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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
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Якщо місто Кам'янка-
Дніпровська, що у Запорізькій об-
ласті, вважають томатною столи-
цею України, то місцину поблизу 
міста Вараш, що на Рівненщині, 
зокрема, біля сіл Собіщиці, Біль-
ська Воля і Рудка можна  назвати 
столицею ранніх огірків. За статис-
тикою, близько 80% мешканців цих 
населених пунктів вже не перше 
десятиліття вирощують їх у плівко-
вих теплицях на площі 10–30 соток. 
Перші огірки, які привозять до Ки-
єва, походять саме з цього регіону.

Як зазначила мешканка села 
Більська Воля Любов Черевач, 
близько 90% насіння, яке вико-
ристовують місцеві мешканці для 
вирощування огірків, належить 
селекції Bejo Zaden. А серед них 
найпопулярнішими стали гібри-
ди Амур F1, а тепер ще і Абсолют 

F1.  Адже кожен із вищезгаданих 
селекційних об'єктів наділений 
максимальною кількістю прива-
бливих для виробника і споживача 
характеристик.  

– Чому так званий «рівнен-
ський огірок», який з'являється 
першим на київських ринках, що-
року користується високим по-
питом? Не тільки через те, що 
ультраранній, а і завдяки гарним 
смаковим якостям та привабли-
вому товарному вигляду, – каже 
менеджер компанії «Бейо Украї-
на» Володимир Дервальд. –  Ба-
гато років поспіль імідж «рів-
ненського огірка» в основному 
тримався за рахунок славнозвіс-
ного гібриду Амур F1. Нині  торує 
широкий шлях ще й Абсолют F1, 
який був зареєстрований у нашій 
країні минулого  року.  

Абсолют F1 – ультраранній огі-
рок, його рослина є дуже потуж-
ною, з міцною кореневою систе-
мою, досить стійкою до кореневих 
гнилей. Гібрид добре переносить 
стресові погодні умови, у тому 
числі і занизькі температури. Сам 
плід за формою нагадує плід Аму-
ру F1. У пазухах Абсолюту F1 за-
кладається 2–3 плоди, а Амур F1 
має 5–7 плодів, бо він є огірком 
букетного типу. Листки Абсолюту 
F1 більші за розміром і зеленіші, 
ніж у Амуру F1. Рослина добре пе-
реносить коливання нічних і ден-
них температур, гібрид є досить 
пластичним. І хоча Абсолют F1 
дає врожай приблизно на 3-5днів 
пізніше, ніж Амур F1, бо витрачає 
більше сил на формування масив-
нішої і потужнішої рослини, він є 
таким же затребуваним у рівнян, 

ЛЕГЕНДАРНОМУ АМУРУ F1
ГОТУªТЬСЯ Г²ДНА ЗАМ²НА

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»

ОВОЧІВНИЦТВО
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бо має високу стійкість до хвороб, 
у тому числі і кореневих,. 

Як зазначили у «Бейо Україна», 
селекційна робота з Абсолютом F1 
здебільшого тривала у Рівненській 
області, але пробні зразки насіння 
відправляли у всі регіони Украї-
ни. Нинішній сезон став стартом 
продажів насіння Абсолюту F1, 

що показало, багатьом цей гібрид 
припав до вподоби, тож у компанії 
йому пророкують успішне майбут-
нє в Україні. До речі, плоди Абсо-
люту F1 цієї весни вперше масово 
реалізовувалися на ринках і відгу-

ки покупців щодо них зміцню-
ють позитивний прогноз. 

– На початку двохтисяч-
них років перші фермери 

на Рівненщині почали 
вирощувати Амур 

F1, плоди якого у 
порівнянні зі зви-

чайними сортовими 
огірками були, як небо і 

земля, – пригадує Володи-
мир Дервальд. – А врожаї цього 
гібриду у перший же рік у 3–4 рази 
були вищими, ніж на посівах тра-
диційних огірків. Тому слава і по-
пит на насіння Амуру F1 зростали 
чи не по годинах. Навіть були роки, 
коли люди займали чергу, аби при-
дбати посівний матеріал славноз-

вісного гібриду. Адже виробники 
знали: коли на ринку з'являються 
плоди Амуру F1, спочатку розку-
повують їх, а тоді вже інші огірки. 
Покупців дуже приваблює смак, 

ОВОЧІВНИЦТВО

АМУР F1

Провідний менеджер ТОВ «Бейо Україна» 
Володимир Дервальд та Любов Черевач 
(с. Більська Воля, Рівненська обл.)

АБСОЛЮТ F1
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форма і, зрештою, делікатна ши-
пуватість плоду Амуру F1. Також 
симпатичним виглядає те, що на 
його кінчику є невеличка зірочка, і 
по ній Амур F1 можна ідентифіку-
вати. Таким 

чином, легендарний Амур F1 за-
дав свій тренд на якісний ранній 
огірок. Але усі ультраранні огірки 
ризикують постраждати від низь-
кої температури грунту, у резуль-
таті чого грунтові хвороби пошко-
джують кореневу систему. І Амур 
F1 у цьому не є винятком. Також 
при насиченій огірковій сівозміні  
результати знижуються. А от Аб-
солют F1 і у першому, і другому ви-
падках за рахунок більш потужної 
кореневої системи  стійкіший до 
будь-яких огіркових хвороб.  

Як зазначив Володимир Дер-
вальд, селекціонери компанії Bejo 
Zaden  ні на день не зупиняють 
підготовку найкращих варіантів 
для задоволення потреб спожи-
вачів і виробників. Селекційні ви-
пробування гібридів тривають і 
в Україні. Щороку закладається 
від 70 до 100 різних варіантів-гі-
бридів  огірків, з них до відбору 
наступного рівня допускається 
усього кілька варіантів.  До речі, 
така селекційна робота ведеться 
представниками Bejo Zaden ще у 
кількох країнах. У даний момент 
готується до реєстрації ще один 
цікавий гібрид раннього огірка – 
Альшани F1 (Bejo 3424), у цьому 
році тривають останні його ви-
пробування. Компанія ТОВ «Бейо 
Україна» анонсує появу цієї роз-
робки вже найближчим часом. У 
чому полягає привабливість но-
винки? Детальніше про Альшани 
F1 розповів Володимир Дервальд: 
«Тестування гібриду Альшани F1 
відбувається у різних регіонах 
України, але здебільшого на Закар-
патті та у Рівненській області. Ми 
перший рік віддали його у масові 
теплиці на випробування. Аль-
шани F1 за стебловим апаратом, 
розвитком рослини, кореневою 

системою ідентичний Абсолюту 
F1, але у цього гібрида тип цвітін-
ня, як у Амура F1 – букетний. На 
вигляд і за консистенцією плоди 
Альшани F1 практично ідентичні 
плодам Амуру F1 і Абсолюту F1. За 
морфологічними ознаками Аль-
шани F1 якнайкраще підійдуть для 
ультрараннього сегменту».  

На думку фахівця, Амур F1 ще 
зарано скидати з рахунків, адже 
гібрид не вичерпав свій потенці-
ал, тому його насіння ТОВ «Бейо 
Україна» реалізовуватиме і нада-
лі. І на це є вагомі причини. По-
перше, є багато виробників, які за 

кілька десятиліть призвичаїлися 
до вирощування саме Амуру F1. 
По-друге, якщо є достатньо місць, 
куди можна щороку переносити те-
плиці, щоб не створювати щільної 
сівозміни, тоді проблем із хвороба-
ми Амуру F1 буде значно менше. І 
по-третє, Амур F1 є огірком універ-
сального типу, тобто він придатний 
як на салат, так і на засолювання та 
маринування, плюс добре родить у 
другому обороті. Як, до речі, і Аб-
солют F1. 

Окрім Абсолюту F1 нещодавно 
зареєстрованими в Україні є також 
ранні і ультраранні гібриди  Bejo 

ОВОЧІВНИЦТВО



9червень 2021

Zaden Авіон F1 і Арістан F1, які ста-
ють дедалі популярнішими у захід-
ноукраїнських областях. 

– Якщо говорити про україн-
ський ринок, є низка регіонів, де у 
пріоритеті темніший за кольором 
огірок. Тому у огірковому сорти-
менті «Бейо Україна» є як темні, так 
і світлі огірки. Абсолют F1 і Амур F1 
за шкалою знаходяться приблизно 
посередині – це ще один фактор, 
який приваблює. Також приваблює 
шипуватість їхніх плодів – шипи 
чітко виражені і мають блиск, а 
також циліндричну форму, – каже 
Володимир Дервальд.  

Він розповів про регіональні 
уподобання щодо розміру огірків. 
Так, у Рівненській області збира-
ють огірки, які досягли 8–10 см за-
вдовжки, а тернополянам і закар-
патцям подобається дещо інший 
розмір – 10–12 см. 

У селах Собіщиці, Більська Воля 
і Рудка формують доволі великі і 
однорідні партії огірків завдяки 
використанню одного і того ж на-
сіння, технології і типу теплиць 
– плівкових із повітряним, а та-
кож грунтовим  підігрівом, адже 
коренева система огірка залежить 
саме від температури грунту. Що-
року сусіди стараються якомога 
раніше висадити розсаду у теплиці, 
щоб отримати надранній врожай і 
спільно його збути перекупникам, 
які везуть огірки до Києва. Якщо 
раніше розсаду висаджували у лю-
тому, то нині вона у теплицях вже 
наприкінці січня. Про це розповіла 
Любов Черевач, яка має двадцяти-
дворічний стаж вирощування огір-
ка у власному тепличному госпо-
дарстві сімейного типу. 

– На нашій території основний 
заробіток для людей – це вирощу-
вання огірків. Амур F1 у нас «про-
писався» надовго, використовує-
мо його вже близько 20 років. Це 
дуже смачний і товарний огірок, 
але його рослина  більш чутлива 
до  кореневих гнилей, тому  все 
важче і важче людям отримувати 

високі результати.  Абсолют F1 ми 
вирощуємо лише третій рік. Але 
вже з упевненістю можна сказа-
ти, що він завдяки своїй потужній 
кореневій системі, розвинено-
му стеблу і листовому апарату є 
більш стійким до хвороб, витри-
мує температурні перепади, які за-
вжди негативно впливали на вро-
жай огірка. До того ж, Абсолют F1 
гарно родить, бо не скидає зав'язь 
через те, що у першому обороті 
він дає у пазусі по 1–2 огірка, а у 
другому обороті уже може дати і 
по три огірка. Натомість через те, 
що треба годувати потужну коре-
неву систему і стебло, Абсолют F1 
потребує більше добрив, ніж Амур 
F1. Однак він повністю виправдо-
вує витрати на нього за рахунок 
урожайності. Плоди Абсолюту F1 
мають чудовий товарний вигляд 
і транспортабельні. Висаджуємо 
Абсолют F1 дещо рідше, ніж Амур 
F1, знову ж таки через більші роз-
міри рослини, – каже Любов Чере-
вач. 

За словами господині, село Біль-
ська Воля ділиться на декілька міс-
цин, які відрізняються як за типом 
грунту, так і за вологістю. Де ни-
зина, там набагато вологіше, ніж 
на пагорбі. У цих низинах гібриди 
огірка інших компаній не витриму-
ють, а Абсолют F1 абсолютно нор-
мально  почувається і плодоносить. 

– Тут не вгадаєш, на чому більше 
вдасться заробити, – на ранньому 
огірку чи ультраранньому, – пере-
конана Любов Черевач. – Ціни на 
нашу продукцію коливаються за-
лежно від цін на ринку Києва та 
погоди в цілому. Скажімо, соне-
чко пригріло, люди вибрали бага-
то огірків – ціна впала, погода зі-
псувалася  – ціна піднялася, і тут 
якраз стане у пригоді огірок, який 
достигає через 5-7 днів після уль-
трараннього з довшим періодом 
плодоношення.. І мова про Абсо-
лют F1. Тобто на ранньому огірку є 
всі шанси заробити стільки ж, як і 
на ультраранньому.  

