Однак aмброзіевий 
листоїд на даний час не здатний 
впливати на біологічну активність 
амброзії і контролювaти її чисель-
ність. Тому той факт, що він вия-
вився додаткової кормовою базою 
для живленні хижого клопа є по-
зитивним. У економічному аспекті 
периллюс набагато корисніший від 
даного гербіфага з урахуванням 
втрати врожаю і витрат на хіміч-
ний захист картоплі. 

Для імаго периллюса властивий 
низький температурний поріг за-
ціпеніння (3–6°С) і харчування 
(5–8°С), тому клопи вже ранньою 
весною починають пересуватися 
у пошуках їжі. Периллюс вихо-
дить із зимівлі раніше, ніж коло-
радський жук, приблизно на 10–15 
днів. Тому практичне використан-
ня периллюса у більшості районів 
сучасного ареалу колорадського 
жука можливе шляхом масованих 
випусків ентомофага на початку 
періоду відкладання яєць шкідни-
ком. 

ПЕРИЛЛЮС
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ми «колорада». Серед них багато 
видів турунів, які можуть харчу-
ватися яйцекладкою шкідника на 
початку її появи на сходах карто-
плі. Однак на більш розвинених 
рослинах культури роль цих ко-
рисних комах різко падає, бо вони 
є мешканцями поверхневого шару 
грунту і рідко піднімаються на 
рослини, де жук відкладає яйця і 

розвиваються його личинки. Інші 
хижі комахи – сонечко семикрап-
кове, золотоочка, деякі види па-
вуків і клопів – у весняно-літній 
період заселяють посіви зернових 
та інших культур, а на посадки 
картоплі переселяються у дру-
гій половині літа, після збирання 
зернових, коли значення колорад-
ського жука помітно знижується.

На увагу заслуговують кло-
пи роду Nabis, здатні знищити 
за добу по 6–7 яєць шкідника. 
Спостерігалося хижацтво рос-
линоїдних польових клопів Lygus 
pratensis L. і L. rugulipennis, які 
зазвичай харчуються соком рос-
лин, але у спекотні дні вони мо-
жуть висмоктувати вміст яєць 
колорадського жука та інших 
комах, що зустрічаються на кар-
топляному полі. Один дорослий 
польовий (луговий) клоп за добу 
в умовах посухи здатний зни-
щити в середньому 9 яєць жука 
(максимально 23); німфи Лігус 
знищують 4–5 яєць на добу. У де-
яких регіонах Білорусі відзначені 
часті випадки поїдання яєць і ли-
чинок колорадського жука різни-
ми видами хижих жуків із сімей-
ства Staphylinidae.

Серед паразитичних комах в 
умовах Європи відзначені два 
види мух, які розвиваються за 
рахунок личинок колорадсько-
го жука. Мова про Maigenia 
mutabilis (Tachinidae) і Megaselia 
rufipes (Phoridae). Випадки за-
раження досить рідкісні, і істот-

КАРТОПЛЯРСТВО
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ного значення паразитичні види 
мух європейського походження у 
врегулюванні чисельності коло-
радського жука не мають.

Зареєстровано також уражен-
ня яєць жука трихограмою, проте 
багаторазові проби яйцекладок, 
взяті у різні роки у різних геогра-
фічних зонах Євразії, показали, 
що зараження трихограмою но-
сить випадковий характер.

Багатьма дослідниками відзна-
чається хижацтво павуків (клас 
Arachnoidea, загін Araneina). На 
картопляному полі зареєстрова-
но 20 видів цього загону паву-
коподібних. У польових умовах 
особливо часто спостерігаються 
випадки поїдання личинок коло-
радського жука павуками-боко-
ходами з роду Xysticus Kochi. У 
лабораторних умовах одна сам-
ка цього виду щодня з'їдала 6–10 
личинок жука молодших вікових 
груп або 2–4 личинки III віку, або 
1 личинку IV віку. Відзначено та-
кож харчування личинками коло-
радського жука павуками з родів 
Trochosa terricola Thor., Clubiona 
pallidula Cl., та Theridium sp.

ЕНТОМОПАТОГЕНИ 
КОЛОРАДСЬКОГО 
ЖУКА

У природному регулюванні чи-
сельності шкідника велике зна-
чення мають ентомопатогенні 
нематоди і гриби. У СРСР при-
ділялася велика увага вивченню 

паразитичних нематод, що роз-
виваються у личинках і імаго ко-
лорадського жука. Встановлено 
значення окремих видів нематод у 
регулюванні чисельності шкідника 
та виявлено місця резервації па-
разитів у природних умовах. Най-
більше значення як паразити ко-
лорадського жука мають нематоди 
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родів Hexamermis, Neoaplectana 
(Steinernematidae) і Amphimermis 
(Mermithidae). Мермітиди поши-
рені головним чином у гірських 
районах Альп, Карпат і Кавказу, і в 
окремих місцях ними заражаються 

до 80–90% личинок колорадсько-
го жука, в результаті чого істотно 
знижується чисельність шкідни-
ка. У кишківнику нематод є пато-
генні для комах бактерії. Завдяки 
бактеріальному комплексу під-

вищується ефективність нематод 
як паразитів колорадського жука. 
Так, у гірських районах Чернівець-
кої області на висоті 800–1000 м 
над р. м. зараження личинок жука 
мермітидами іноді досягало 100%. 
Звикання мермітид до нового для 
них господаря є одним із наочних 
прикладів, який свідчить про при-
стосування ентомофагів до нового 
виду, який увійшов у середовище 
їх помешкання. 

Хвороби різної етіології мають 
важливе значення у динаміці по-
пуляцій багатьох комах. Досяга-
ючи рівня епізоотій, вони здатні 
припиняти масові розмноження 
шкідників сільського господар-
ства і лісу. Мікроорганізми, відо-
мі як збудники захворювань ко-
лорадського жука, були виявлені 
головним чином в особинах, що 
містяться в інсектаріях. У цих умо-
вах від хвороб іноді спостерігала-
ся масова загибель шкідника. Тому 
важливим завданням нині є ви-
вчення потенційних можливостей 
практичного застосування збуд-
ників хвороб проти колорадського 
жука у польових умовах. 

При підготовці статті 
використовувалися матеріали: 

www.activestudy.info
old.timacad.ru
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Виробники яблук вже давно ви-
знали переваги вирощування яблук 
за допомогою імунних сортів, тому 
останнім часом значна частина до-
сліджень та сортової інновації орі-
єнтована на них. 

Вища безпека вирощування, яка 
проявляється у тому, що у випадку 
використання звичайних сортів, осо-
бливо відносно грибкових захворю-
вань,  процес вирощування вимагає 
дуже чіткої роботи з захисту рослин 
та значного досвіду. Достатньо хоча 
б на 1-2 дні  затримати запланований 
цикл обробки засобами захисту, чи у 
критичний час провести обробку не-
відповідними препаратами – якість 
плодів яблук перетвориться з десерт-
ної на технічну. Резистентні сорти ж, 
в свою чергу, особливо завдяки своїй 
стійкості до грибкових захворювань, 
такої небезпеки не несуть, тому і гос-
подарі, яким бракує досвіду, можуть 
досягти гарних результатів.   Це ви-
рішення є надійним і для  тих гос-
подарств, які не мають в наявності 
оприскувач відповідної якості, чи 
вирощують яблука на дуже великих 
площах. Таким чином, завдяки змен-
шенню кількості циклів обробки за-
собами захисту, зменшується потре-
ба у кількості одиниць обладнання. 
На додачу, завдяки стійкості сортів до 
хвороб, затримка у обробці засобами 
захисту не призведе до значних змін у 

якості, як у випадку звичайних сортів. 
Напевно, нікого не потрібно переко-
нувати в тому, що не все одно, чи ре-
зультатом господарювання є технічне 
яблуко, або ж якісне столове яблуко. 

По суті, визначальним у питанні 
рентабельності є те,  що собівартість 
істотно знижується та  витрати на за-
соби захисту рослин можна зменши-
ти на 30 – 50%.

Надзвичайно важливим є питання 
сортового складу майбутнього саду, 
адже, однією з найважливіших скла-
дових цього рішення є питання ви-
бору сортів. Невдалий вибір  може 
впливати на результати  протягом 
десятків років, так як сортова струк-
тура саду не може бути змінена з дня 
на день. Попит на споживання якіс-
ного та здоровішого яблука стрімко 
зростає. 

Саджанці імунних сортів, які ви-
робляє плодорозсадник ДП «Голланд 
Плант Україна», створюють безпечну 
основу для закладання високоякісно-
го, прибуткового саду. 

Сорти бренду «Натуральне яблу-
ко» – це провідні європейські, лі-
цензійні, резистентні, десертні 
сорти яблук, які ,на додачу, макси-
мально підходять ще й для органіч-
ного садівництва: Луна®, Сіріус®, 
Оріон®, Ред Топаз®, Розела®, Сола-
ріс® та Аллегро®. Ці сорти внесені в 
Реєстр сортів, придатних для виро-

щування на території України. Са-
джанці цих сортів  можна придба-
ти виключно у плодорозсаднику 
ДП «Голланд Плант Україна».  Що 
робить їх особливими? Поряд з стій-
кістю до хвороб, вони вирізняються 
своїм вишуканим смаком, тривалим 
терміном зберігання та привабливим 
зовнішнім виглядом.  Ці сорти  ство-
рюють можливість для виробника 
використовувати меншу кількість 
засобів захисту рослин, забезпечую-
чи тим самим низьку собівартість, а 
завдяки довгому терміну зберігання, 
створюють безпеку реалізації плодів.  