ОВОЧІВНИЦТВО

Менеджер ТОВ «Бейо Україна»  
Купчак Ірина (с. Собіщиця,  
Рівненська обл.)

Менеджери ТОВ «Бейо Україна» 
Володимир Дервальд та Іван Басько 
(с. Собіщиця, Рівненська обл.)
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Видове різноманіття сегеталь-
ної рослинності (бур’янів) у меж-
ах України налічує близько 700 
видів. Як правило, на одному полі 
зустрічається кілька десятків ви-
дів бур’янів. Їх поширеність обу-
мовлюється факторами зовніш-
нього середовища – грунтовими 
та метеорологічними умовами, 
біологічними особливостями 
культурних рослин та культурою 
землеробства.

Конкурентна здатність бур’янів 
за фактори життя (світло, воду, по-
живні речовини) значно перевищує 
культурні рослини. Окрім того, 

досить часто у агроценозах при-
гнічення культурних рослин ви-
кликано кореневими виділеннями 
сегетальних рослин, зокрема, ко-
реневище пирію повзучого виділяє 
агропірен (тритерпенову сполуку) 
та ванілінову кислоту, подібними 
властивостями володіють також 
гірчак рожевий та різні види поли-
ну. Комплекс цих факторів немину-
че призводить до втрат урожаю та 
його якості. Окрім прямих втрат у 
вигляді недобору врожаю аграрії 
несуть і опосередковані – додаткові 
витрати на заходи контролю шкід-
ливої біоти, що досягають 30–35 % 

усіх витрат праці у землеробстві. 
Найбільш технологічним та ді-

євим способом контролю бур’янів 
у агроценозах є застосування гер-
біцидів. Їх використання бере свій 
початок ще у 1768 р., тоді вчений 
Гомбарк винайшов першу речовину 
та застосував на пелюстках ромаш-
ки. Зараз у світі відомо понад 150 
хімічних сполук, що володіють гер-
біцидними властивостями, а кіль-
кість препаратів, що складаються 
з різних їх комбінацій, перевищує 
600. Згідно «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до вико-
ристання в Україні» на 2021 рік, на 

КОНТРОЛЬ БУР’ЯН²В  
НА ПОС²ВАХ ТОМАТУ

ГЕРБОЛОГІЯ

С.О. ЩЕРБИНА, 
канд. с.-г. наук

С.М. ДАЦЕНКО, 
канд. с.-г. наук
Інститут 
овочівництва і 
баштанництва 
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посівах помідорів дозволено засто-
совувати близько сотні гербіцидів. 

Ефективність дії гербіцидів за-
лежить від погодних умов. Опти-
мальною є безвітряна, м’яка тепла 
погода з температурою 18–240С. 
Дія ґрунтових гербіцидів найкраще 
проявляється за температури по-
вітря 15–200С та вологості ґрунту 
не нижче 20–22 % польової воло-
гоємкості. Посуха та вітер істотно 
знижують ефект. При застосуванні 
гербіцидів слід чітко дотримувати-
ся вимог щодо використання води, 
надмірна її кількість при вико-
ристанні по вегетуючих рослинах 
сприятиме стіканню розчину на 
грунт. При виборі норми внесення 
враховують ступінь забур’яненості 
посівів, фази розвитку культурних 
рослин та бур’янів, гранулометрич-
ний склад грунту. Вищі дози ви-
користовують на полях з високим 
ступенем забур’яненості та за зна-
чної вегетативної маси бур’яну, на-
томість зменшують норму на лег-
ких грунтах.

ПРАВИЛА 
ПРИГОТУВАННЯ 
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 
ГЕРБІЦИДІВ

Для приготування робочого 
розчину бак обприскувача напо-
ловину або на три четверті запо-
внюють водою, додають необхід-
ну кількість препарату ретельно 
перемішують і заповнюють бак 
водою до кінця. При приготу-
ванні робочого розчину та об-
прискуванні необхідно забезпе-
чити достатнє перемішування, 
щоб підтримувати однорідність 
емульсії. Важливо, аби вода, що 
використовується для робочого 
розчину, була чистою.

Хімічна група:  
ФОСФОРОРГАНІЧНІ  
СПОЛУКИ 

До цієї хімічної групи належать 
гербіциди, діючою речовиною 
яких є солі гліфосату (калієва, на-
трієва, амонієва, ізопропіламін-

на). В Україні дозволено до ви-
користання близько сімдесяти 
препаратів. Перераховувати всі їх 
назви не має сенсу. Найбільш відо-
мим гербіцидом цієї хімічної гру-
пи є Раундап компанії Monsanto 
(США), яка ще в сімдесятих роках 
ХХ сторіччя вперше запатентува-
ла цю сполуку як гербіцид. 

Механізм дії
Гербіциди на основі гліфосату 

володіють контактною дією, ма-
ють частково системну дію. По-
трапляючи на поверхню, гербіцид 
всмоктується через листки та 
переміщується по всій рослині, 
може переміщатися з надземних 
органів у підземні, таким чином 
знищуючи бур’яни повністю. На 
однорічних бур’янах дія гербіци-
ду проявляється вже за 2–4 доби, 
на багаторічних – за 7–10 діб і 
пізніше у вигляді світло-зеленого 
забарвлення, жовтизни, знебарв-
лення верхівок, втрати тургору, 
після чого рослина засихає. 

ГЕРБОЛОГІЯ
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Рекомендації щодо застосуван-
ня. Обов’язковою умовою ефектив-
ності гліфосатів є наявність достат-
ньо розвинених бур’янів. Високу 
чутливість проявляють різні види 
осоки, злаки, багато дводольних. 
Найбільш доцільне застосування 
гербіцидів цієї групи на посівах 
помідора для контролю корене-
вищних і коренепаросткових ба-
гаторічних бур’янів. Застосовують 
гліфосати у два способи:

• восени, після збирання попере-
дника. Для збереження вегетатив-
ної маси бур’янів виключають всі 
механізовані роботи до обробки 
гербіцидом. Після обприскування 
механізовані роботи проводять не 
раніше як за 10 діб;

• навесні гербіцид вносять за 2 
тижні до сівби або висаджування 
розсади. Як до внесення, так і після 
нього виключають усі механізовані 
роботи на полі, окрім передпосівної 
або передсадивної культивації.

Норму витрати препарату та 
робочої рідини слід уточнювати 
залежно від торгівельної марки та 
рекомендацій виробника. Опти-
мальні умови дії гліфосатів – тем-
пература + 15 – + 25 °С, мінімальна 
вологість повітря – 70 %. 

Хімічна група:  
СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ

Тітус 25 ВГ 
Діюча речовина: римсульфурон 

(250 г/кг). Таро 25 ВГ, Райфл 25 ВГ.

Механізм дії
Римсульфурон – селективний 

високоефективний системний гер-
біцид для післясходового контр-
олю однорічних та багаторічних 
злакових та широкого спектру дво-
дольних бур’янів. Діюча речовина 
гербіциду поглинається переважно 
листками і переміщується до точок 
росту рослин. Дія гербіциду поміт-
на за кілька діб, загибель бур’янів 
настає через 15–25 діб. Тепла во-
лога погода підвищує ефективність 
гербіциду, прохолодна та суха – 
знижує. За прохолодних і помірно 
теплих умов та високої вологості 
ґрунту гербіцидна дія пролонгуєть-
ся до кількох тижнів. 

Застосовують на безрозсадних 
помідорах у фазу появи сходів 
культури – двох справжніх лист-
ків у дозі 50 г/га з обов’язковим 
додаванням поверхнево активних 
речовин (далі ПАР) Тренд 90 у кон-
центрації 0,125–0,15 % робочого 
розчину (далі р. р.). На розсадних 
помідорах препарат вносять через 

6–10 діб після висаджування за 
появи сходів бур’янів та досягнен-
ня ними оптимальної фази розви-
тку (Тітус 50 г/га + ПАР Тренд 90 
0,125–0,15 % р. р.). За появи нової 
хвилі сходів бур’янів за 7–14 днів 
після першої проводять повторну 
обробку: 40–50 г/га + ПАР Тренд 90 
0,125–0,15 % р. р. Найбільш сприй-
нятливі до дії Тітус однодольні 
бур’яни гумай, пирій за висоти 
15–25 см, але не раніше фази трьох 
листків; види проса та мишію – 1–3 
листки, однорічних злакових – до 
фази кущіння; однорічні дводоль-
ні бур’яни – у фазі 2–4 справжніх 
листків. Норма внесення робочого 
розчину складає 200–300 л/га. При 
приготуванні робочого розчину 
першим розчиняють Тітус, потім 
додають ПАР Тренд 90.

Для розширення спектру контр-
ольованих бур’янів (лобода, паслін, 
гірчак березковидний, спориш зви-
чайний, портулак городній, рутка 
лікарська) рекомендується бако-
ва суміш із гербіцидами на основі 
метрибузину. При використанні 
Тітусу слід уникати використання 
фосфорорганічних інсектицидів за 
7 діб до та після обробки. Не можна 
вносити Тітус за наявності на рос-
линах вологи від дощу чи роси.

ГЕРБОЛОГІЯ
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Хімічна група:  
ДИНІТРОАНІЛІНИ 

Механізм дії
Динітроаніліни належать до інгі-

біторів кореневої меристеми. Дію-
ча речовина у однодольних бур’янів 
потрапляє під час проростання на-
сіння через корінь і стебло, у дво-
дольних – через петлю гіпокотилю. 

Ознаки пошкодження
Типовим проявом дії динітроа-

нілінів є пухлинне переродження 
кінчиків коренів насінин, що про-
ростають. Після появи сходів при-
душується розвиток вторинних 
коренів, ріст пагонів, сім’ядольні 
листки стають шкірястими, гіпо-
котиль і стебло потовщуються та 
стають ламкими, часто набувають 
червоно-синього забарвлення. 

При використанні динітроанілі-
нів необхідно враховувати їх після-
дію, яку відзначено на просі, луч-
них травах, ячмені, вівсі, кукурудзі, 
пшениці, буряках. 

Трифлурекс (трифлуралін  
480 г/л).

Рекомендації щодо застосу-
вання

 Препарат дієвий проти широко-
го спектра злакових і дводольних 
бур’янів. Ефективно контролює 

куряче просо, мишій види, лобода 
види, костер, лисохвіст види, зі-
рочник середній, тонконіг, щириця 
види, ромашка, гірчак види, вероні-
ка види. 

За безрозсадного способу виро-
щування помідорів гербіцид вно-
сять до або після сівби, до появи 
сходів рослини у дозі 1,0–1,2 л/га. 
За розсадного способу вирощуван-
ня – перед висаджуванням розсади 
нормою 2 – 3 л/га. Внесення препа-
рату передбачає заробку у грунт на 
глибину 6 – 8 см протягом 4 годин. 
Норма витрати робочого розчину – 
300 – 350 л/га. Оптимальна темпе-
ратура навколишнього середовища 
застосування препарату від +5 °С 
до +25 °С. 

Стомп 330 
Дiюча речовина: пендиметалін 

(330 г/л)
Рекомендації щодо застосу-

вання
Високоефективний ґрунтовий 

гербіцид для знищення широкого 
спектра однорічних дводольних і 
злакових бур’янів. Поле обробля-
ють перед висаджуванням розсади 
помідорів із нормою витрати гербі-
циду 3,0–6,0 л/га, витрата робочої 
рідини – 200–400 л/га. Загортання 
препарату необхідне лише за по-
сушливих умов.

Хімічна група:  
ТРІАЗІНОНИ

Для використання на посівах по-
мідора представлені препаратами, 
діючою речовиною яких є метри-
бузин. Вони виробляються у вигля-
ді концентрату суспензії (Зенкор 
Ліквід SC 600 к.с.; Зонтран ККР; 
Адвокат КС; Антисапа Ліквід КС; 
Містраль ТОП ) та порошку, що 
змочується (Юнімарк ВГ Антиса-
па ВГ; Купол ВГ; Лазурит ЗП; Ме-
трикс WG ВГ, Містраль ВГ).

Головними перевагами препара-
тів у формі концентрату суспензії є 
утворення більш якісного і стабіль-
ного розчину для роботи, що під-
вищує активність діючої речовини 
і знижує ризик утворення осаду у 
робочому розчині бакових сумішей 
порівняно з порошком, що змочу-
ється.

Розглянемо групу цих гербіцидів 
на прикладі Зенкор Ліквід SC 600. 

Механізм дії 
Діюча речовина швидко та легко 

адсорбується кореневою системою 
та проростками бур’янів, також 
відзначається його поглинання 
листками. При внесенні гербіциду 
до сходів проростки бур’янів навіть 
не з’являються. За обробки по веге-
туючих бур’янах вони гинуть через 
10–20 діб. Дія гербіциду триває 1 – 
2 місяці. Завдяки здатності зберіга-

ГЕРБОЛОГІЯ
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тися певний час у грунті препарат 
затримує появу наступної хвилі 
сходів бур’янів. 

При вирощуванні помідорів без-
розсадним способом гербіцид за-
стосовується у два етапи – до схо-
дів культури 0,3 л/га, по вегетації у 
фазі 4–6 листків – 0,4-0,5 л/га або 
одноразово у фазу 4–6 листків. За 
розсадного способу вирощування 
посіви обприскують через 10–15 
діб після висаджування розсади у 
нормі 0,5–0,7 л/га. 

Препарати на основі метрибузи-
ну мають післядію. У разі пересі-
вання не рекомендується висівати: 
цибулю, селеру, перець, капустяні, 
салат, шпинат, буряки, гарбузові, 
тютюн. Наступного року не висі-
вати цибулю, буряки на грунтах із 
низьким вмістом гумусу (менше 
2%) та лужною реакцією (pH> 7,5) – 
капустяні. Ефективне використан-
ня гербіциду у бакових сумішах з 
препаратами на основі римсульфу-
рону для післясходового внесення. 

Хімічна группа:  
ХЛОРАЦЕТАМІДИ (аміди, хло-
рацетаніліди)

Дуал Голд 960 ЕС, к.е. 
Діюча речовина: S–метолахлор 

960 г/л. Метаган Голд 960 ЕС, к.е., 
Гардоміл 960 ЕС, к.е.

Механізм дії
Гербіцид блокує процес про-

ростання. У злакових бур’янів 
діюча речовина проникає через 
колеоптиль, при цьому пророс-
ток деформується і гине. У дво-
дольних бур’янів діюча речовина 
потрапляє через сім’ядолі, також 
викликаючи їх загибель. Здат-
ність зародка поглинати діючу ре-
човину зумовлює вибірковість дії. 
Найбільш чутливими до дії гер-
біциду є однорічні злакові і дво-
дольні бур’яни.

За безрозсадного способу ви-
рощування помідорів гербіцид 
застосовують шляхом обпри-

скування грунту до сівби, підчас 
сівби або до появи сходів (1,2 л/
га). При розсадному способі ви-
рощування препарат вносять до 
висаджування розсади дозою 1,6 
л/га. Витрата робочої рідини 200 
– 300 л/га. При використанні по-
верхня поля повинна бути добре 
розроблена. За використання у 
бакових сумішах норму витрати 
препарату можна знизити на 35 
%. Захисний період триває 6–8 
тижнів. За посушливих погодних 
умов рекомендоване мілке загор-
тання на глибину 3–5 см одразу 
після внесення.

За несприятливих, прохолод-
них погодних умов у помідора 
може спостерігатися деформація 
сходів, їх зрідження і пригнічення 
росту.

Хімічна група: 
ЦИКЛАГЕКСАДІОНИ

Ерроу 
Діюча речовина: клетодим 120 г/л 

Механізм дії
При потраплянні на рослину 

діюча речовина швидко проникає 
у неї. Препарат володіє високою 
стійкістю до змивання опадами. 
Дієвий селективний післясходо-
вий гербіцид для боротьби з од-
норічними і багаторічними зла-
ковими бур'янами. Застосовують 

ГЕРБОЛОГІЯ
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гербіцид під час вегетації куль-
тури незалежно від фази роз-
витку. Норма витрати препара-
ту залежить від фази розвитку 
бур’янів. Однорічні злакові у фазі 
2–3 листків – 0,4 л/га; після утво-
рення 4-того листка – до 0,8 л/га. 
На більш ранніх стадіях розвитку 
бур’янів ефективність гербіциду 
може знижуватися. Багаторічні 
злакові бур’яни за висоти до 20 см 
– 1,2–1,6 л/га, пізніше ефектив-
ність препарату знижується. Нор-
ма витрати робочої рідини скла-
дає 200–300 л/га. Бур’яни гинуть 
за 1–3 тижні. 

Хімічна група: 
ПОХІДНІ  
АРИЛОКСИФЕНОКСИПРОПІ-
ОНОВОЇ КИСЛОТИ 

До цієї групи гербіцидів нале-
жать: Пантера, Тарга супер, Квін 
Стар Макс КЕ, Оберіг КЕ, Ачиба 
500 ЕС к.е. Герой, Фюзилад Форте 
150 ЕС к.е. Агіл КЕ, Шогун КЕ, Міу-
ра КЕ, Панарекс КЕ.

Механізм дії
Контактні протизлакові гербі-

циди. Діюча речовини протягом 
години після обробки повністю 
проникає у рослину, переміщу-
ється по провідній системі до ко-
реневища, точок росту, листків, 
зупиняє ріст та пригнічує розви-
ток. Симптоми дії помітні вже за 
3 доби – хлороз листків і зупинка 
росту. Відмирання рослин включ-
но з кореневою системою відбува-
ється через 10–21 добу. 

Умови використання
Гарного результату можна до-

сягти за обробки гербіцидом 
бур’янів, що активно ростуть та 
мають суху листкову поверхню. 
Оптимальна температура засто-
сування – +15...+20ºС. Перевагою 
гербіцидів цієї групи є широкий ді-
апазон застосування фаз росту по-
мідорів і бур’янів. Проте найбільш 
ефективним періодом застосуван-

ня препарату вважається фаза 3–6 
листків у однорічних бур’янів або 
10–15 см у багаторічних. Витрата 
робочого розчину 200–300 л/га 
(норми внесення згідно інструкцій 
до препарату). Після внесення гер-
біциду недоцільно використовува-
ти міжрядні обробки протягом 21 
доби з моменту внесення. 

Гербіциди цієї групи можуть за-
стосовуватися у бакових сумішах 
з гербіцидами проти дводольних 
бур’янів для розширення спектру 
дії, інсектицидами, фунгіцидами 
за умов попередньої перевірки на 
сумісність. 

Примекстра TZ Голд 500 SC 
к.с. Діюча речовина: метахлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л. 

Механізм дії
S-метолахлор головним чином 

поглинається пагонами бур’янів, 
що проростають, а тербутилазин 
– корінням та частково листками. 
Таким чином, бур’яни гинуть про-
тягом досходового періоду, під час 
та після сходів культури. Тербути-
лазин блокує процес фотосинтезу, 
S-метолахлор впливає на поділ 
клітин, блокуючи початкові стадії 
мітозу. Бур’яни гинуть у момент 
проростання. При застосуванні 

Примекстра TZ Голд 500 SC під 
час вегетації препарат поглина-
ється сходами та частково коре-
невою системою, переміщується 
по рослині, викликаючи загибель 
бур’янів. Повна відсутність резис-
тентності та значне подовження 
гербіцидного ефекту досягається 
за рахунок двох діючих речовин 
препарату

Застосування
Ефективний проти одноріч-

них та багаторічних злакових 
бур’янів, пасльонових, амброзії 
полинолистої. Тривалий період 
захисної дії до 6–8 тижнів. Вико-
ристовують на посівах розсадних 
помідорів до висаджування роз-
сади, норма витрати 4–4,5 л/га, 
витрата робочого розчину 250–
300 л/га. Оптимальна температу-
ра застосування від + 8 до + 25 °С. 
У випадку, якщо після внесення 
препарату очікується посушлива 
погода, для підсилення гербіцид-
ного ефекту рекомендоване не-
глибоке загортання на 3–5 см.  

ГЕРБОЛОГІЯ
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Надійно захистити картоплю від 
хвороб і шкідників можна при до-
триманні та виконанні комплексу 
агротехнічних, фітосанітарних, хі-
мічних і біологічних заходів. Кар-
топля – одна з найбільш пестици-
домістких культур. І у найближчій 
перспективі хімічний метод бо-
ротьби зі шкідниками та хворо-
бами на ній залишається одним 

із основних, тоді як інші методи 
захисту застосовуються недостат-
ньо. Для цього використовують 
тільки ті пестициди, які входять до 
“Переліку пестицидів і агрохіміка-
тів, дозволених до використання в 
Україні”, з обов’язковим дотриман-
ням заходів безпеки та інструкцій і 
методичних вказівок по їх застосу-
ванню.

На картоплі зареєстровано по-
над 60 шкідників. Великої шкоди 
завдають колорадський жук, дро-
тяники, несправжні дротяники, ка-
пустянки, личинки хрущів, підгри-
заючі совки. 

Значну увагу необхідно нада-
ти захисту насаджень картоплі від 
колорадського жука. Необхідно 
слідкувати за з’явленням колорад-

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ського жука після зимівлі. За бага-
торічними даними, вихід жуків із 
ґрунту частіше всього починаєть-
ся 22 квітня (Південний Степ) та 
5 травня (Полісся). Масовий вихід 
шкідника відзначається через 20 
днів після появи перших жуків і 
супроводжується появою перших 
яйцекладок. Для інтенсивного від-
кладання яєць сприятливою є тем-
пература повітря в межах 17–23 
градуси за вологості 60–75%.

У всіх агрокліматичних зонах 
масове відродження личинок при 
стійкому потеплінні спостеріга-
ється 10–15 червня – до початку 
бутонізації – цвітіння (найбільш 
чутливі до ураження фази розвитку 
рослин). Саме цей період визна-
чає економічну доцільність засто-
сування хімічних засобів захисту 
посівів проти колорадського жука. 
Посіви в цей час обприскують ін-
сектицидами.

Для всіх препаратів останній 
строк обробки – за 20–35 днів до 
збирання врожаю. За умови вибору 
препарату для захисту рослин кар-
топлі від шкідника необхідно вра-

ховувати тривалість дії препаратів.
Обробку посівів біологічними 

препаратами проводять за сухої 
погоди, без вітру, коли випадання 
опадів перші 8–10 годин після об-
прискування малоймовірне. Необ-
хідно враховувати, що через 4–8 
годин після обробки залежно від 
температури повітря шкідники пе-
рестають харчуватися і втрачають 
рухомість. Гинуть шкідники за 2–3 
доби після обробки. Переваги біо-
логічних засобів над хімічними у 
тому, що перші швидко розклада-
ються і не забруднюють навколиш-
нє середовище токсичними речо-
винами.