Запрошуємо до співпраці не тіль-
ки фермерів, які мають намір за-
кладати сади, а також керівників 
переробних заводів, виробників соків 
і дитячого харчування та керуючих 
продажами для того, щоб за допо-
могою даних сортів Ви створили у 
Вашому регіоні відповідну виробни-
чу базу якісного яблука. Дані сорти 
повною мірою відповідають західно-
європейським вимогам до дитячого 
харчування Baby Food (продукт, що 
виробляється з яблук, які отриму-
ють шляхом інтегрального або ор-
ганічного (біо) вирощування, що га-
рантує низький рівень пестицидів у 
плодах, а відповідно, у кінцевому про-
дукті). 

Наші саджанці – Ваш успіх!
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Вирощування 
яблук за допомогою 
резистентних 
сортів означає 
більше переваг  
для виробників 
яблук 
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ЛУНА®

Сорт стійкий до парші, середня стій-
кість до борошнистої роси. Співвід-
ношення вмісту цукру та кислоти врів-
новажене (Брікс 12,5). Диплоїдний, 
надзвичайно високоврожайний, пло-
доношення настає рано. Сила росту 
дерева та форма крони схожа до групи 
сортів Голден делішес. Час достигання 
початок-середина жовтня. Плід можна 
зберігати до квітня у звичайному схо-
вищі, в процесі зберігання плід жовтіє, 
може з’явитись слабкий рум’янець. 
М’якуш щільний, соковитий, хрусткий. 
Придатний для інтегрованого та орга-
нічного вирощування.

ОРІОН®

Сорт стійкий до парші, середня стій-
кість до борошнистої роси. Співвід-
ношення вмісту  цукру та кислоти 
врівноважене (Брікс 12,5). Диплоїд-
ний, надзвичайно високоврожайний, 
плодоношення настає рано. Сила рос-
ту дерева та форма крони схожа до 
групи сортів Голден делішес. Час до-
стигання; початок – середина жовтня. 
Плід можна зберігати до квітня у зви-
чайному сховищі, в процесі зберігання 
плід жовтіє, може з’явитись слабкий; 
рум’янець. М’якуш щільний, сокови-
тий, хрусткий. Придатний для інтегро-
ваного та органічного вирощування.

СІРІУС®

Сорт стійкий до парші. Трипроїдний, 
сильнорослий сорт. Ріст крони дерева 
сорту схожий на клони Джонаголд. 
Достигає на один-два тижні пізніше, 
ніж Голден Делішес. Плоди розташо-
вані поодинці, великого розміру. За 
звичайного зберігання може зберіга-
тись до квітня місяця. Плодоношен-
ня настає рано, не схильний до аль-
тернації. Плоди середнього-великого 
розміру округлі, надзвичайно ефектні. 
М’якуш жовтий, щільний, дрібно-
зернистий, надзвичайно соковитий, з 
багатим ароматом (Брікс 14,7). При-
датний як до інтегрованого так і до 
органічного вирощування.
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«ЗОЛОТА ТРІЙКА» БРЕНДУ «НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®»

Отримати детальну інформацію та замовити саджанці 
Ви зможете за такими номерами тел: +38050543726123, +380503725574

Координатор проекту: +380503721729
Україна, Закарпатська обл., 89420, Ужгородський р-н

с. Тарнівці, вул. Концівська 17
www.hopu.com.ua
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Серед розмаїття рослин тро-
пічної флори особливої уваги за-
слуговує родина аннонових, яка 
налічує багато господарсько-цін-
них об’єктів. Одні з них наділені 
смачними плодами, інші – арома-
тичними маслами та інгредієнтами 
для лікарських засобів. Але у них 
є спільна риса, неприйнятна для 
Україні – всі ці рослини не перено-
сять заморозків і тому не є придат-
ними для вирощування у відкрито-
му грунті. Окрім єдиної рослини з 
родини аннонових з роду азиміна, 
яка отримала назву азиміна трило-

патева (Asimina triloba). Ця рослина 
у природному ареалі поширена на 
всій території США аж до кордону 
з Канадою, тому її можна рекомен-
дувати і для вітчизняних садівників, 
особливо у південних регіонах Укра-
їни, де кліматичні показники від-
повідають природним умовам 46-ї 
паралелі північної широти, яка пе-
ресікає північні регіони США. Там 
азиміну трилопатеву ще називають 
бананове дерево, вочевидь, через 
смак плодів, чи пау-пау, бо ще іспан-
ці іменували плоди рослини не інак-
ше як papaya завдяки їх зовнішній 
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подібності. Натомість 
між папайєю і азиміною 
мало спільного, вони на-
віть належать до різних ро-
дин. І там, де азиміні добре, 
папайї – смерть. Бо згідно 
з дослідженнями, відносно 
невеличкі за своїми розміра-
ми листопадні дерева азиміни 
трилопатевої витримують дов-
готривалі морози до – 25°С, дуже 
повільно ростуть, але є довгожите-
лями серед садових культур. Ска-
жімо, в американській літературі є 
відомості про рослини столітнього 
віку. В Україні відомі факти рясного 
плодоношення азиміни трилопате-
вої у 70-річному віці. І ці дерева досі 
добре почуваються у Одеському 

ботанічному саду 
і в Києві – у Бо-
танічному саду ім. 
О.В.Фоміна. Зазна-
чається, що одним 
із найважливіших 
напрямів з акліма-
тизації азиміни, як і 
інших інтродуцентів, 
є сівба і відбір насіння 

в декількох поколін-
нях від стійких до умов навколиш-
нього середовища сортів. Головною 
привабою цієї рослини вважаються 
плоди, хоча корінні народи Амери-
ки для лікування використовували 
мало не всі її органи – листя, пагони, 
коріння і насіння. Нині насадження 
азиміни трилопатевої можна зустрі-
ти у всіх південних країнах і регіонах 
Європи, культура також впала в око 
японським садівникам. Цікаво, що 
перший сіянець бананового дерева 
на теренах Євразії був висаджений 
на іспанський грунт у 18 столітті. 

Насіння цієї рослини достатньо 
велике. Для того, щоб у кліматич-
них умовах України з нього вирос-
тити дерево, застосовують страти-
фікацію. Як зазначають досвідчені 
садівники, насіння азиміни після 
видалення з плодів дуже швидко 
висихає – через 5 днів зберігання 
на відкритому повітрі вміст вологи 
суттєво знижується, що призведе 
до його непридатності. Пересу-
шувати насіння ні в якому разі не 
можна. Тому до стратифікації варто 
помістити насінини у скляній банці 
у холодильник і добре промивати 
чистою водою 1– 2 рази на тиждень.

Рекомендацій зі стратифікації ви-
стачає, не будемо зосереджуватися 
на кожній із них. Є найоптимальні-
ший метод – зразу посіяти азиміну 
у відкритий грунт. Для цього знадо-
биться розчин марганцівки, у якому 
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на 10–15 хвилин треба замочити 
насіння. Марганцівка знезаражує 
і виконує роль стимулятора росту. 
Після замочування можна висадити 
насіння на постійне місце у відкри-
тий грунт на глибину 1.5–2 сантиме-
три і замульчувати листям. 

Ще дієвішим варіантом може ви-
явитися висадка насіння у горщики, 
адже у ємності грунт прогріваєть-
ся краще, і рослини розвиваються 
швидше. При висадці насіння у гор-
щик його треба заглибити і замуль-
чувати. Навесні, коли морози віді-
йдуть, варто перенести горщики з 
насінням у теплицю чи у веранду, що 
максимально пришвидшить процес 
пророщення. 

Субстрат для горщиків можна 
приготувати самому, так надійніше. 
Субстрат складається з трьох час-
тин – 1/3 крупного річкового піску, 
1/3 листяного перегною і одна час-
тина перегною із тваринного послі-
ду. Який би грунт не готували для 
сіянців, обов'язково одна третя його 
частина має складатися з піску або 
якогось іншого крупнозернистого 
матеріалу, що не триматиме воду і 
забезпечить безперешкодну аера-
цію.

Коли мине загроза пізніх замо-
розків, сіянці варто пересадити з 
горщиків у відкритий грунт. Для 
азиміни найкраще підходить добре 
освітлене місце, захищене від ві-

тру. При садінні на схилі для запо-
бігання потоків дощових вод треба 
облаштувати водостічні канави. 
Пересадку азиміна трилопатева пе-
реносить важко, зростання може 
призупиниться на кілька років. Її 
корінці ламкі, тому за необхіднос-
ті рослину треба пересаджувати з 
грудкою землі. Коренева система 
у азиміни поверхова, часто слабо 
розгалужена, залягає неглибоко. У 
5–10-літніх рослин – до 50– 60 см, 
у 15– 20-літніх – до 1,5– 1,8 м, бічне 
коріння сягає на 5–7 м від штамбу. 
Основна маса коренів зосереджена 
на глибині 50–70 см. Для садіння 
використовують сіянці або саджан-
ці азіміни.

Оптимальною схемою посадки 
при закладанні насаджень є 5х3 м, 

де відстань у міжрядді – 5 м, між 
рослинами – 3 м. Посадкові ями 
мають бути глибиною 50–60 см, за-
вширшки 60–70 см. На щільних су-
глинних грунтах треба обов'язково 
зробити дренаж на дні посадкової 
ями, щоб уникнути застою води за 
рясного зволоження. 

Землю верхнього шару ями змі-
шують з 5–10 кг компосту або пе-
регною, рослину висаджують на 
горбок, розправляючи кореневу 
систему, заповнюють яму землею з 
міжрядь, роблять лунку для поливу, 
яку мульчують торфом, корою, пе-
регноєм. У перший і другий рік сіян-
ці у дуже спекотну погоду необхідно 
притіняти. Хоча варто не забувати, 
що азиміна трилопатева у тіні роз-
вивається гірше, ніж на сон-
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ці. З віком рослини стають більш 
витривалі.

Рослини насіннєвого походжен-
ня закладають генеративні бруньки 
вже на 4–5 рік, зацвітають на 5–6 
рік, щеплені швидше – на 2–3 рік. 
Вага врожаю може сягати до 30–40 
кг з однієї рослини.