Крім колорадського жука, зна-
чної шкоди завдає капустянка 
(медведка), яка поширена на до-
бре зволожених, багатих гумусом 
та перегноєм ґрунтах. На ділянках, 
де восени була виявлена капустян-
ка, за 7–10 днів до садіння карто-
плі розкладають отруйну принаду 
вівса або кукурудзи, оброблену 
відповідним інсектицидом, і за-
гортають. Для боротьби зі шкід-
ником застосовують також хімічні 

препарати. Вносять їх у борозни 
глибиною 3–4 см по периметру 
або між грядками з наступним за-
гортанням землею і поливом во-
дою із розрахунку 10 л/м кв. після 
садіння бульб.

Помітної шкоди картоплі завда-
ють дротяники (личинки жука-ко-
валика). Самі жуки малошкідливі, 
але їх личинки-дротяники, прожи-
ваючи в ґрунті, завдають значної 
шкоди картоплі. Їх шкодочинність 
зростає на малогумусних (супіща-
них) ґрунтах. Найбільша кількість 
дротяників спостерігається на 
багаторічних травах та на полях, 
засмічених злаковими бур’янами. 
Шкодочинність дротяників на по-
лях картоплі проявляється в осно-
вному в другій половині літа на 
початку утворення бульб. У цей 
період, у суху спекотну погоду 
дротяники, захищаючись від втрат 
вологи в організмі, забурюються у 
бульби. На ранніх сортах картоплі 
бульби утворюються при достат-
ніх запасах вологи у ґрунті, тому їх 
дротяники пошкоджують менше, 
ніж пізні сорти. Добрий ефект у 
боротьбі з дротяниками дає якіс-
ний догляд за рослинами картоплі: 
періодичне глибоке розпушування 
міжрядь, боротьба з бур’янами, 
особливо пирієм. Для боротьби 
з дротяниками дозволені хімічні 
препарати – протруйники.

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Велику загрозу для картопляр-
ства становить золотиста карто-
пляна нематода, яка є карантинним 
об’єктом. Поширення її спостеріга-
ється на присадибних ділянках, де 
з року в рік картопля вирощується 
на одному місці. Розвиток паразита 
проходить на коренях рослин кар-
топлі. У ґрунті нематода зберігаєть-
ся у стадії цисти до 12 років. Поши-
рюється за рахунок недотримання 
сівозміни, з ураженими бульбами, 
знаряддями праці, з ґрунтом.

Визначити уражені посіви можна 
при огляді їх загального розвитку. 
На фоні добре розвинених рослин 
спостерігаються “острівці» – не-
великі ділянки, на яких рослини у 
фазі цвітіння різко відстають у рос-
ті, мають пригнічений вигляд.

Уражені рослини мають мичкува-
ті корені, на них утворюються дрібні 
бульби, на сильно уражених їх вза-
галі немає. Навесні із цист при тем-
пературі 15–20 С виходять личинки, 
які мають чотири вікові стадії. Вони 
проникають у зону коріння, де лока-
лізуються і розвиваються до дорос-
лих самок нематоди.

Існують хімічні заходи бороть-
би з золотистою картопляною не-
матодою, але вони екологічно не-
безпечні. У «Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до вико-
ристання в Україні», хімічні препа-
рати для боротьби з картопляною 
нематодою – нематоциди – відсутні. 
Найкраще очищають ґрунт від пара-
зита нематодостійкі сорти картоплі. 
Знижують зараження ґрунту золо-
тистою картопляною нематодою 
такі культури, як капуста, огірки, 
салат, щавель, горох, квасоля, жито, 
кукурудза, овес, ячмінь, гречка. З 
метою уникнення появи агресивних 

біотипів картопляної нематоди не-
матодостійкі сорти картоплі реко-
мендується вирощувати у сівозміні 
з перерахованими вище овочевими, 
бобовими, зерновими та технічни-
ми культурами.

Для боротьби з золотистою 
картопляною нематодою доціль-
но вирощувати сидеральні культу-
ри – озиме жито, гірчицю, редьку 
олійну. При введенні протинема-
тодної сівозміни рекомендується 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Підгризаюча совка

Капустянка (медведка)

Колорадский жук 
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застосовувати органічні і мінераль-
ні добрива.

Очищенню ґрунту від карантин-
ного об’єкту сприяє вирощування 
ранньої картоплі та її раннє зби-
рання. Бульби, зібрані у вогнищах 
картопляної нематоди, забороня-
ється використовувати для насін-
ня. Заборонено вивозити бульби, 
коренеплоди, укорінені рослини 
пасльонових культур із населених 
пунктів, де виявлено їх вогнища.

У захисті картоплі від шкідників 
основним має бути принцип до-
цільності. Тож біопрепарати слід 
застосовувати при перевищенні 
економічного порогу шкодочин-
ності або перспектив їх розвитку. 
Максимальний захист рослин кар-
топлі забезпечують препарати з 
високою стартовою та біологічною 
активністю, незалежно від віку і 
стадії розвитку шкідника, а також 
із тривалим періодом захисної дії.

Щоб запобігти виникненню у 
шкідників резистентності, пре-
парати потрібно застосовувати 
почергово. Препарати, які мають 
мінімальну і максимальну норму 
витрат, застосовують з ураху-
ванням наростання картоплин-
ня, стадії розвитку та кількості 
шкідників. Більш ефективними, 
а тому популярними є препара-
ти, які діють проти групи шкід-
ників. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Дротяник

Картопляна міль

Золотиста картопляна нематода
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Захворювання проявляється в 
основному на листках і стеблах, 
іноді на плодах як у відкритому, так 
і у закритому ґрунті. На листках 
спочатку з’являються жовто-бурі 
з хлоротичною облямівкою плями 
великих розмірів, пізніше вони світ-
лішають, на ураженій тканині фор-
муються численні чорні крапки – 
пікніди гриба. Плями розміщуються 

спочатку по периферії листка, потім, 
зливаючись, охоплюють більше по-
ловини листкової пластинки. Ура-
жені листки стають хлоротичними, 
засихають і відмирають. На стеблах 
хвороба спочатку з’являється на 
вузлах, а потім і на пагонах у вигля-
ді видовжених сухих сіруватих або 
бурувато-коричневих плям, які по-
криті чорними крапками. В місцях 

уражень на стеблах спостерігається 
камедетеча. Уражені плоди набува-
ють вигляду варених, але не маце-
руються, а всихають. На поверхні 
формуються чорні пікніди.

Збудником хвороби є гриб 
Didymella bryoniae (Pass) Rehm (син. 
Mycosphaerella melonis Chin et Walker 

ЯК ВБЕРЕГТИ ОГ²РКИ  
В²Д АСКОХ²ТОЗУ

Серед хвороб огірків великою шкідливістю відрізняється аскохітоз. 
Знання діагностичних ознак хвороби на різних органах рослин дає 
можли-вість своєчасно її виявити, а знання біоекологічних особливос-
тей  збудника хвороби дає можливість ефективно проводити профі-
лактичні захисні за-ходи і отримувати великі врожаї плодів високої 
якості.

I.Л. МАРКОВ, 
к.б.н., професор 
НУБіП України

ЗАХИСТ РОСЛИН

Зовнішні ознаки проявлення 
аскохітозу на листках
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анаморфа: Ascochyta cucumeris Fautr. 
et Roum. (син. А. melonis Poteb.), який 
у циклі свого розвитку формує пік-
нідіальне і сумчасте спороношення.

Пікніди гриба бурі, великі. Пік-
носпори довгасті і дещо зігнуті, 
псевдотеції темно-бурі, сумки ци-
ліндричні, сумкоспори двоклітинні.

Під час вегетації рослин гриб по-
ширюється пікноспорами. Джерело 
інфекції – уражені рештки, на яких 
зберігаються пікніди і псевдоте-
ції гриба, а також насіння, в якому 
зберігається грибниця. Первинне 
зараження рослин відбувається від 
сумкоспор, вторинне – від конідій 
патогена. Інтенсивний розвиток 
хвороби спостерігається при тем-
пературі близько +25 0С і вологості 
повітря 90%. При зниженні вологос-
ті розвиток хвороби уповільнюєть-
ся і призупиняється. Особливо це 

помітно у закритому ґрунті 
Шкідливість хвороби полягає в 

ураженні надземних вегетативних 
і генеративних органів рослин, які 
передчасно відмирають, зниженні 
продуктивності рослин і якості пло-
дів.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Ефективним і екологічно без-
печним заходом захисту гарбузо-
вих культур від хвороб є виведен-
ня і впровадження у виробництво 
стійких сортів. Високою польовою 
стійкістю до аскохітозу характери-
зуються гібриди огірка: Берліоз F1, 
Вдалий F1, Дарунок осені F1, Джо-
кер F1, Джуніор F1, Надійний F1, 
Орфеус F1, Рясний F1, Северін F1, 
Тріоле F1, Убеда F1, Унікум F1 та ін.

Дотримання науково обґрунто-

ваної сівозміни суттєво оздоровлює 
ґрунт від джерел грибної інфекції. 
Кращими попередниками огірка є 
багаторічні трави, зернові, зернобо-
бові культури, зайнятий пар; в ово-
чевих сівозмінах – капуста, цибуля, 
картопля. Повертати гарбузові і ба-
штанні культури на попереднє поле 
не раніше, ніж через 4–5 років. 

Для обмеження занесення аеро-
генної інфекції аскохітозу та інших 
хвороб слід дотримуватися про-
сторової ізоляції між сортами і гі-
бридами огірка, баштанних культур, 
між полями різних термінів садіння 
культури.

Збалансоване живлення гарбузо-
вих культур макро- і мікроелемен-
тами суттєво підвищує стійкість 
рослин до хвороб. Одностороннє 
внесення високих доз азотних до-
брив спричиняє інтенсивне уражен-
ня рослин аскохітозом та іншими 
хворобами 

Проти зовнішньої і внутрішньої 
інфекції насіння знезаражують тер-
мічним або хімічним способом. 
Термічне оброблення насіння про-
водять в термостаті або сушильній 
шафі за температури 50–520С про-
тягом 3-х діб, а потім температуру 
поступово підвищують до 78–800С і 
витримують його ще протягом одні-
єї доби. Проти збудника аскохітозу 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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не пізніше, ніж за 2 тижні до висіву, 
насіння протруюють одним із до-
зволених протруйників на основі ді-
ючої речовини: боскаліду, тн (Іншур 
Профі, 100–200 мл/100 кг насіння); 
металаксилу-М, тн (Апрон XL 359 
ES, 250 мл/100 кг насіння). Під час 
протруювання насіння до робочої 
рідини фунгіциду додають мікро-
елементи. 

Для протруєння насіння огірка 
використовують також біопрепара-

ти: Агат 25-К, па (79 г/кг); Псевдо-
бактерин-2, в.р. (0,1л/кг); Фітоцид, 
р. (250 мл/100 кг насіння).

У закритому ґрунті обов’язково 
дезінфікують парники і теплиці, 
замінюють або знезаражують у 
них ґрунт, дезінфікують робочий 
інвентар. У разі прогнозу розвитку 
аскохітозу та багатьох інших хво-
роб профілактично обприскують 
рослини одним із дозволених фун-
гіцидів на основі діючих речовин: 
алюмінію фосфіту + фосфористої 
кислоти, р.к. (Фитал, 2,0–2,5 л/
га); азоксистробіну, к.с. (Квадріс 
250 SC, 0,6 л/га); азоксистробіну 
+ металаксилу-М, се (Юніформ 
446, 0,4–0,9 л/га); аметоктра-
дину + диметоморфу, к.с. (Орве-
го, 0,8–1,0 л/га); диметоморфу + 
манкоцебу, в.г. (Акробат МЦ, 2,0 

кг/га); манкоцебу + металаксилу, 
в.г. (Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 2,5 
кг/га та аналоги); пенконазолу + 
дифеноконазолу, к.е. (Джек Пот, 
0,15–0,2 л/га – у відкритому ґрун-
ті і 0,25 л/га – у закритому ґрунті); 
піраклостробіну + диметоморфу, 
к.е. (Кабріо Дуо, 2,5 л/га); пропа-
мокарбу гідрохлориду + фосетил 
алюмінію, р.к. (Превікур Енерджі 
840 SL, 2,5–3,0 л/га); тебуконазолу 
+ флуопіраму, к.с. (Луна Експірі-
енс 400 SC, 0,35–0,75 л/га); тіофа-
нат-метилу, к.с. (Захисник, 1,2-
1,5 л/га); фосетил алюмінію, з.п. 
(Альєтт, 2,0 кг/га); флуопіколіду + 
пропамокарбу гідрохлориду, к.с. 
(Інфініто 61 SC, 687,5, 1,2–1,6 л/га); 
цимоксанілу + хлороксиду міді, з.п. 
(Ордан, 2,5–3,0 кг/га); цимоксані-
лу + оксихлориду міді, з.п. (Курзат 
Р 44, 3,0 кг/га); ціазофоміду, к.с. 
(Ранман 400, 0,2 л/га та аналоги); 
хлороксиду міді, к.с. (Медян Екс-
тра 350 SC, 2,0–2,5 л/га та анало-
ги). Вибір фунгіциду залежить від 
спектра фунгітоксичної дії та рів-
нів захисної спроможності діючої 
речовини препарату щодо хвороб, 
виявлених під час моніторингу по-
сівів огірка та інших гарбузових 
культур. 

Старанне збирання й знищення 
післязбиральних решток та глибо-
ка зяблева оранка сприяють швид-
кій їх мінералізації, знижує запас 
ґрунтової інфекції збудника аско-
хітозу та багатьох інших захворю-
вань. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Осередок 
уражених 
рослин огірка  
аскохітозом  



  
 



П.В. ЛИХОВИД, 
к. с.-г. н., старший  
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ОВОЧІВНИЦТВО

ШКШК²²ДНИКИ  ДНИКИ  
КУКУРУДЗИ КУКУРУДЗИ 
ЦУКРОВОЦУКРОВО¯ ¯ 

ТА ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ 
КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ 

¯̄Х ЧИСЕЛЬНОСТХ ЧИСЕЛЬНОСТ²²
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Кукурудза цукрова (Zea mays 
L. ssp. Saccharata Sturt.) – єдина 
овочева культура, що належить 
до родини Злакові (Poacea). Тож 
не дивно, що видовий склад шкід-
ників, які завдають шкоди її по-
сівам, істотно відрізняється від 
такого більшості інших овочевих 
культур (хоча, звичайно, є спіль-
ні види шкідників-поліфагів, які є 
характерними і для цукрової куку-
рудзи, і для інших овочевих рос-
лин). Так само, як і відрізняються 
заходи контролю їх чисельності, 
що в основному стосується засто-
совуваних засобів хімічного захис-
ту – інсектицидів і протруйників 
насіння. Зупинимо нашу увагу на 
найбільш шкодочинних і широко 
поширених шкідниках культури, 
хоча, звісно, представленим у да-
ному матеріалі переліком спектр 
фітофагів, які здатні ушкоджувати 
культуру, не обмежується.

СТЕБЛОВИЙ 
КУКУРУДЗЯНИЙ 
МЕТЕЛИК  
(PYRAUSTA NUBILALIS HB.)
Ряд Lepidoptera.  
Родина вогнівки (Pyralididae). 

Один із найбільш поширених і 
небезпечних шкідників. Рослини 
пошкоджуються гусеницями. Вони 
жовто-сірого кольору, довжиною 

до 25 мм. Зимують дорослі гусениці 
на культурних рослинах і бур'янах. 
Виліт метелика починається в се-
редині – кінці червня. Через 4–5 
днів після початку льоту самка 
відкладає яйця на культурних рос-
линах або бур’янах. Період кладки 
яєць триває від 2-х тижнів до 25 
днів. Гусениці пошкоджують усі 
надземні органи рослини. На лист-
ках виїдають діри, у стеблах – отво-
ри. При сильному пошкодженні 
стебла переламуються (характерна 

ознака ураження шкідником), при 
цьому сильно знижується врожай-
ність культури. Пошкоджують гу-
сениці також і качани та зернівки, 
створюють сприятливі умови для 
розвитку фузаріозу качанів, що іс-
тотно знижує показники якості 
врожаю. Пошкоджені волоті обси-
паються. Шкодочинність залежно 
від року коливається від 6 до 80%. 
Економічний поріг шкодочинності 
(ЕПШ) = 1–2 гусениці на 1 рослину. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
• Своєчасне збирання врожаю
• Зяблева оранка
•  Випуск трихограми на почат-

ку та у період масової кладки 
яєць (у два прийоми по 50–75 
тис./га).

•  Обробка посівів інсектицида-
ми: Децис f-Люкс (0,4–0,7 л/га), 
Белт (0,1–0,15 л/га), Проте-
ус (0,5–1,0 л/га), Карате Зеон 
(0,1–0,2 л/га), Актеллік (1,2–
2,0 л/га), Фастак (0,1–0,3 л/га), 
Ампліго (0,2–0,3 л/га), Кораген 
(0,1–0,15 л/га) на початку від-
родження і за масової появи 
гусениць . 

ОВОЧІВНИЦТВО

Стебловий 
кукурудзяний метелик
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БАВОВНИКОВА  
СОВКА 
(HELICOVERPA ARMIGERA HBN.) 

Ряд Lepidoptera.  
Родина совки Noctuidae.

Метелики відкладають яйця на 
всі частини рослини. Масовий ви-
літ метеликів починається з серед-
ини червня і триває близько місяця. 
Активність шкідника максимальна 
у нічний час і у сутінках. Відродже-
ні гусениці пошкоджують тичин-
кові нитки і волоті, листя, а дорос-
лі прогризають отвори в качанах і 

заповнюють ходи екскрементами, 
створюючи сприятливі умови для 
розвитку грибкових захворювань 
та знижуючи якісні показники вро-
жаю. Розвиток гусениці триває 13–
22 діб. Шкідник відрізняється вкрай 
високою шкодочинністю. Боротьбу 
варто розпочинати при першому 
виявленні гусениць або яйцекладки.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Якомога ранній термін висіван-

ня культури
• Дотримання сівозміни
•  Випуск трихограми на початку 

та у період масової кладки яєць 
(у два прийоми по 50–75 тис./
га)

•  Використання біопрепаратів 
Лепідоцид (2 л/га), Бітоксиба-
цилін (2 кг/га)

•  Обробка посівів інсектицидами: 
Децис f-Люкс (0,4–0,7 л/га), Белт 
(0,1–0,15 л/га), Протеус (0,5–1,0 
л/га), Карате Зеон (0,1–0,2 л/га), 
Актеллік (1,2–2,0 л/га), Фастак 
(0,1–0,3 л/га), Ампліго (0,2–0,3 
л/га), Кораген (0,1–0,15 л/га) на 
початку відродження і при ма-
совій появі гусениць.

ДРОТЯНИКИ І 
НЕСПРАВЖНІ 
ДРОТЯНИКИ –  
ЦЕ ЛИЧИНКИ  
ЖУКІВ-КОВАЛИКІВ 
(ELATERIDAE)

Ряд Coleoptera. 
Відрізнити від личинок інших 

видів комах можна за жорстким 
тільцем. Розміри дротяників ко-
ливаються від 10 до 45 мм, за-
барвлення – жовте, коричневе, 
буре, тіло червоподібне, з плос-
кою голівкою і трьома парами 
грудних ніжок однакової до-
вжини. Личинки розвивають-
ся в шарі ґрунту від 8 до 15 см. 
Дротяники виїдають висіяне 
насіння, пошкоджують молоді 
паростки, підземну частину сте-
бла і кореневу систему, що при-
зводить до зниження схожості, 
зрідженості, ослаблення посівів. 
Часто культуру доводиться пе-
ресівати. Несправжні дротяники 
– це личинки жуків-чорнотілок 
(Tenebrionidae). Ряд Coleoptera. 
Личинки досягають 70 мм в до-
вжину, від світло-жовтого до 
майже чорного кольору. Пошко-
джують насіння, паростки, коре-
неву систему, рівень шкодочин-
ності ідентичний дротяникам. 
ЕПШ = 10–15 личинок/м2.

ОВОЧІВНИЦТВО
Шведська муха

Совка-іпсилон

Дротяник
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ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Ретельна підготовка ґрунту 

до висівання насіння, особливо 
після багаторічних трав

• Зяблева оранка
• Знищення бур'янів
•  Протруєння насіння: Гаучо 

(5–7 л/т), Сонідо (10 л/т), Пон-
чо (1,4–3,5 л/т), Круїзер 350 FS 
(6–9 л/т), Форс Зеа (5–6 л/т), 
Космос 250 (4 л/т), Семафор 
(2–2,5 л/т).

•  Сівба у добре прогрітий ґрунт 
на оптимальну глибину

•  Внесення перед сівбою суціль-
ним способом або за допомо-
гою спеціального аплікатора 
інсектициду Регент 20G (10 
або 5 кг/га відповідно)

Шведська муха (Osinella frit). 
Ряд Diptera. Родина Chloropidae. 

Виліт мух навесні збігається з 
початком цвітіння ранньої яблуні. 
Мухи відкладають яйця на листки 
рослин у фазі 2–3 листків. Пер-
ше покоління шкідника розви-
вається у весняний період, друге 

– у червні. Здатна давати до 5–6 
поколінь на рік. Шкоди посівам 
завдають личинки, які проника-
ють всередину стебла і виїдають 
його, прагнучи проникнути до 
конусу наростання. Шкідливість 
сильно коливається залежно від 
умов розвитку шкідника та іму-
нітету рослин. Сильні рослини 
здатні витримувати пошкоджен-
ня та витісняти шкідника з тка-
нин у ході свого росту і розвитку. 
Однак при пошкодженні точки 
росту головного стебла рослини 
сильно пригнічуються, формують 
багато пасинків, листки в'януть, 
рослини гинуть. На листках, 
ще згорнутих у трубку, личин-
ки шведської мухи прогризають 
борозенки, у результаті чого на 
них у подальшому з'являються 
розриви та отвори. Часто листки 
частково склеюються. Іноді вся 
верхівка пошкодженої рослини 
має помочалений, розпатланий 
вигляд, з укороченими листками. 
Сильне пошкодження личинка-
ми шведської мухи призводить 
до підвищення ризиків розвитку 
пухирчастої сажки. ЕПШ = 5–10% 
пошкоджених рослин.

ОВОЧІВНИЦТВО

Бавовникова совка 

Личинки жука-чорнотілки

Попелиця
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ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
• Зяблева оранка
• Високий агрофон
• Знищення бур'янів
•  Протруєння насіння Круїзер 

350 FS (6–9 л/т), Сонідо (10 
л/т), Пончо (1,4–3,5 л/т)

•  Вирощування стійких сортів і 
гібридів 

ПОПЕЛИЦІ  
(APHIDIDAE) 

Кукурудза повсюдно пошкоджу-
ється різними видами попелиць, які 
утворюють колонії на листках, во-
лотях, у листкових піхвах. Дають до 
15–20 поколінь на рік. Харчуються 
соком, що висмоктують з листків. 
Рослини виснажуються, відстають у 
рості, частіше підлягають ураженню 
вірусними захворюваннями. ЕПШ = 
10 особин/рослину.

Заходи боротьби:
• Зяблева оранка
• Високий агрофон
•  Оптимальні строки висіван-

ня культури
•  Сівба стійких гібридів і сортів
•  Обробка інсектицидами при 

масовому розвитку: Децис 
f-Люкс (0,4–0,7 л/га), Протеус 
(0,5 л/га), Карате Зеон (0,1–0,2 
л/га), Фастак (0,1–0,3 л/га).

ОЗИМА СОВКА 
(SCOTIA SEGETUM SCHIFF.)