Вступ у фазу повного плодоно-
шення характерний для дерев віком 
10–15 років. Урожай формується 
на торішніх пагонах і залежить від 
сили росту рослини, умов вирощу-
вання і, звісно, від якісного запилен-
ня. До речі, це вважається однією 
з головних проблем на шляху до 
промислового вирощування плодів 
азиміни в Україні. Адже комах-запи-

лювачів на наших теренах не помі-
чено, тому доведеться запилювати 
квітки азиміни, які мають шикар-
ний вигляд і досить специфічний 
запах, або власноруч, або поклас-
тися на вітер і наявність генетично 
різнорідних сортів на ділянці, хоча, 
як відзначають практики, це є мало-
ефективним. Щоправда, трапляєть-
ся, що квітки пау-пау відвідують жу-
ки-бронзівки, вони із задоволенням 
ласують пилком, але ймовірність їх 
участі у запиленні є мінімальною. 

Натомість догляд за рослинами 
не є складним, здебільшого він по-
лягає у прополюваннях від бур'янів, 
мульчуванні і поливі. 

Є відомості, що азиміна чуйна до 
підживлення, особливо до азотно-
фосфорних добрив. Хоча у молодо-

му віці – до 5–7 років – при добре 
заправлених посадочних ямах 

рослина не потребує додат-
кової підгодівлі, викорис-

товує запас поживних 
речовин, сприятливий 
вплив справляє муль-
чування, зберігаючи 

вологу і збагачуючи 
грунт органічними ре-

човинами. З огляду 
на зростання азимі-
ни у наступні після 
приживання роки 
бажано удобрити 
саджанці азотними 

добривами. Головне – не перестара-
тися. Бо через сильний вегетатив-
ний приріст у молодих дерев може 
затриматися вступ у плодоношення. 
У такому випадку бажано внесення 
ще і фосфорно-калійних добрив, що 
стимулюють вступ рослин у репро-
дуктивну фазу.

Характерні особливості мають і 
самі плоди азиміни трилопатевої. 
Деякі супліддя досягають значної 
ваги, і щоб гілки їх витримали, зна-
добляться підпори. Незадовго до 
достигання в Україні цей період 
настає наприкінці серпня або на 
початку вересня, зелені плоди по-
чинають міняти колір на лимонно-
жовтий. При повному достиганні 
вони обсипаються і навіть якщо 
не ушкоджуються, псуються дуже 
швидко – через 3–4 години при кім-
натній температурі. Їх смак починає 
гіршати, з’являється присмак, який 
нагадує перепалену каву. 

Цікаво, що плоди у суплідді до-
зрівають неодночасно, але супліддя 
обсипається тільки після дозріван-
ня останнього плоду в ньому, через 
що перші дозрілі плоди перестига-
ють на дереві. Якщо плоди знімати 
незадовго до достигання, вони до-
зріватимуть при зберіганні, але їх 
соковитість знижуватиметься. 

Анатолій РОЗЕНБЛАТ,  
садівник
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Кісточкові породи відрізня-
ються від зерняткових низкою 
біологічних  особливостей, що 
треба враховувати під час фор-
мування крони та обрізування. 
Їх дерева інтенсивніше ростуть 
у молодому віці. За перші роки 
вегетації пагони часто досягають 
довжини 1,5–2 м і мають бічні 
розгалуження.  Особливо силь-
ним ростом відзначаються біль-
шість сортів сливи, абрикоса, 
персика та черешні.

Доведено, що обрізування у 
значній мірі впливає на пере-
розподіл поживних речовин, 
які засвоюються і синтезуються 
рослиною, і менше впливає на 
їх загальне надходження і син-
тез. Тому найбільш ефективним 
буває обрізування, якщо його 
застосовують у комплексі з об-

робітком ґрунту, підживленням, 
боротьбою зі шкідниками та хво-
робами.

Омолоджування плодових де-
рев – один із найефективніших 
прийомів обрізування, завдяки 
якому можна подовжити про-
дуктивність саду. Даний спосіб 
обрізування  ефективний для 
плодоносних дерев, які вступили 
у пору повного плодоношення і 
мають ослаблений приріст одно-
річних пагонів та дають дрібні 
плоди або починають старіти і 
відмирати. Омолоджування пло-
дових дерев сприяє посиленню 
росту однорічних пагонів, зна-
чному поліпшенню якості пло-
дів і підвищенню врожайності 
таких дерев. Його найдоцільні-
ше проводити у роки з меншим 
урожаєм. У плодоносних дерев 

при ослабленні річного приросту 
(менше 15–18 см у зерняткових 
порід і 18–25 см у кісточкових) у 
районах з достатньою кількістю 
опадів обрізування скелетних та 
напівскелетних гілок проводять 
один раз у 5–6 років на 2–3– річ-
ну деревину, над добре розви-
нутою плодушкою, залишаючи 
шипик розміром 0,5 см. Щоб ви-
значити ступінь омолоджуючого 
обрізування скелетних гілок, які 
мали незначний приріст протя-
гом кількох років підряд, на двох 
скелетних гілках, найбільш ха-
рактерних, знаходять нормаль-
ний приріст, який перший від 
кінця гілки має довжину 35–40 
см, і на ньому вкорочують гілку. 
На приростах такої довжини і 
віку омолоджують усі скелетні і 
напівскелетні гілки, а обростаючі 
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гілочки проріджують та вкорочу-
ють на 1/3 їх довжини.

Обрізування сливи. За ха-
рактером росту і плодоношення 
сорти сливи поділяються на дві 
групи. До першої групи належать 
сорти, у яких урожай формується 
на середніх і сильних однорічних 
приростах. Сорти другої групи 
плодоносять в основному на пло-
дових утвореннях – шпорцях. 

За пагоноутворювальною здат-
ністю сорти сливи поділяють на 
сорти з високою пагоноутворю-
вальною здатністю, крони дерев 
у яких у молодому віці сильно 
загущуються (Угорка звичайна, 
Ренклод фіолетовий, Вереснева); 
із середньою пагоноутворюваль-
ною здатністю (Угорка італійська, 
Ренклод Альтана, Персикова); із 
слабкою пагоноутворювальною 
здатністю, крони дерев у яких 

рідкі, плоди розміщуються рівно-
мірно (Ганна Шпет, Кірке).

Обрізування сливи повинно 
сприяти, головним чином, під-
триманню щорічного нормаль-
ного приросту. З цією метою 
проводять проріджування і вко-
рочування. У сортів, що плодо-
носять на однорічній деревині, 
вкорочування повинно бути мі-
німальним, щоб не викликати 
утворення великої кількості роз-
галужень, які загущують крону. У 
сортів, що плодоносять на дво-
річній деревині, вкорочують од-
норічний приріст сильніше, щоб 
викликати утворення шорець.  
Однорічні пагони завдовжки по-
над 40 см обрізують на 1/4–1/5 
їх довжини. Якщо приріст пере-
вищує 15–20 см, тоді слід про-
водити вкорочення скелетних і 
напівскелетних гілок на дворічну 
деревину над ближчими бокови-
ми пагонами. Коли приріст па-
гонів незначний, треба робити 
омолоджуюче обрізування на 3–5 
річну деревину до найближчого 
сильного розгалуження, направ-
леного назовні. Загущену крону 
проріджують. 

Обрізування абрикоса. Абри-
кос плодоносить як на коротких 
плодових гілочках, так і на довгих 
приростах минулого року. Але 
більша частина врожаю утворю-
ється на букетних гілочках, які 
відмирають після 3–4 років пло-

доношення. Щоб одержати висо-
кі врожаї плодів, дерева повинні 
давати достатній щорічний при-
ріст (40–45 см) однорічних паго-
нів. Після закінчення формуван-
ня крони щорічно проріджують 
дерева та вкорочують однорічні 
пагони, якщо вони довші за 50–
60 см. При меншій довжині їх у 
молодих дерев крону тільки про-
ріджують. Коли приріст у таких 
дерев стає меншим на 25 см, крім 
проріджування, омолоджують усі 
скелетні і напівскелетні гілки на 
2–3-річну деревину. Дерева, що 
вступили у період повного пло-
доношення і мають приріст не 
менше 30 см, потребують лише 
проріджування крони. Якщо 
приріст у них менше 25 см, крім 
проріджування крони омолоджу-
ють гілки на 3–4-річну деревину 
один раз у 5–6 років. Щоб запо-
бігти пошкодженню плодових 
бруньок морозами, проводять 
також літнє обрізування  (у пер-
шій декаді червня) – вкорочуван-
ня всіх однорічних зелених паго-
нів на 1/2–1/3 їх довжини, коли 
вони досягають 25–30 см. Плодо-
ві бруньки, які з’являються на но-
вому прирості після обрізування 
пагонів, морозостійкіші, ніж ті, 
що утворюються на пагонах без 
обрізування. Літнє обрізування 
краще проводити в роки, коли 
дерева з малим врожаєм або без 
урожаю.
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САДІВНИЦТВО

Обрізування аличі. Найпоши-
ренішу округлу крону з пониженою 
зоною плодоношення дерев аличі 
формують так само, як і у сортів 
сливи із сильним та середнім гілку-
ванням. У нижньому ярусі заклада-
ють 4–5, у другому – 2–3 скелетні 
гілки. Коли приріст дерев стає по-

мірним, пагони подовження дося-
гають довжини 30–50 см, до дерев 
застосовують мінімальне обрізу-
вання. Видаляють сухі, поламані, 
дуже оголені гілки, а верхівки гілок, 
що звисають, переводять на краще 
розташований бічний пагін. У пе-
ріод повного плодоношення дере-

ва аличі часто перевантажуються, 
внаслідок чого плоди дрібнішають, 
слабшає приріст гілок. У таких ви-
падках застосовують вкорочуван-
ня гілок на 2–3-річну деревину над 
боковою гілочкою, що зручно роз-
ташована. Поряд з укорочуванням 
застосовують сильніше проріджен-
ня крони, видаляючи на кільце 
слаборозвинуті, оголені гілочки. 
Проріджувати і вкорочувати па-
гони не потрібно. Дане ретельне 
обрізування викликає посилений 
ріст пагонів і зменшує закладання 
генеративних бруньок, дерева не 
перевантажуються. Алича добре 
витримує омолодження, тому якщо 
приріст припиняється повністю і 
починають засихати кінцівки гілок, 
дерева потрібно омолоджувати 
сильніше – на 5–7-річну деревину 
із сильним прорідженням слабо-
розвинутих та оголених гілок. 



ПОКРАЩЕННЯ 
СОРТИМЕНТУ
ПЕРСИКА  
ТА АБРИКОСА

В. В. ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук,
Інститут 
садівництва НААН

САДІВНИЦТВО

квітень 202142



43квітень 2021

ТАКІ РІЗНІ,  
АЛЕ ВОДНОЧАС 
ЧАСТКОВО  
І БЛИЗЬКІ

Абрикос звичайний (Armeniaca 
vulgaris, 2n = 16), як і персик зви-
чайний (Persica vulgaris, 2n = 16) 
належать до підсімейства сли-
вові (Prunoideae). Вони мають 
надто різні певні біологічні осо-
бливості (силу росту дерев, вели-
чину плодів, ступінь визрівання 
деревини), та саме відносна гене-
тична спорідненість обумовлює 
можливість їх культури на дея-
ких спільних підщепах. Звичай-
но, що максимальну «сумісність» 
(особливо за умов півдня України 
на слаболужних, сухих чи карбо-
натних грунтах) найкраще забез-
печить вирощування абрикоса на 
сіянцях абрикоса, а персика на 
сіянцях персика. Але широкий 
ареал можливого вирощування 
обох культур та грунтове різно-
маніття (вологі чи перезволожені 
та кислуваті грунти, тривалість 

вегетації) обумовлюють придат-
ність для багатьох їх сортів сіян-
ців аличі, вегетативно-розмно-
жуваних підщеп міжвидового 
походження та навіть сливи.

АКТУАЛЬНІСТЬ:  
ДЕ І КОЛИ

Чим далі на північ від умовної 
лінії Чернівці – Вінниця – Умань-
Черкаси – Полтава ми «переміщу-
ємося», тим проблемнішим стає 
вирощування обох вказаних куль-
тур як у фермерських, так і у при-
ватних присадибних садах. Мож-
на коротко було б сказати: чим 
далі, тим сильнішим стає вплив 
зими. Але це тільки частина прав-
ди, а в цілому все не так однознач-
но. Як не дивно, але на Київщині 
критичні зими (з морозами силь-
ніше – 27–28оС) бувають раз на 
10–12 років, що майже подібно до 
Вінниччини або Черкащини. Але 
справа не у морозостійкості, а у 
зимостійкості, яка є надзвичайно 
багатогранною. 

САДІВНИЦТВО

Сніг на квітуючі дерева абрикосу – 
не така вже й рідкість на Київщині

Персик 
окуліровкою  
на сливу – 
відростання 
гілок за одне 
літо
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На щастя, центр України (як 
і лівіше чи правіше) багатий на 
достатньо садопридатні грунти 
(окрім тих, що під зерновими та 
буряком), у міру родючі та глибо-
кі; в основному уже слабокислі за 
рh, а також достатньо вологоємкі 
(фракція суглинку життєво важ-
лива). Клімат помірніший – спе-
ки менше, а опадів (хоч і нерівно-
мірно по роках) значно більше. 
Тобто у цілому умови кращі, ніж 
на пісках Одеської, Херсонської 
чи Миколаївської областей. А 
«партійний клич» 70-х і 80-х ро-
ків «Освоїмо малопридатні грун-
ти під сади та виноградники! » 
теж на щастя залишився у мину-
лому. 

Усе було б добре, якби не силь-
ні перепади температур у зимо-
во-весняний період та пізньо-
весняні заморозки (наприкінці 
квітня, а то й на початку травня). 
Саме вони порушують помірну та 
щорічну продуктивність, перево-

дячи дерева персика та абрикоса 
на сильну періодичність. Це, у 
свою чергу, спричиняє перена-
вантаження їх врожаєм, і відпо-
відно – слабку підготовку навіть 
до звичайних зим. А через один–
два роки справу «довершують» 
на ослаблених деревах хвороби, 
оскільки фаховий рівень садівни-
ків (з точки зору агрономії та за-
хисту) буває недостатнім. Абри-
кос скрізь є ранньо-квітучою 
культурою, тому у північніших 
регіонах частіші ризики пошко-
дження ще й моніліозом після 
навіть невеликих дощів, а іноді і 
снігу. Персик квітує значно пізні-
ше, але чуттєвий до «кучерявості 
листя».

Як результат, дерева «про-
падають». Але виявляється, у 
більшості випадків гине тільки 
надземна частина. А сильна та ба-
гаторічна коренева система, яка 
біологічно є сіянцем абрикосу, 
персика, аличі, сливи або мигда-

САДІВНИЦТВО

Вид нових гілок 
восени  після 
перещеплення 
(весняною 
копуліровкою) 
абрикосу на 
абрикос: розвиток  
по силі різний

Український сорт ЗОРЯНИЙ 
– один з кращих серед ранніх 
абрикосів
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лю, за 2–3 роки «відроджує» уже 
власну верхівку. Залишається два 
варіанти: викорчувати все та по-
садити дерева заново (витратив-
ши багато часу та грошей) або ж 
перещепити у штамб чи в уже го-
тову крону певні сорти (часу теж 
треба, але фінансів менше). 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ  
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
СОРТІВ  
І ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

Рушійною силою є кон’юнктура 
ринку або зміна смаку. Чи то 
в пристойному фермерському 
саду, чи на дачній або присадиб-
ній ділянці після декількох років 
плодоношення дерев, оцінки їх 
товарно-біологічних, смакових 
та технологічних властивостей 
ми можемо розчаровуватись, а 
точніше, прийти до висновку: 
треба, щоб було краще. 

САДІВНИЦТВО

На кожну гілку – 
інший сорт: ріст 
окулянтів  (наприкінці  
червня) на 3-х річній 
аличі



САДІВНИЦТВО

Підгрунтям для цього може 
бути низка невідповідностей:
•  невідповідність отриманого вро-

жаю параметрам раніше заявле-
ного сорту (через неусвідомлену 
підміну саджанця, а то й обман);

•  бажання збільшити або зменши-
ти кількість дерев уже наявного 
сорту;

•  наявність на купленій землі 
чи садибі дерев напівкульту-
рок (невідомого походження або 
ж просто сіянців дикорослих 
абрикоса, аличі, сливи чи пер-
сика);

•  бажання закріпити і вирощува-
ти новіший та конкурентніший 
на даний час сорт.

СПОСОБІВ НЕБАГАТО, 
АЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ – 
ВРАЖАЮЧА

Так різнопланово і просто 
працювати, як із сливою (див. 
№1 журналу за 2021р.) не вийде. 
Абрикос та персик у силу біо-
логічної специфіки до умов фор-
мування тканини калюсу («ра-
ньової», тобто заживлення місця 
щеплення) надто примхливі. Тре-
ба працювати у ранні терміни – 
до початку сокоруху, за відносно 
невисоких, але стабільно плюсо-
вих температур. І все буде добре, 
якщо після щеплення не вдарить 
сильний приморозок. На перший 
план виходять тільки два способи: 
«поліпшеною копуліровкою» на 
гілках 0,5–2 см чи «окуліровкою 
вприклад» (традиційно літньою 
або ж ранньо-весняною). Досвід 
та майстерність іноді «підкажуть» 
можливість та момент (за певних 
сприятливих умов) спрацювати 
«за кору». І третє – ризикувати та 
вірити, що сильного похолодання 
уже не буде.

У разі доброго приживлен-
ня щеплень результативність за 
1–2 роки дійсно вражає. На від-
міну від яблуні та груші абрикос 
та персик біологічно схильні до 
формування як пагонів другої 
хвилі росту (виноградарі на-
зивають їх «пасинками»), так і 
третьої хвилі (за своєчасного 
прищипування верхівок). Таким 
чином, через рік матимемо перші 
та величезні плоди, а через 2–3 
роки – повноцінне та нове дере-
во з великим врожаєм, та ще й 
нового сорту.

Але варто пам’ятати про по-
лярність – чим сильніша коре-
нева система, тим більше точок 
росту повинно буди у кроні. При 
проведенні перещеплення варто 
працювати із живцями (частина-
ми пагонів) не з 2–3 бруньками, а 
у 4–6 штук. Логіка проста: більша 
кількість точок росту дають паго-

Персик РЕДХЕЙВЕН і на Київщині формує високоякісні плоди  
у першій декаді серпня

квітень 202146
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ни тонші і під тупішими кутами, 
відповідно з кращим кріпленням 
та меншими ризиками відломів. 
Але головне – ми формуємо не 

саджанець, а дерево, яке невдовзі 
має плодоносити. А як відомо, 
плодові бруньки на пагонах-жи-
ровиках не формуються.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ  
ДО ЗАГОТІВЛІ  
ТА РЕЖИМУ  
ЗБЕРІГАННЯ ПАГОНІВ

Навіть плодоносні дерева пер-
сика здатні формувати передчас-
ні пагони. Вони є тонкими, і пере-
важно погано визрілими – тому 
їх варто уникати. В абрикосу на-
впаки – через надмірну сильно-

САДІВНИЦТВО



квітень 202148

Український сорт Київський 
красень – окрім пізнього 
достигання та крупноплідності, 
ще й досить зимостійкий

рослість, варто уникати пагонів 
товстіших за 8-10 мм. 