Ряд Lepidoptera.
Родина совки Noctuidae. 

Метелик з розмахом крил 40–50 

мм, передні крила буро-сірі з трьо-
ма плямами; задні – білі у самців 
і біло-сірі у самок. Дає 2 поколін-
ня на рік. Гусениці грубо об'їдають 
рослини кукурудзи, швидко при-
водячи до їх повної загибелі. ЕПШ 
= 2 гусениці/м2.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Зяблева оранка і ретельні 

міжрядні культивації
•  Випуск трихограми на почат-

ку та у період масової кладки 
яєць (у два прийоми по 50–75 
тис./га)

•  Обробка посівів інсектицида-
ми: Децис f-Люкс (0,4–0,7 л/га), 
Белт (0,1–0,15 л/га), Проте-
ус (0,5–1,0 л/га), Карате Зеон 
(0,1–0,2 л/га), Актеллік (1,2–
2,0 л/га), Фастак (0,1–0,3 л/га), 
Ампліго (0,2–0,3 л/га), Кораген 
(0,1–0,15 л/га) на початку від-
родження і за масової появи 
гусениць

КУКУРУДЗЯНА 
ЛИСТОВА СОВКА 
(CIRPHIS LOREYI)
Ряд Lepidoptera.  
Родина совки Noctuidae.

Метелик солом'яно-жовтого 
або рудого кольору з розмахом 
крил 25–30 мм. Передні крила з 
білою круглою плямою біля осно-
ви і дрібними чорними цятками 
паралельно зовнішньому краю; 
задні – білі з перламутровим від-
тінком. Гусениця блідо-жовтого 
кольору. Дає 3 покоління на рік. 
Гусениці молодшого віку розви-

ваються в листках, прогризаючи 
у них отвори, об'їдаючи їх і по-
шкоджуючи суцвіття і зернівки на 
етапі їх формування. Листки блід-
нуть, з часом буріють і всихають. 
Гусениці старших вікових груп 
пошкоджують качани, висверд-
люючи у них отвори.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Зяблева оранка
•  Міжрядні культивації посівів.
•  Обробка інсектицидами: Де-

цис f-Люкс (0,4–0,7 л/га), Белт 
(0,1–0,15 л/га), Протеус (0,5–
1,0 л/га), Карате Зеон (0,1–0,2 
л/га), Актеллік (1,2–2,0 л/га), 
Фастак (0,1–0,3 л/га), Ампліго 
(0,2–0,3 л/га), Кораген (0,1–0,15 
л/га) на початку відродження і 
за масової появи гусениць

СОВКА-ІПСИЛОН 
(AGROTIS IPSILON)

Ряд Lepidoptera.
Родина совки Noctuidae. 

Має обмежене поширення. Роз-
мах крил 40–50 мм. Забарвлення 
передніх крил від жовто-корич-
невого до бурого, задніх – світло-
сіре. Метелики відкладають яйця 
на листки культурних рослин або 
у ґрунт. Гусениці розвиваються 
14–35 діб, у старшому віці мають 
довжину до 45–55 мм. Колір гусе-
ниць землисто-сірий. ЕПШ = 3–5 
гусениць/м2.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Зяблева оранка
•  Міжрядні культивації посівів

Західний 
кукурудзяний 
жук

Гусениця стеблового 
кукурудзяного метелика

ОВОЧІВНИЦТВО
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ОВОЧІВНИЦТВО

•  Дотримання сівозміни
•  Знищення бур'янів

ЗАХІДНИЙ 
КУКУРУДЗЯНИЙ ЖУК 
(DIABROTICA VIRGIFERA 
VIRGIFERA)

Ряд твердокрилі Coleoptera. 
Небезпечний карантинний 

шкідник, станом на початок 2019 
року виявлений у 15 областях 
України. Почав своє поширення 
територією України із Закарпат-
ської області. Наразі вогнища 
шкідника виявлено у Закарпат-
ській, Вінницькій, Волинській, 
Житомирській, Івано-Франків-
ській, Рівненській, Тернопіль-

ській, Хмельницькій, Київській, 
Черкаській, Одеській областях. 
Найбільш уразливими до стрім-
кого поширення є Запорізька, До-
нецька, Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Дніпропетровська, 
Харківська області та ін. Дає 1 
покоління на рік. Зимує на стадії 
яйця у ґрунті. При прогріванні 
ґрунту до 10–120С відроджуються 
личинки. Імаго з'являється у пе-
ріод цвітіння кукурудзи (червень 
– липень). Жук розміром 4–6 мм, 
від блідо-зеленого до жовтого ко-
льору, на підкрилках – три темні 
смуги. Личинка біла з темно-ко-
ричневою голівкою, до 15 мм за-
вдовжки. Личинки пошкоджу-
ють кореневу систему кукурудзи, 
особливо на молодих рослинах, 

внаслідок чого стебло в основі 
надламується, і рослини масово 
вилягають, урожай втрачається. 
Сприяють розвитку кореневих 
гнилей. Жуки пошкоджують лист-
ки, качани, волоті. На листках 
вигризають характерні отвори. 
Шкодочинність шкідника дуже 
висока, особливо при масовому 
розселенні на посівах на ранніх 
етапах розвитку культури.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ:
•  Карантин
•  Зяблева оранка
•  Висівання скоростиглих сор-

тів і гібридів
•  Дотримання сівозміни
•  Раціональна система зрошен-

ня (доведено, що шкідник кра-
ще розвивається та швидше 
поширюється на нерівномірно 
та надмірно зволожених ді-
лянках)

•  Пізні терміни висівання.
•  Обробка посівів інсектици-

дами: Кайзо (0,3 л/га), Кара-
те Зеон (0,2–0,3 л/га), Регент 
20G (суцільне внесення із за-
гортанням в ґрунт нормою 
10 кг/га). 

Личинка західного 
кукурудзяного жука
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Достоверно и давно изучен факт 
участия кремния в формировании 
клеточной стенки растений. Осо-
бую роль его соединения играют 
в формировании сосудов прово-
дящей системы растительного ор-
ганизма в целом и транспортной 
системы клетки в частности. Уста-
новлена их высокая эффективность 
при возделывании овощных, зер-
новых и пропашных культур. При-
менение высококремнистых пород 
в качестве удобрения способствует 
укреплению иммунной системы 
растений, играет защитную роль 

при неблагоприятном воздействии 
окружающей среды. Однако до-
вольно длительное время в рас-
тениеводстве уделяли внимание 
лишь азотно-фосфорным и калий-
магниевым удобрениям, упуская 
синергетические эффекты в усвое-
нии фосфора и азота в присутствии 
кремния. 

На сегодняшний день опубли-
ковано множество работ, посвя-
щенных влиянию кремния на фи-
зиологию и гистологию растений. 
Выявлено положительное влияние 
подвижных форм кремния на уро-

жайность зерновых (риса, ржи, 
пшеницы, ячменя, овса, кукуру-
зы, проса, сорго), бобовых (бобов, 
сои), овощных (картофеля, морко-
ви, огурца, томата, салата, кабачка), 
сахарной свеклы, сахарного трост-
ника, подсолнечника, многолетних 
трав (клевера, люцерны), лимона, 
мандарина, винограда и т.д

Однако круговорот веществ 
в природе предполагает вынос 
кремния в процессе ежегодной не-
прерывной эксплуатации сельско-
хозяйственных земель. Дефицит 
кремния, как и других элементов 

Ю.А. 
КОРОСТЕЛЁВА, 
руководитель 
научно-
исследовательского 
центра Diamix 
GMBH, кандидат 
наук

ДОБРИВА

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЕВОГО УДОБРЕНИЯ  
АДСОИЛ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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питания растений, необходимо вос-
полнять, используя биодоступные 
формы. В этом отношении особый 
интерес представляют высоко-
кремнистые породы (диатомиты), 
представленные преимущественно 
аморфным кремнеземом, способ-
ным переходить беспрепятственно 
в почвенный раствор и усваиваться 
растением. 

Диатомит с агрономической 
точки зрения обладает рядом 
важных свойств:

• диатомит – это природный 
сорбент, обладающий высокой 
сорбционной емкостью, в связи с 
чем способен удерживать в пахот-
ном слое влагу, элементы питания, 
препятствуя их выносу за пределы 
корнеобитаемого слоя. Так, запасы 
продуктивной влаги в пахотном 

слое в начале вегетации культур 
в вариантах с внесением диато-
мита были больше по сравнению 
с контролем на 6–13 мм, в метро-
вом слое – на 15–20 мм, коэф-
фициент водопотребления 
уменьшался в 1.1–1.4 
раза. 

• элементы пита-
ния, импрегнирован-
ные на препарат на 
основе диатомита 
Адсоил, внесенные 
в прикорневую зону, 
способны в течение 
длительного вре-
мени переходить в 
почву, своевременно 
обеспечивая растения 
необходимыми компо-
нентами, избегая повреж-
дения корневой системы;

ДОБРИВА
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Выращивание  и употребление эко-
логически чистой продукции стало се-
годня не только модным трендом, но 
и жизненно необходимым делом для 
тех, кто долго хочет быть здоровым и 
активным. Особенно  показательными 
стали несколько последних лет, ког-
да многие поняли: чтобы сохранить 
и приумножить иммунитет, нужно 
точно знать, не только какие овощи 
и фрукты  употреблять, но и  как  они 
были выращены.  Ведь их  важные 

витаминные и питательные свойства 
могут быть сведены к нулю  большим 
содержанием, например,  нитратов, 
нитритов, фосфатов, пестицидов,  ко-
торые оставили  свой токсичный  след 
в этих продуктах из-за частого нару-
шения регламента их применения. Бы-
вает, например, на небольшом дачном 
участке нужно срочно обработать 
химическими средствами защиты рас-
тений плодовые деревья от вредите-
лей или болезней, а тут же рядышком  

(за неимением другого места) растет 
клубника или малина, которая уже 
созревает, или лук на перо. Или,  как 
назло, завелись вредители в вашей те-
плице, где растут  томаты, перцы, ба-
клажаны и т. д., а применять пестици-
ды  крайне нежелательно.  Как найти 
выход из такой часто распространен-
ной ситуации? Лично мне  решать эти 
вопросы, честно говоря, удавалось не 
всегда  успешно. Простой выход  на-
шел несколько лет назад, когда  на-
чал использовать неорганические 
продукты переработки на основе ми-
нерала диатомита, которые являются 
не только прекрасными биоинсек-
тицидами, но и имеют целый набор 
исключительно полезных качеств. 
Например,  применение  биоинсек-
тицида  DEBUZZZER  полностью 
обеспечило  мне защиту  в закрытом 
грунте сладкого перца и баклажанов  
от слизней. В борьбе с садовыми му-
равьями  DEBUZZZER  также принес 
положительные  результаты. Причем 
действие этого продукта основыва-
ется исключительно на его физиче-
ском свойстве. Его можно применять 
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Использование Диатомита на 
сладком перце против слизней

Прикорневое внесение в качестве органического 
сорбента под декоративные культуры для 
значительного уменьшения кратности полива
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• диатомит, переработанный 
по особой технологии, являющийся 
основой Адсоила, – это кремние-
вое удобрение, в составе которого 
содержится не менее 85 % оксида 
кремния, и около половины в биодо-
ступной форме.

Следует отметить, что кремний 
играет огромную роль в метабо-
лизме растений. Имея механизм 
для быстрого перераспределения 
его по организму, растения ис-
пользуют кремний в различных 
обменных процессах, включают 
его в структуру клеточной стенки. 
Этот процесс обусловлен тем, что 
кремний играет защитную роль 
при любых стрессовых ситуациях 
как биогенных, так и абиотических, 
и является одним из иммунных 
факторов при повышении или по-
нижении температуры, засолении 
почвы, инфекциях и т.п. 