В силу специфічних особли-
востей, абрикос та персик мають 
суттєво коротший період біоло-
гічного спокою, і не тільки дерев 
у саду, але і нарізаних з осені па-
гонів. Сховище для них має бути 
з регулярним та тривалим режи-
мом температур не вище + 2-3оС. 
Після березня місяця триватиме 
період уже їх вимушеного спокою. 
За умов в + 6-7оС і вище бруньки 
почнуть розвиватись, і пагони до 
моменту весняного перещеплен-
ня стануть непридатними.

 
ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ 
І ФОРМУВАННЯ  
У ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

У рік проведення періодично ви-
даляємо із самої весни і влітку зе-
лені пагони нижче місця щеплення. 
Оскільки бруньки в обох культур 
є мішаними – на одному вузлі по-
середині одна ростова (вегетатив-
на), а по боках одна-дві квіткові 

(генеративні) – можливе цвітіння. 
Тому як самі квітки, так і можливу 
зав’язь у рік перещеплення слід ви-
даляти. Послаблюємо обв’язочну 
плівку не знімаючи, а роблячи но-
жем по ній короткі та косі порізи, 
внаслідок чого при потовщенні 

нових пагонів вона або сама роз-
повзеться, або наприкінці червня її 
можна повністю зняти. Запобігає-
мо поломам ростучих пагонів шля-
хом їх підв’язування, контролюємо 
і нейтралізуємо шкодочинність 
шкідників та хвороб. 

САДІВНИЦТВО
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Щеплення живцем застосову-
ють у плодових розсадниках для 
перещеплення підщеп, на яких 
не приживались або загинули зи-
мою бруньки, у садах для переще-
плення дерев малоцінних сортів 
кращими сортами, а також при 
лікуванні штамбів дерев, пошко-
джених гризунами. Починають 
щепити рано навесні перед цвітін-
ням дерев з настанням сокоруху, 
коли добре відокремлюється кора, 
і продовжують впродовж місяця. 
Щеплення у ранні строки дає кра-
щі результати. Живці для щеплен-
ня можна нарізувати, починаючи з 
часу повного опадання листя во-

сени і до набрякання бруньок на-
весні. У порід та сортів, в яких од-
норічні пагони часто підмерзають 

взимку, – черешні, персика, абри-
коса і недостатньо морозостійких 
сортів груші – живці нарізують 

САДІВНИЦТВО

ЩЕПЛЕННЯ ЖИВЦЕМ

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат  с.-г. наук

Л.В. ПостоЛенко, 
кандидат  с.-г. наук

Щеплення у розщіп
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восени, до настання сильних мо-
розів.

Відомо багато способів щеплення 
живцем, але найпоширеніші з них –
щеплення за кору, копулювання, на-
приклад, у боковий надріз, у розщіп 
і напіврозщіп, містком.

Щеплення за кору. Один з най-
більш поширених способів, яким 
щеплять підщепи або гілки діаме-
тром 3–5 см у кроні дорослих дерев. 
Для цього гілки перед щепленням 

зрізують на пеньок заввишки 30–50 
см. Зріз краще робити у такому міс-
ці, де нижче його на відстані 5–8 
см є пагін або гілка, які у перший 
період після щеплення забезпечу-
вали б живлення живця. Поверхню 
зрізу добре зачищають ножем. На 
гладенькому рівному боці гілки ро-
блять поздовжній розріз кори за-
вдовжки 2–3 см. Краї розрізу кори 
відокремлюють кісточкою окуліру-
вального ножа або спеціальним ви-

ступом на кінці обушка копулюваль-
ного ножа і зразу ж готують живець. 
Беруть пагін у ліву руку верхівкою 
до себе, відступаючи від нижнього 
кінця його 4– 5 см і з протилежного 
боку кінцевої бруньки роблять на-
вскісний зріз завдовжки 3,5–4 см. 
Відраховують три бруньки знизу 
живця, зрізують верхівку і встав-
ляють його у підготовлений розріз 
кори на гілці, міцно обв’язують по-
ліетиленовою стрічкою і обмазують 
садовим варом місце з’єднання ком-
понентів. На гілках до 3–4 см у діа-
метрі за кору вставляють один жи-
вець, а на товстіших – по два живці 
(по одному на кожному боці зрізу 
гілки).

Способом копулювання ще-
плять тонкі гілки молодих дерев у 
саду, підщепи у розсаднику, якщо 
діаметри підщепи і живця приблиз-
но однакові. Для цього підщепу або 
гілку зрізують навскіс так, щоб до-
вжина зрізу була у 3–4 рази більша 
діаметра їх. Такий же зріз роблять 
на нижньому кінці живця (прище-
пи), який повинен мати дві–три 
добре розвинуті бруньки. Верхівку 
живця зрізують над самою верх-
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ньою брунькою під кутом 40–50º. 
Зрізи живця і підщепи з’єднують 
так, щоб кора і камбій їх збігалися. 
Місце щеплення обв’язують і обма-
зують садовим варом.

Копулювання поліпшене з 
"язичком" (з поздовжнім надрі-
зом на навскісному зрізі прищепи 
і підщепи). Такі надрізи роблять на 
одну третину відстані від вершини 
гострого кута зрізу. "Язичок" забез-
печує щільне з’єднання щеплених 
компонентів і сприяє зрощенню 

їх. З’єднуючи прищепу з підщепою, 
"язичок" першої закладають за "язи-
чок" другої.

Щеплення у приклад. Цим спо-
собом щеплять гілки дерев, підщепи 
у розсаднику, на яких не можна ко-
пулювати або щепити за кору. При 
щепленні у приклад зріз на живці го-
тують так, як і при щепленні за кору. 
Підщепу зрізують на пеньок із неве-
ликим скосом. На підвищеному боці 
пенька-підщепи роблять навскісний 
зріз, ширина і довжина якого пови-
нні відповідати зрізу на живці. Щоб 
зрізи живця і підщепи точніше збі-
гались, рекомендується робити по-
здовжні надрізи ("язички"). "Язичок" 
прищепи закладають за язичок під-
щепи, суміщають кору, камбіальні 
шари компонентів, обв’язують і об-
мазують садовим варом. 

Щеплення у розщіп і напівроз-
щіп. Здебільшого застосовують 
для перещеплення плодових дерев 
старшого віку, в яких діаметр гілок 
у місці щеплення становить понад 
5 см. Такі гілки мають товсту кору, 
і їх іншими способами важко пере-
щеплювати. Кожну перещеплювану 
гілку зрізують пилкою, і зрізи зачи-
щають ножем. По центру зрізу гілки 
роблять один або два розщепи, в які 
вставляють живці. Іноді з різних бо-
ків гілки пилкою роблять круті вер-
тикальні порізи завдовжки до 10 см і 
завглибшки 3 см. Для цього способу 

щеплення готують живець із трьо-
ма добре розвинутими бруньками. 
На нижньому кінці його, під самою 
брунькою, з двох протилежних бо-
ків роблять навскісні зрізи так, щоб 
вони мали вигляд клина з приту-
пленим кінцем завдовжки 4–5 см. 
Місце щеплення обв’язують і обма-
зують садовим варом.

Щеплення зимове. Цей спосіб 
застосовують на добре розвинутих 
однорічних підщепах, які потім ви-
саджують у розсадник для вирощу-
вання саджанців. Для цього восени 
до настання морозів добирають 
підщепи, переносять їх у примі-
щення або підвал із температурою 
0–5 ºС, коріння пересипають во-
логим піском або тирсою і так збе-
рігають до часу щеплення. Живці 
заготовляють у листопаді – груд-
ні і зберігають як і для весняного 
щеплення. Зимове щеплення про-
вадять із січня до кінця березня, 
але кращі результати одержують у 
лютому. Перед щепленням корене-
ву систему підщеп відмивають від 
землі. Надземну частину підщепи 
зрізують до кореневої шийки і за-
лежно від товщини її застосовують 
відповідний спосіб щеплення.

Підщепи, які за товщиною у місці 
зрізу дорівнюють товщині живця, 
щеплять способом поліпшеного ко-
пулювання, а товстіші – у приклад. 
Потім обв’язують, обмазують садо-
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вим варом й укладають рядами в 
ящики, пересипаючи вологою тир-
сою. Протягом двох–трьох тижнів 
ящики витримують у приміщенні 
з підвищеною вологістю при тем-
пературі до 20 ºС для зрощення 
компонентів. Після цього щепи пе-
реносять у підвал або загортають у 
сніг, щоб запобігти передчасному 
проростанню бруньок на прищепі. 
Рано навесні, як тільки можна про-
вадити польові роботи, щепи ви-
саджують у грунт на таку глибину, 

щоб місце щеплення було на рівні 
поверхні грунту, і підгортають, щоб 
верхня брунька на живці була на 2–3 
см вкрита землею. Коли з бруньок 
живця утворяться два пагони, кра-
щий залишають і підгортають зем-
лею, щоб він не поламався, а слаб-
ший вкорочують. 

Щеплення містком. Щеплен-
ня проводять рано навесні під час 
сокоруху. Живці мають бути до-
вшими, ніж ширина пошкодженої 
ділянки кори. З обох кінців живців 

роблять навскісні зрізи завдовж-
ки 3–4 см. Потім на штамбі вище 
і нижче пошкодження роблять 
Т-подібні розрізи кори за кількістю 
живців. У такі розрізи вставляють 
кінці підготовлених живців зрізами 
до деревини стовбура. Потім місце 
щеплення обв’язують і замазують 
садовим варом. Через певний час, 
коли живці приживляються, через 
них відновлюється зв'язок корене-
вої системи з надземною частиною 
дерева. 

САДІВНИЦТВО
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За повідомленнями узбецьких 
і таджицьких ЗМІ, ядра абри-
косових кісточок є чи не най-
дорожчим експортним товаром 
цих країн, адже рівень світових 
цін на продукт сягає від 3000 до 
4000 доларів США за тонну. Ска-
жімо, роздрібна ціна кілограма 
очищеної абрикосової кісточки 

в Україні становить 100 гривень 
і більше, що при конвертації до-
рівнює 3600 доларам США за 
тонну. Чим не бізнес-ідея для 
аграріїв, особливо якщо прода-
вати товар закордонним партне-
рам, бо в Україні цей продукт не 
користується високим попитом 
у населення. Традиційні страви з 

його додаванням належать азій-
ським кухням. До речі, на ринках 
міста Душанбе абрикосові ядра 
високої якості коштують від 4 
до 6 доларів США за кілограм, 
ще дорожче продають смажені і 
підсолені насінини. Ось що по-
відомляє аналітична платформа 
EastFruit про таджицький бізнес 
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на абрикосовій кісточці: «Про-
дажем ядер абрикосових кісто-
чок у Таджикистані займаються 
не так давно. Цей бізнес постій-
но розвивається, вже отримав 
міжнародний статус і приносить 
фермерам і підприємцям сер-
йозні доходи. Великі трейдери 
скуповують ядра по всій респу-
бліці і потім реалізовують їх за 

вигідною ціною супермаркетам, 
ринкам і експортують за кор-
дон. Фермери та місцеві жителі, 
які мають абрикосові дерева, за-
здалегідь заготовляють для них 
абрикосові ядра. При цьому в 
багатьох домогосподарствах за-
раз використовують невеликі 
верстати для звільнення ядер від 
шкаралупи». 

Також відомо, що на сході існу-
ють види абрикос, 
ядра яких мають 
приємний солод-
куватий присмак. 
Нині селекціонери 
активно займають-
ся виведенням сор-
тів із максимальним 
розміром ядер і мі-
німальною місткістю 
амигдаліну у їх хіміч-
ному складі, бо вміст 
цієї сполуки забезпечує 
гіркий присмак. Також 
амигдалін може спри-
чинити отруєння. До 
речі, окрім абрикосових 
кісточок він міститься у 
кісточках персика, вишні, 
мигдальних горіхах і навіть 
насінні яблук. 

Ось що говорить всесвіт-
ня електронна енциклопедія 
Wikipedia про цю проблему: 
«Абрикосові кісточки можуть 
спричинити смертельне отру-
єння ціанідом (який вивіль-

няється з амигдаліну)  при спо-
живанні. Симптоми включають 
нудоту, лихоманку, головні болі, 
безсоння, підвищену спрагу, мля-
вість, нервозність, болі у суглобах 
і м’язах та падіння артеріального 
тиску …У 1993 році Міністер-
ство сільського господарства та 
ринків штату Нью-Йорк 
перевірило 
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вміст ціаніду у двох упаковках 
ядер абрикосів по 220 грамів, 
які продавали у магазинах здо-
рової їжі як закуску. Результати 
показали, що при повному спо-
живанні кожна упаковка містила 
принаймні подвійну мінімальну 
летальну дозу ціаніду для дорос-
лої людини, товар був вилучений 
з магазинів».

 Із цих причин не рекомен-
дується споживати дорослій 
людині більше, ніж одне-два 
ядра абрикосових кісточок 
на добу. І чим кісточка гір-
кіша, тим вона вважаєть-
ся небезпечнішою, бо це 
свідчить про її свіжість 
і високу концентра-
цію у ній амигдаліну. 
У кісточках, обро-
блених термічно або 
висушених, буцімто 
вміст амигдаліну сут-

тєво знижуєть-
ся. Хоча це пи-

тання краще 
з ’ я с у в а т и 

у компе-
т е н т н и х 
с п е ц і а л і с -

тів. Бо, судячи 
з результатів 

моніторингу інформації, вироб-
ники продуктів, де задіяні ядра 
абрикосової кісточки, не завжди 
гарантують успішний 

МАРКЕТИНГ



57квітень 2021

результат після споживання. Так, 
за повідомленнями низки міжна-
родних інформагенцій, самоліку-
вання екстрактом з абрикосових 
кісточок довело літнього британ-
ця до отруєння ціанідом. Чоло-
вік протягом п'яти років щодня 
вживав цей препарат для профі-
лактики раку, за що і поплатився. 
Бо профілактичний, а тим паче 
позитивний ефект від амигда-
ліну у подоланні онкології поки 
науково не доведений. Але до-
ведений інший факт, негативний, 
коли, лікуючись неперевіреними, 
але розрекламованими засобами, 
люди з онкологією марнують час 
даремно, замість того, щоб дові-
ритися традиційній медицині, що 
несе більше відповідальності за 
результат. 

Але це вже стосується кожно-
го окремого випадку і свободи 

вибору громадянина – 
скільки, як і коли 

йому спо-
живати. 

А для нас цікавим залишається 
питання продажу даної продук-
ції. Так, свіжі абрикоси коштують 
в Україні близько 25 гривень за 
кілограм у сезон, а у зимовий пе-
ріод ядра їх кісточок пропонують 
придбати за 100 і більше гривень 
за кілограм. Тож хіба не можна на 
цьому заробити? До того ж, ви-
гідно можна реалізувати і шкара-
лупу після видобутку ядра з неї. 
Шкаралупу абрикосової кісточки 
використовують як тверде пали-
во або для виробництва високо-
якісного активованого вугілля, як 
абразивний матеріал і у космето-
логії як скраб. Є ще один потен-
ційний канал збуту абрикосових 
ядер – їх експорт у Італію для 
виробництва знаменитого лікеру 
«Амаретто». Щоправда, потра-
пити українському підприємцю у 
цю нішу не видається можливим 
через високу конкуренцію гравців 
світового рівня. 

Судячи з вищенаведеного, най-
кориснішим продуктом з абри-

косової кісточки може бути олія, 
яку широко використовують як 
у косметології, так і у куліна-
рії. Прогнозується, що світовий 
ринок абрикосової олії  до 2025 
року зросте на 4,8%. Очевидно, 
що це зумовлено значним по-
питом на органічні продукти, а 
дана олія є чудовим природним 
засобом догляду за шкірою, який 
заспокоює та запобігає появі ву-
грів, запалення та сухості. Олія з 
ядер абрикосової кісточки також 
використовується для приготу-
вання страв та напоїв, мова про 
сухофрукти, мармелад, консерви, 
фруктові киселі, соки та лікери. 
Зазначається, що нині найбільша 
частка споживання і виробни-
цтва абрикосової олії належить 
країнам Азіатсько-Тихоокеан-
ського регіону, де традиційною є 
популярність абрикосової олії як 
у народній медицині, так і у при-
готуванні страв.  

Олесь ДМИТРЕНКО

МАРКЕТИНГ



квітень 202158

Продовжуючи тему бороть-
би за врожай, хочу згадати низку 
шкідників, які не шкодять самим 
деревам, але наносять нищівного 
удару якості плодів. У промисло-
вих насадженнях з ними борють-
ся застосуванням інсектицидів, 
але на невеличких ділянках саду 
можна протидіяти їм способами 
наших предків. Деякими з цих ме-
тодів поділюся у статті. А також 
заздалегідь відповім на можли-
ве запитання, звідки я знайомий 
з цими способами. У моїй родині 
садівництвом займались мінімум 
три покоління як по батьківській, 
так і материнській лінії, тому знаю 
напевно, що зазначені прийоми 
застосовувалися понад 50 років 

тому. А щоб було зрозуміліше, з 
ким боролися, почну з детального 
аналізу шкідників, які, як тоді, так 
і зараз найбільше дошкуляють са-
дівникам. Ми їх і досі називаємо 
плодожерками.  

 
ВИШНЕВА МУХА (Rhagoletis 

cerasi). Пошкоджує плоди череш-
ні та вишні, особливо сорти се-
реднього та пізнього строків до-
зрівання. Плодючість — 70 – 150 
яєць. Через 7–10 діб відроджують-
ся личинки, які впродовж 15–25 
діб живляться м’якушем плодів 
навколо кісточки. Зимує у стадії 
лялечки, несправжні кокони роз-
міщуються у ґрунті на різній гли-
бині. На легких супіщаних ґрунтах 

вони залягають на глибині 4–5см, 
на важких — 2–3см. Виліт мух від-
бувається після цвітіння черешні. 

 
ЯБЛУНЕВА ПЛОДОЖЕРКА 

(Cydia pomonella) – метелик ро-
дини листовійкових; небезпечний 
шкідник яблуні і груші. Самиця 
його відкладає яйця (до 120 штук) 
на листя, а згодом плоди, з яких її 
гусениця живиться м'якушем і на-
сінням. Зимують гусениці, які за-
вершили живлення, у павутинних 
коконах під відсталою корою, у щі-
линах підпор, муміфікованих пло-
дах, рослинних рештках та інших 
місцях. У молодих садах із гладень-
кою корою на деревах значне чис-
ло гусениць зимує у верхньому (до 

В’ячеслав 
ФРАНЦІШКО, 
власник плодо розплід-
ника, Кам’янець-
Подільський район, 
Хмельницька область

ЦЕ ЦІКАВО
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3 см) шарі ґрунту, переважно біля 
кореневої шийки. За вегетаційний 
період має дві хвилі розмноження. 
Перша яйцекладка — після цвітін-
ня яблунь та груш. Вона не така 
шкідлива для урожаю, скоріше 
навпаки, шкідник допомагає про-
ріджувати зав’язь. Гусінь першої 
хвилі заляльковуються та швид-
ко проходить усі стадії розвитку 
за допомогою скрученого листка. 
Друга хвиля дуже шкідлива. Саме 
гусінь другого покоління сильно 
пошкоджує плоди груш та яблунь. 
Потомство від однієї пари мете-
ликів при двох поколіннях може 

пошкодити від 700 до 900 плодів 
яблуні та груші.

СЛИВОВА ПЛОДОЖЕРКА 
(Grapholitha funebrana) – метелик 
сімейства листовійок, пошкоджує 
сливу, абрикос, аличу, персик, те-
рен, рідко вишню, черешню. Піс-
ля спарювання самка відкладає 
40–85 яєць. Самки першого поко-
ління відкладають яйця на плоди, 
набагато рідше на нижню сторону 
листя кормових порід дерев. Сам-
ки другого покоління відкладають 
яйця вже на плоди, які дозрівають. 
Для зимівлі гусінь сливової пло-

дожерки шукає тріщини в корі або 
заглиблюється у ґрунт на глибину 
до 10 см, де і заляльковуються. 