Благодаря возможности форми-
рования кремнием гидрогелей уве-
личивается способность растений к 
поддержанию внутреннего резерва 
воды, что позволяет более эффек-
тивно использовать влагу. Высокое 
содержание кремния в стеблевой 
части растения обуславливает воз-
можность произвольно изменять 
угол наклона листьев, снижая 
транспирацию. При почвенной под-
кормке либо обработке листьев 
диатомитовым порошком в эпи-
дермисе формируются биокрем-
ниевые структуры, позволяющие 
снижать поверхностную темпера-
туру на 3–4оС, обеспечивая защи-
ту от перегрева. Те же структуры, 
сформированные растениями при 
достаточном кремниевом питании, 
позволяют формировать морозо-
стойкость, обеспечивая высокую 
сохранность злаковых (в частно-
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Внешний вид самой крупной 
фракции

как  путем  простого опудривания 
растения, так  и  обычным  распы-
лением  дисперсионного раство-
ра.  Кроме  того,  более крупные 
фракции диатомита   из  линейки 
продуктов «АdSoil»  я применяю  в 
виде сорбента и грунтового конди-
ционера, что  значительно улучша-
ет физико-механические свойства 
грунта. Продукты  переработки 
этого минерала  давно   и успеш-
но используются в ландшафтной 
индустрии при озеленении, от-
лично себя зарекомендовали при 
обустройстве газонов или выра-
щивании  горшечных культур и 
т.д.  Об удивительных и полезных 
свойствах этого минерала можно 
говорить долго, но  в  заключение  
я  могу  сказать только одно: если 
вы хотите получать органическую 
продукцию и  добавить пару де-
сятков лет  к своей жизни,  то это  
точно будет стоить для вас недо-
рого. И самое главное – это то, что  
у  вас всегда  есть  возможность 
убедиться в этом  самостоятельно.

Использование Диатомита  
для борьбы с муравьями
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сти, озимой пшеницы) и ягодных 
культур, а поражаемость грибными 
заболеваниями томатов уменьши-
лась на 80%, увеличивалась устой-
чивость стеблей зерновых культур 
к полеганию.

Не стоит упускать еще одну 
важную роль кремния. По резуль-
татам многочисленных исследова-
ний кремниевые соединения спо-
собствуют переходу недоступных 
растениям почвенных фосфатов 
в доступные формы, а также пре-
пятствуют переходу фосфорных 
удобрений в недоступные. Установ-
лено, что внесение кремниевых удо-
брений совместно с фосфорными 
могут снизить расход последних на 
30– 50%. Вышеизложенная инфор-
мация подтверждается множеством 
научных работ.

Благодаря всем вышеперечис-
ленным факторам растение, обе-
спеченное кремниевым питанием, 
«не отвлекается» на негативное 
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влияние окружающей среды, а «за-
нимается» наращиванием биомас-
сы. Так, изучение влияния крем-
ниевого удобрения производства 
Diamix   GMBH – Адсоил на рост 
и развитие овощных культур по-
казало увеличение урожайности на 
15– 20% при внесении в дозировке 
3– 5 т/га. Производственные опы-
ты с корнеплодами показали очень 
высокую эффективность внесения 
Адсойла в той же дозировке. Сбор 
урожая моркови увеличился на 50%, 
свеклы – на 74%, картофеля – на 
20%, при этом товарность (размер, 
форма) корнеплодов увеличилась 
на 11–19%. Внесение в почву диа-
томита в дозах 3 и 5 т/га повышало 
урожайность озимой пшеницы на 
21 и 35%, яровой – на 9 и 15 %. Диа-
томит обладает выраженным про-
лонгированным действием: уро-
жайность ячменя от 5 т/га на 3-й год 
внесения повысилась на 40 %, на 4-й 
– на 4 %.

Диатомит является природным 
сорбентом, поэтому внесение Адсо-
ила в почву способствует снижению 
концентрации тяжелых и радио-
активных металлов в почве. Так, в 
опыте подвижность кадмия в почве 
уменьшалась на 11–22 %, поступле-
ние его в растения – на 13 % .

Благодаря высокоразвитой 
удельной поверхности, специфи-
ческой для тяжелых металлов по-
ристости, формированию металл-
кремниевых комплексов диатомит 
способствовал получению эколо-
гически более безопасной продук-
ции: накопление тяжелых металлов 
уменьшалось до 3 раз. 

ДОБРИВА
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Цього року весна видалася про-
холодною та місцями вологою, що 
є надзвичайно сприятливими умо-
вами для успішного розвитку збуд-
ника кучерявості листків персика 
– Taphrina deformans Tul.  Хвороба 
поширена в усіх районах вирощуван-
ня персика. На деревах уражуються 
майже всі молоді листки, окрім лист-
ків, що старіші двох тижнів. У дощо-
ву прохолодну погоду хвороба може 
проявитися також на більш старому 
листі та молодих пагонах. Ранньою 
весною спостерігається деформація 
та нерівномірне розростання листя, 
яке з часом набуває, залежно від сор-
ту, червонувато-рожевого або світ-
ло-жовтого забарвлення. Листки по-
товщуються, втрачають еластичність, 
стають крихкими. У разі ураження 
старішого листя на ньому утворю-
ються локальні гіпертрофовані ді-

лянки у вигляді здуттів. Таке листя 
швидко всихає і опадає. За сильного 
розвитку хвороби дерево може по-
вністю втратити листовий апарат, 
що, у свою чергу, викликає осипання 
зав’язі, а плоди, що залишилися, недо-
розвинені. Уражені пагони відстають 
у рості, потовщуються, часто викрив-
ляються і всихають.

Через декілька днів після прояву 
хвороби з нижнього боку уражених 
листків та  на пагонах утворюється 
білий наліт спороношення збудника 
хвороби.  У поточному році спори, 
що утворилися, вже ніякої шкоди 
рослині не спричинюють. Вони пере-
зимовують у бруньках, ранках, гілках, 
уражених листках, у щілинах кори 
дерев. Весною з настанням сприятли-
вих умов (прохолодна дощова пого-
да) спори заражають рослини під час 
розпускання бруньок.

Раннє осипання уражених листків 
та відмирання пагонів знижує про-
дуктивність дерев, зменшує їх стій-
кість до несприятливих факторів, ви-
кликає камедетечу.

Велику шкоду персику може за-
вдати також збудник клястерос-
поріозу (дірчаста плямистість) 
– Clasterosporium carpophilum (Lev.) 
Aderh., який уражує бруньки, листя, 
плоди, пагони і гілки, однак частіше 
на персику – пагони і листки.

На листках спочатку з’являються 
дрібні червонуваті плями, що з часом 
стають жовтувато-бурими із світлою 
серединкою і малиновою каймою по 
краю. Уражені ділянки невдовзі випа-
дають. За сильного розвитку хвороби 
листя опадає. На пагонах утворюють-
ся маленькі, що потім збільшуються 
до 2–5 мм плями жовтогарячо-черво-
ного або червоно-фіолетового кольо-
ру із світлішою серединою. Розроста-
ючись, плями витягуються у довжину 
і розтріскуються, внаслідок чого на 
корі утворюються виразки, з яких ви-
діляється камедь. Тканина навколо 

НЕБЕЗПЕКА  
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Світлана 
ГРАДЧЕНКО,  
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науковий 
співробітник
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таких виразок розростається, утво-
рюючи здуття, на яких формується 
спороношення гриба.

Збудник зимує міцелієм у  корі ура-
жених пагонів, а також конідіями в 
уражених ділянках кори, бруньках і 
камеді. Ранньою весною за наявнос-
ті дощів на поверхні ураженої кори 
утворюються конідії. Вони, як і ті, що 
перезимували, є джерелом первин-
ного зараження. Протягом вегетації 
конідії поширюються за допомогою 
вітру, дощу і комах. Максимальне по-
ширення спор відбувається навесні, 
проте може тривати і протягом всьо-
го літа. Збудник може розвиватися і 
в період спокою дерев восени та зи-
мою за умов теплої погоди, уражуючи 
бруньки і пагони.

Розвитку хвороби сприяє помірно 
тепла дощова погода.

Шкідливість клястероспоріозу 
полягає у пригніченні рослин, змен-
шенні їх продуктивності, погіршенні 
якості плодів. При сильному ура-
женні листя спостерігається перед-
часний масовий листопад. Але най-
більш небезпечне ураження пагонів і 
гілок, хронічний характер якого часто 
зумовлює їх всихання і загибель рос-
лин.

Персик також може уражувати 
збудник моніліозу – Monilia cinerea 
Bonord.,  що проявляється у формі 
моніліального опіку і плодової гнилі. 

Моніліальним опіком називають 
весняну форму прояву хвороби, яка 

характеризується раптовим побу-
рінням і в’яненням суцвіть, засихан-
ням листків, молодих пагонів і гілок. 
Уражені квітки і листки не опадають, 
деякий час залишаються на деревах і 
мають вигляд пошкоджених вогнем. 
Зараження відбувається через квітки. 
За сильного розвитку хвороби ура-
жуються всі квіткові пагони. У вологу 
погоду на уражених органах утворю-
ється спороношення гриба у вигляді 
дрібних попелясто-сірих подушечок. 
Кора уражених гілок засихає, змор-
щується і розтріскується. Із щілин 
кори, особливо на межі уражених і 
здорових тканин, виділяється камедь. 
Гілки відмирають.

У формі плодової гнилі хворо-
ба проявляється під час достигання 
плодів. Плоди буріють і загнивають. 
На них з’являється спороношення у 
вигляді численних дрібних окремих 
або скупчених, хаотично розміщених 
попелясто-сірих подушечок. З часом 
уражені плоди зморщуються, засиха-
ють, частково опадають, а також за-
лишаються на деревах, нерідко аж до 
весни наступного року.

Збудник хвороби зимує міцелієм у 
муміфікованих плодах та у тканинах 
кори уражених гілок. 

Розвитку хвороби сприяє прохо-
лодна дощова погода під час цвітіння 
кісточкових культур.

Ураженню плодів сприяють ме-
ханічні пошкодження покривних 
тканин та шкідниками (плодожерки, 
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птахи). Хвороба може поширюватись 
також при близькому контакті здоро-
вих плодів з ураженими.

Борошниста роса персика (збуд-
ник Sphaerotheca pannossa Lev. f. 
persicae Woronich.) уражує листки, 
молоді пагони та плоди, на яких 
утворюється борошнисто-білий на-
літ із грибниці та спор збудника хво-
роби. З часом такий наліт темніє за 
рахунок утворення на ньому плодо-
вих тіл гриба.

Уражені, покриті нальотом лист-
ки деформуються, засихають і опа-
дають. Приріст уражених пагонів 
пригнічується, а верхівки засиха-
ють. Уражені плоди відстають у рос-
ті, в молодому віці опадають, більш 
зрілі – втрачають смакові якості, за-
гнивають.

Зимує збудник хвороби міцелієм 
на уражених пагонах. Перші ознаки 
хвороби проявляються на початку 

травня, максимального розвитку до-
сягає в середині літа.

Розвитку хвороби сприяє тепла 
погода з підвищеною вологістю пові-
тря.

Передчасне опадання уражених 
борошнистою росою листя та плодів, 
пригнічення росту пагонів негативно 
впливає на загальний стан, продук-
тивність і зимостійкість рослин. Дуже 
небезпечна борошниста роса персика 
в молодих садах і розсадниках.

Для обмеження шкідливої діяль-
ності фітопатогенів у насадженнях 
персика слід дотримуватися всіх 
рекомендацій щодо інтегрованого 
захисту рослин, включаючи органі-
заційно-господарські, агротехнічні, 
біологічні, хімічні та ін. заходи.