ЛІЩИНОВИЙ ДОВГОНО-
СИК (Curculio nucum L.). Поши-
рений повсюдно, де росте ліщина. 
Пошкоджує фундук, ліщину, рідко 
переходить на жолуді дуба. Зиму-
ють личинки у колисочках у ґрун-
ті. У другій половині квітня у них 
і заляльковуються. Навесні при 
середньодобовій температурі 15–
16°С починається вихід жуків, які 
розміщуються у кроні кущів для 
додаткового живлення. Живлять-
ся спочатку бруньками, що роз-
пускаються, а потім листками та 
плодами. Із середини травня спо-
стерігається масове спарювання, а 
через шість–сім днів самки почи-
нають відкладати яйця у прогри-
зену хоботком ніжну шкаралупу 
плода у верхній або центральній 
частині, рідко біля основи; у тка-
нині вигризають маленьку ямку-
камеру і відкладають, як правило, 
по одному яйцю у молодий пло-
дик, а отвір закупорюють екскре-

ментами. Плодючість однієї самки 
у середньому 45 яєць (максималь-
но 62). 

 
Перший агротехнічний захід — 

утримування під чорним паром 
ґрунту під деревом за розміром 
периметру крони. За синоптичним 
прогнозом, коли очікуються замо-
розки нижче –10 °C, треба зроби-
ти перевалку ґрунту на глибину до 

ЦЕ ЦІКАВО

Скобля

Яблунева плодожерка
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15 см. Такий прийом знищить до 
90% личинок шкідників. Хто не міг 
перекопувати в силу тих чи інших 
причин, застеляли ці ділянки ста-
рим руберойдом або лінолеумом 
— це не давало змоги шкідникам 
виходити на поверхню після зиму-
вання. У наш час дешевше це зро-
бити за допомогою чорної плівки, 
щільно притиснутої до землі. 

Наступний крок — знищити 
личинки, які зимують у тріщинах 
старої кори дерев. Скільки себе 
пам’ятаю, у нас у саду навіть на 
деревах віком понад 50 років до 
самого низу стовбур був гладень-
кий. Кожного року у зимово-вес-
няний період за допомогою ско-
бля (давній ручний інструмент 
для зняття кори) видаляли стару 
відмерлу кору до живого. У цьо-

го інструменту є гострий край, 
саме завдяки йому можна було 
це зробити на запущеному дере-
ві, далі скобель перевертався ту-
пим кінцем, за допомогою якого 
знімались уже невеликі задирки, 
лишайники, нижче мох і в усьо-
му цьому личинки та яйця різних 
шкідників. При цій процедурі за-
пах стоїть специфічний і незабут-
ній. Зрівняйте скоблене дерево з 
деревом, де це не робилось, і по-
бачите велику різницю. Навіть 
листя буде відрізнятися блиском, 
здоровішим виглядом. Не забудь-
те після скобління побілити стов-
бури дерев. 

Тут ми дійшли до самого го-
ловного. Що об’єднує усі види 
плодожерок? Усіх цих ненажер-
ливих мух, жуків, метеликів та їх-
ніх личинок поєднує надзвичайно 
сильний та тонкий нюх. Завдяки 
саме нюхові вони за сотні та біль-
ше метрів можуть відшукати не 
лише пару для спарювання, але й 
безпомилково знаходити шлях до 
молодих плодів. На основі цього 
і потрібно будувати захист. За ча-
сів мого дитинства по саду висі-
валось багато насіння коноплі. Це 
робилось із інтервалом один тиж-
день, три-чотири рази. Коли рос-
лини коноплі починали квітнути, 
а цей період був протягом трьох 
тижнів, метелики плодожерок ті-
кали з саду. Аромат, який коноплі 
виділяють при цвітінні, не пере-
носять більшість плодожерок. А 
цвітіння цієї культури припадає на 

ЦЕ ЦІКАВО
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муха 

Вишнева муха 

Яблунева плодожерка
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парування та кладку яєць другого 
покоління плодожерок. Тож щоб 
запобігти льоту першої хвилі пло-
дожерок, потрібно було висівати 
коноплі завчасно та висаджувати у 
сад вже великими рослинами. 

Рік тому з’явився ще один спо-
сіб захисту від усіх плодожерок. 
Спосіб дієвий, простий і як усе 
просте — геніальний. Мій това-
риш зимовими вечорами, пере-
читуючи підшивки різних видань 
за минуле століття, натрапив на 
невеличку замітку, у якій розпо-
відалося, як вберегтися від тако-
го роду шкідників. Пам’ятаєте, 
чим пахнули шапки та шуби у 

радянські часи? Правильно, це 
нафталін (випускається і досі). У 
замітці розповідалось, що таблет-
ки нафталіну треба розкласти по 
маленьких пляшечках від анти-
біотиків та розвішати по кронах 
дерев у потрібний час. Я спро-
бував вдосконалити цей метод, 
розмістивши таблетки, або гра-
нульований порошок у нарізані 
клаптики щільного агроволокна. 
Це не дає можливості збиратись 
воді після дощу та подовжує дію 
нафталіну. При цьому запах роз-
повсюджується рівномірно. Ось 
такі «цукерки» розвішують по 
саду, періодично перевіряючи на 

інтенсивність запаху. Нафталін 
має властивість вивітрюватись, 
у таких випадках таблетка замі-
нюється. На закінчення звертаю 
увагу, де буде найправильніше 
розмістити пакуночки. Як прави-
ло, усі комахи відкладають яйці 
по периметру крони. Найчастіше 
та найбільше на боках, які добре 
прогріває сонце. У теплі личинки 
швидше ростуть та харчуються. 
У прохолодну погоду шкідники 
мало літають та більше повза-
ють. Це значить, що на дерево 
вони підіймаються по стовбуру. 
У підсумку розвішувати потрібно 
по периметру крони у верхній та 
нижній частині крони, захистив-
ши від льоту із землі та повітря. 
І обов’язково у верхній частині 
стовбура на рівні скелетних гілок. 
Ваш сад буде під захистом, спро-
буйте.  

ЦЕ ЦІКАВО

Ліщиновий довгоносик лишає характерні отвори у плодах

Ліщиновий довгоносик

Сливова плодожерка



Арахісове дерево 
(Sterculia quadrifida) має 

крону середніх розмі-
рів, його висота сягає 

20 метрів заввишки. 
Природний ареал 
рослини знахо-
диться у прибе-
режних тропічних 
лісах Австралії. У 
прохолодну пору 
року дерево ски-

дає частину листя, 
хоча за відсутності 

зниження темпера-
тур може лишатися 

вічнозеленим. Йому 
підходить більшість ти-

пів грунтів, особливо, якщо 
вони добре дреновані. У пло-

ді можна знайти блискучі плоди і 
близько десяти-одинадцяти насі-
нин чорно-атласного кольору, які 
і за смаком, і за розміром схожі 
на плоди арахісу. Насіння спо-
живають як у сирому, так і у 
вареному вигляді, також їс-
тівним є корінь арахісово-
го дерева.

Неподалік Австралії, у 
Новій Гвінеї, на Філіппінах 
і на островах Полінезії з 
прадавніх часів люди ласу-

вали плодами так званого хлібного 
горіха (Artocarpus camansi). Ця рос-
лина є диким предком Artocarpus 
altilis, що нині називають хліб-
ним деревом за характерний смак 
м’якушу плодів і яке має надзвичай-
не народногосподарське значення у 
багатьох тропічних країнах. У бага-
тьох із них розповсюджений і хліб-
ний горіх. Ця однодомна рослина 
має розлогу крону, може виростати 

Що ми знаємо про горіхи? 
Здебільшого це запитання сто-
сується добре відомих загалу 
волоського і кедрового горіхів, 
фундуку, мигдалю, кеш'ю, фіста-
шок, яких не бракує на полицях 
магазинів. Однак у світі існує 

багато горіхоплідних куль-
тур, про які майже нічого не 

відомо в Україні. Тож до уваги 
ТОП-7 екзотичних горіхів, які 
дивують і захоплюють водночас. 
А оскільки горіхами називають 
будь-які їстівні плоди, що скла-
даються зі шкаралупи, твердої 
або м'якої, і їстівного ядра, ві-
зьмемо це визначення за основу 
для огляду. 
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щонайменше до 10 метрів заввишки 
і до 100 см у діаметрі стовбура. Пло-
ди хлібного горіха досить поживні, 
за структурою та смаком схожі на 
каштани, мають солодкуватий аро-
мат і присмак, зазвичай їх готують 
і вживають у їжу у незрілому стані 
– або вареним, або смаженим, так 
вони краще смакують. Насіння з 
плодів консервують, переробляють 
на пасту, борошно або олію. У хліб-
ного горіха велике листя, яке може 
служити мульчею, клейкий білий 

сік присутній 
у всіх части-
нах дерева, у 
тому числі і у 
плодах. У ядрах 
хлібного горіха 
багато білку 
та відносно 
мало жиру, 
особливо у 
порівнян-
ні з такими 
горіхами, як 
мигдаль, бра-
зильський го-
ріх та макадамія. 

Однак хлібний горіх 
не слід плутати з іншим хлібним го-
ріхом, природний ареал якого охо-
плює півострів Юкатан та острови 
Карибського басейну. На батьків-
щині окрім назви «хлібний горіх» за 
рослиною закріпилися назви Рамон 
і горіх майя (Bosimum alicastrum), 
адже є відомості, що рослину ви-
користовували майя ще 2000 років 
тому. І не даремно, бо плоди хліб-
ного горіха мають високу поживну 
цінність, їх радять відварити або 
висушити, або перемолоти і дода-
вати у каші чи у коржі. За розміром 
і формою плоди горіха майя схожі 
на каштани, обгорнуті шкіркою, як 
у цитрусових культур, хоча нічого 
спільного із цитрусовими не мають, 
бо є родичами шовковиці. А шкір-
ка є улюбленими ласощами лісо-
вих тварин. Адже дерева Bosimum 
alicastrum надають перевагу воло-
гим широколистяним лісам, хоча 
добре переносять посуху. Горіх 
майя Росте у густих, іноді майже од-
новидових деревостанах у тропіч-
них сухих, сезонно сухих, вологих 
широколистяних та вологих лісах. 
Окрім того, що горіх майя є одним 
із найкорисніших дерев, бо дає лю-
дям окрім продукту харчування 
листя, яке вживають в їжу, сік, з яко-
го виготовляють ліки та деревену, 
що підходить для будівництва, це і 
одне з найвищих дерев у регіону – 
його крона досягає 50 метрів. Одне 

доросле дерево горіха майя може 
виробляти до 800 фунтів їжі на рік 
і зазвичай залишається продуктив-
ним понад 100 років.

Водяний горіх, або чилім родом 
із південних районів Євразії і Афри-
ки. Росте у озерах, заводях і стари-
цях, не любить швидкої течії річок. 
Його стебло знаходиться під водою, 
зростає до 5 м у довжину. Росли-
на має два типи листя, один з яких 
знаходиться під водою, другий – на 
поверхні. Цікаво, що чилім живе 
тільки у дикій природі. Аматорські 
спроби вирощувати його в акваріу-
мі зазнали фіаско. Бо рослина дуже 
чутлива до складу води, освітленос-
ті і температури. Там, де для росли-
ни прийнятні умови, вона швидко 
утворює суцільні зарості. У сіль-
ських районах Бангладеш чилім ви-
рощується місцевими жителями на 
мілководдях річкових заплав.
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 У рос-
лини харак-
терний плід, 
що зовні нагадує 
голову бика, під 
твердою оболон-
кою знаходиться 
біле їстівне ядро. 
Воно являє живиль-
ний і смачний про-
дукт, містить 20% біл-
ка, 52% крохмалю, 0,7% 
жиру. Насіння чиліму варять у со-
лоній воді, вживають у їжу сирим, 
запеченим у золі, розмеленим у бо-
рошно чи крупу. Заради цього на-
сіння рослина культивується у Ки-
таї вже як мінімум три тисячі років.

Рослина у давні часи широко 
вживалося в їжу і у Європі. Водяні 
горіхи знайдені у великих кількос-
тях у археологічних розкопках сто-
янок кам’яної доби. Розміри запасів 
говорять про те, що свого часу ця 
рослина відігравала роль, аналогіч-
ну нинішній картоплі. Розкопки по-
казують, що на Русі у X–XII століт-
тях вживання водяних горіхів було 
дуже широко поширене. Їх їли, як 
каштани, або сушили, товкли і до-
давали у борошно. Є свідчення, що 
ще у XVIII столітті водяні горіхи 
розводили на Русі у ставках і на 
узбережжі Каспійського моря. У XX 

столітті рос-
лина майже вийшла 

з ужитку.

Горіхи пінії – це насіння од-
нойменного дерева (Pinus pinea) 
з сімейства Соснових. Най-
частіше воно зустрічається у 
Середземномор'ї. Досягає у висоту 
30 м, росте до п'ятисот років. Дере-
во любить світло, стійке до посухи, 
витримує сильні морози, красиве, 
тому його часто використовують у 
декоративних цілях.

Піноккіо, більш відомий укра-
їнським дітям як Буратіно, був 
зроблений з деревини пінії. Саме 
шишками пінії Буратіно обстрілю-
вав Карабаса-Барабаса, чия борода 
у результаті прилипає до смолисто-
го стовбура цього дерева. До речі, 
Авіценна використовував відвари з 
кори пінії як лікарський засіб.

Насіння пінії подовжене, у твер-
дій оболонці, всередині якої – го-
ріхи, які дозрівають на третій рік 

після утворення. До речі, горіхи пі-
нії найкрупніші серед насіння всіх 
інших соснових видів. 

Горіх кола – високе тропічне 
вічнозелене дерево заввишки до 
20 метрів, батьківщиною якого є 
Західна Африка. Усього нарахо-
вується понад 120 видів дерева 
кола. Деякі види коли окультури-
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ли, зокрема, cola acuminata («кола 
загострена») та cola nitida («кола 
блискуча»). Нині колу вирощують 
у Центральній Америці, Бразилії та 
Індонезії. 

Плоди дерева дали початок ли-
монаду знаменитого бренду «Ко-
ка-кола». Пізніше гіркувате на смак 
насіння коли як інгредієнт цього 
напою було замінено на кофеїн. 
Горіхи, які є насінням дерева коли, 
містять величезну кількість кофе-
їну – у 3 рази більше, ніж у каво-
вих зернах. Плоди являють собою 
дерев'янисту коробочку темно-бу-
рого кольору, всередині якої знахо-
диться 5– 8 насінин. 

Розмелені ядра плодів коли 
використовуються для приготу-
вання препаратів, що збуджують 
центральну нервову систему. Їх 
споживання сприяє підвищенню 
витривалості і працездатності під 
час великих фізичних і розумових 
навантажень. 

Коко-де-мер (Lodoicea maldivica) 
широко відомий як «любовний го-

ріх», «подвійний кокос» або 
«сейшельський горіх». Цей 
реліктовий вид у дико-
му вигляді зустрічається 
на схилах пагорбів і у до-
линах на двох стародавніх 
гранітних островах – Прас-
лен і Кюр'єз, що належать до 
Сейшельського архіпелагу. Місця 
його зростання оголошені заповід-
никами. У сейшельського горіху 
найбільше насіння серед усіх рослин 
у світі. Його ще називають еротич-
ним дивом природи за його форму.

Крупний плід масою 13–18 кг до-
зріває 7– 10 років. Волокнистий ме-
зокарпій (товщиною не більше 2,5 
см) покриває 2-лопатеву «кісточ-
ку», що містить велике 2-лопатеве 
насіння. Деякі плоди мають 2, а іно-
ді 3 насінини і досягають маси по-
над 45 кг. Желеподібний ендосперм 
незрілого насіння з часом твердіє. 
Молода рослина отримує поживні 
речовини з ендосперму протягом 

3–4 років. Насіння проростає  
1– 1,5 року.

З шести ендемічних пальм, що 
ростуть на Сейшельських островах, 
це єдиний дводомний вид з чолові-
чими та жіночими квітами на різних 
рослинах.

Колись вважали, що коко-де-мер 
потрапив до Сейшельського архіпе-
лагу морським шляхом, однак за-
раз відомо, що життєздатний горіх 
занадто щільний, щоб плавати, і на 
поверхні моря можна знайти лише 
згнилі його останки. Що пояснює, 
чому у межах ареалу дерева обме-
жені лише двома островами.

Цей вид вирощується як декора-
тивне дерево у багатьох тропічних 
регіонах планети, що сприяє збере-
женню його популяції. Плід вико-
ристовується у медицині. У вигляді 
їжі він зазвичай зустрічається як 
підсилювач смаку для супів. Жор-
стка зовнішня насіннєва оболонка 
плодів використовувалася для ви-
готовлення сувенірної продукції та 
посуду. 
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З повагою колектив редакції  
«Овочі та Фрукти» та ТОВ «ВКО «Дельта-Агро»



Білко F1
��Лідер на ринку пекінської капусти.
��Високоврожайний гібрид пекінської капусти з вегетаційним 

періодом 67 днів.
��Маса головки становить в межах 1,2 – 1,8 кг.
��Утворює бочкоподібні, щільні качани з гофрованим зеленим 

листям.
��Стійкий до основних рас кили.
��Придатний до довготривалого зберігання.

Вивчення природи – безперервний процесbejo.ua +38 044 501 09 99

Для більш детального ознайомлення 
з продуктом відскануйте QR код

Базуко F1
��Високоврожайний гібрид пекінської капусти з вегетаційним 

періодом 70 днів.
��Чудово підходить для довготривалого зберігання без втрат свіжо-

зеленого забарвлення.
��Маса головки становить в межах 1,2 – 2 кг.
��Висока стійкість до багатьох рас кили та стресових погодних умов.
��Рекомендується для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 

умовах.

Вивчення природи – безперервний процесbejo.ua +38 044 501 09 99

Для більш детального ознайомлення 
з продуктом відскануйте QR код
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ПЕРЕЩЕПЛЕННЯПЕРЕЩЕПЛЕННЯ

ТОП-7 НЕЙМОВТОП-7 НЕЙМОВ²²РНИХ РНИХ 
ГОРГОР²²ХОПЛХОПЛ²²ДНИХ ДНИХ 
РОСЛИНРОСЛИН

ГЕНОТИПИ ГЕНОТИПИ 
ПАРТЕНОКАРППАРТЕНОКАРП²²ЧНИХ ЧНИХ 
ОГОГ²²РКРК²²В БУКЕТНОГО В БУКЕТНОГО 

ТИПУ ТИПУ 
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 ПОКРАЩЕННЯ СОРТИМЕНТУ ПЕРСИКА ТА АБРИКОСА ПОКРАЩЕННЯ СОРТИМЕНТУ ПЕРСИКА ТА АБРИКОСА

АЗИМАЗИМ²²НА –НА –
МОРОЗОСТІЙКА МОРОЗОСТІЙКА 
АМЕРИКАНКА АМЕРИКАНКА 
З ПРЕТЕНЗІЯМИ З ПРЕТЕНЗІЯМИ 
І ПРИМХАМИІ ПРИМХАМИ

ЕНТОМОФАГИ   ЕНТОМОФАГИ   
НА ЗАХИСТ² НА ЗАХИСТ² 
КАРТОПЛ² КАРТОПЛ² 