Починати турбуватися про здоро-
ві рослини і гарний врожай необхід-
но ще на початку планування закла-
дання насаджень, зокрема, звернути 
увагу на вибір ділянки, склад ґрунту, 
удобрення і т. ін. 

Вибирати сорти і сорто-підщепні 
комбінації з урахуванням їх адаптив-
ності до ґрунтово-кліматичних умов 
регіону вирощування. При підборі 
сортів віддавати перевагу імунним 
і стійким до основних хвороб, роз-
міщуючи їх у кварталах саду, врахо-
вуючи можливості безперешкодного 
проведення обприскування сусідніх з 
ними сортів і культур, а також строки 
дозрівання плодів.

При закладанні саду необхідно ви-
користовувати високоякісний садив-
ний матеріал, оздоровлений від вірус-
них, бактеріальних і мікоплазмових 
хвороб, з добре розвиненою корене-
вою системою дерев без механічних  
сонячно-морозних та 
інших пошкоджень.

Взимку, під час обрізування, необ-
хідно вирізати сухі поламані пошко-
джені шкідниками та уражені хво-
робами гілки, зібрати їх і спалити, 
видалити прикореневу поросль. Му-
міфіковані плоди також зібрати і ви-
далити з саду. Місця зрізу гілок обро-
бити садовим варом або спеціальною 
садовою фарбою.

Рано навесні, при перших відли-
гах, і повторно, восени, до настання 
морозів зачистити відсталу відмерлу 
кору на штамбах і скелетних гілках 
старих дерев, зібрати її і спалити. 
Очищені штамби і основи скелетних 
гілок старих і молодих дерев побі-
лити 20%-им  вапняним молоком із 
додаванням 5%-го мідного купоросу 
або садовими фарбами. Очищення 
штамбів дерев від старої кори знищує 
шкідників, які зимують у її щілинах 
(гусінь плодожерок, довгоносиків). 
Побілка штамбів спеціальними фар-
бами чи вапном запобігає сонячним 
опікам і зменшує ураженість чорним 
раком. Якщо після зачищення дерев 
їх відразу не побілити, то штамби 
стануть більш сприйнятливими до 
сонячно-морозних опіків.

Через 10–12 днів після закінчен-
ня цвітіння вирізати і спалити гілки, 
уражені моніліозом, із захватом 5–7 
см здорових тканин. 

Протягом літа необхідно регуляр-
но збирати і видаляти падалицю для 
попередження накопичення інфекції 
плодової гнилі.

Також рекомендовано періодично 
проводити маршрутні обстеження 
насаджень на виявлення тих чи ін-
ших шкідливих об’єктів, з метою за-

Клястероспоріоз на пагонах

САДІВНИЦТВО



САДІВНИЦТВО

контактно-системний фунгіцид
ефективний захист рослин  
від захворювань

Препарат пригнічує ріст та розвиток патогенних 
бактерій та грибів. 

Ізокур застосовується для пригнічення широко 
спектру захворювань, а саме:  курчавість, фітофтороз, 
моніліоз, сіра гниль, парша, борошниста роса, 
антракноз, кладоспоріоз та інші захворювання 
рослин.

Обробки можна робити профілактичні, з інтервалом 
15-20 днів та лікувальні обробки при перших ознаках 
захворювання.

За більш детальною інформацією звертайтесь до виробника:
ПП «Агро-Захист» 67613, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Василівка, вул. Калініна, 27

(050) 416 43 33; (097) 012 43 33; (048) 705 48 10; (067) 484 03 72
www.agro-zahist.com.ua e-mail: agro_odessa@ukr.net

Терміни очікування до збору 
врожаю: 1 доба.
Токсичність: екологічно 
безпечний.
Склад: куркуміноїдний комплекс, 
гриби роду Penicillium.

КОРИСНА ПОРАДА:
В бакову суміш з Ізокуром 
рекомендуємо додати Сезар, 
для отримання комплексного 
захисту рослин  від захворювань 
і шкідників.

ІЗОКУР

вчасного попередження їх масового 
поширення та спричинення шкоди.

Розвиток більшості шкідливих 
організмів відбувається в ґрунті, ме-
ханічна обробка якого знищує пер-
шоджерело первинної інфекції біль-
шості збудників хвороб, скажімо, 
плямистостей листя, плодової гнилі 
тощо, та знижує чисельність таких 
шкідників, як плодожерки, молі, хру-
щі, довгоносиків та ін.

Велике значення в обмеженні роз-
витку хвороб має збалансоване вне-
сення мінеральних добрив із збіль-
шенням норм калію з обов’язковим 
застосуванням мікроелементів. Над-
мірні норми азотних добрив стиму-
люють розвиток борошнисторося-
них грибів, сірої гнилі, вірусів та ін. 
Розумне позакореневе застосування 
добрив підвищує імунітет рослин, 
стійкість до дії патогенів та інших 
стресових ситуацій.

Окрім організаційно-господар-
ських та агротехнічних заходів, у на-
садженнях доцільно застосовувати 
також заходи, спрямовані на пригні-
чення поширення та розвитку шкід-
ливих об’єктів з допомогою різних 
хімічних та біологічних засобів.

Для захисту персика від основних 
хвороб протягом вегетаційного пе-

ріоду рекомендовано обприскувати 
насадження на початку розпускан-
ня бруньок (Бордо Ізагро 20, з.п. або 
Косайд 2000, ВГ); перед цвітінням у 
фазу “рожевий бутон” (Делан, 70% 
в.г.  або Скор, 250 ЕС, КЕ); відразу 
після квітування (Топсін-М, ЗП.); 
через 12–14 днів після попереднього 
обприскування (Хорус 75 WG, ВГ); за 
необхідності  у літній період (Світч 
62,5 WG, в.г.) та восени після опадан-
ня 60–70% листя (Бордо Ізагро 20, 
з.п. або Косайд 2000, ВГ).

Окрім зазначених вище препаратів 
на персику серед пестицидів дозво-
лено застосовувати такі фунгіциди, 
як Альєтт 80 WP, ЗП (фітофторозна 
гниль кореневої шийки), Блюз, КС 
(комплекс хвороб), Джек Пот, КЕ (ку-
черявість листя, парша, гниль плодів), 
Ембрелія 140 SC, КС (комплекс хво-
роб), Інферно, ВГ (борошниста роса), 
Кумир, КС, Купер, м.с. (кучерявість 
листя), Луна Сенсейшен 500 SC, КС 
(кучерявість листя, плодова гниль), 
Малвін 80, ВГ (клястероспоріоз, мо-
ніліоз, кучерявість листя), Самшит, 
КС (кучерявість листя), Сігнум, ВГ 
(клястероспоріоз, моніліоз, борош-
ниста роса), Страж, КС (кучерявість 
листя, клястероспоріоз, моніліоз), 
Тельдор 50 WG, ВГ (гниль плодів), 

Топаз 100 ЕС, КЕ (борошниста роса, 
гниль плодів), Фітал, РК (клястерос-
поріоз, кучерявість листя).

Серед біологічних препаратів на 
персику дозволено до застосування 
Азотофіт, р. (підвищення врожай-
ності), Бізар, р. (захист проти хвороб, 
підвищення імунітету), біопрепарат 
фунгіцидної дії ФІТОХЕЛП, рідина 
(підвищення врожайності), Гаупсин, 
р. (захист проти шкідників та хво-
роб, підвищення імунітету), Мадекс 
Твін, КС, (для боротьби зі східною 
плодожеркою), МЕЛАНОРІЗ, рідина 
(підвищення врожайності), МІКОФ-
РЕНД, рідина (підвищення врожай-
ності), Натургард, в.р. (листоблішки, 
попелиці, квіткоїди), Сезар, р. (за-
хист проти шкідників), Фітоцид, р. 
(підвищення врожайності, захист від 
хвороб).

Слід відзначити, що при якісному 
догляді за насадженнями та вико-
нанні всіх необхідних організацій-
но-господарських та агротехнічних 
заходів за певних умов погоди (не 
сприятливих для поширення та роз-
витку основних шкідливих об’єктів) 
можна зекономити достатньо ко-
штів на обприскуваннях, викорис-
товуючи переважно біологічні пре-
парати. 
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Проблема захисту сільськогоспо-
дарських культур від сисних шкід-
ників наразі залишається однією з 
найактуальніших. Для успішного ви-
рішення цієї проблеми за допомогою 
засобів захисту рослин треба одночас-
но подолати кілька перешкод:

• Наявність багатьох генерацій, 
що зумовлює високу пластичність і 
здатність до швидкого нарощування 
чисельності й розвитку резистент-
ності – вимагає пошуку нових меха-
нізмів дії;

•  Механічна стійкість (захисні по-
криви тіла, локалізація у місцях, куди 
проникнення робочого розчину усклад-
нено) – вимагає системного механіз-
му дії (проте наявність контактного 
нокдаун-ефекту на незахищених по-
кривами комах ніколи не є зайвою);

• Початок розвитку популяцій 
шкідників під час цвітіння, що зумов-
лює присутність у зоні дії препарату 
запилювачів – медоносних бджіл, ди-
ких бджіл і джмелів, мух-сирфід – це 

вимагає безпечності для корисної ен-
томофауни;

• Зростаючі вимоги ринку до без-
печного харчування змушують шука-
ти рішення для зменшення кількості 
обробок, тривалою захисною дією і 
водночас із покращеними еко-токси-
кологічними характеристиками.

Еволюція системних інсектицидів 
протягом ХХ століття призвела до 
появи високоефективних сполук, які 
могли впоратися (принаймні на по-
чатку свого життєвого циклу) з двома 
першими викликами. Зокрема, дуже 
поширеними у світі є препарати гру-
пи CNI – хлорнікотиніли (зокрема 
неонікотиноїди), які перешкоджають 
нормальному функціонуванню ні-
котинових рецепторів ацетилхоліну, 
порушуючи проходження імпульсів 
у нервових ланцюжках комах. Такий 
механізм дії названо англійською 
абревіатурою nAChR, і з кінця мину-
лого століття до останнього часу гру-
па інсектицидів із таким механізмом 
дії була чи не найпоширенішою у світі.

Проте досвід використання CNI 
виявив поряд із перевагами певні 
недоліки. По-перше, зловживання 
продуктами однієї групи, хоча б і ви-
сокоефективними, рано чи пізно при-
зводить до появи стійких популяцій. 
Так і сталося, зокрема, з тютюновою 
білокрилкою і деякими іншими. А по-
друге, високосистемні й високоефек-
тивні сполуки виявилися небезпеч-
ними для запилювачів. Скорочення 
популяції бджіл спонукало низку кра-
їн (насамперед ЄС) обмежити вико-
ристання більшості препаратів CNI, а 
провідні хімічні компанії – терміново 
шукати їм заміну.

Перевіряючи сотні діючих речо-
вин на ефективність, вчені натрапили 
на стемофолін, виділений з Stemona 
japonica – лікарської рослини з Пів-
денно-Східної Азії. Стемофолін – ал-
калоїд з інсектицидними властивос-
тями. Близько 10 років світова наука 
намагалася використати їх для ство-
рення комерційного продукту, але без 
успіху.
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Дослідникам компанії Байєр вда-
лося ідентифікувати саме частину 
природного комплексу, відповідаль-
ну за інсектицидну активність: сис-
тему фармакофору, яка впливає на 
нікотинові рецептори ацетилхоліну 
(nAChR) цільових шкідників. Додав-
ши до неї ще два структурних фраг-
менти, вдалося водночас досягнути 
селективності й збільшити ефектив-
ність сполуки. Так було синтезовано 
флупірадіфурон – інновативну ді-
ючу речовину, яка належить до но-
вого хімічного класу – бутеноліди. 
Хоча за принциповим механізмом дії 
флупірадіфурон належить до вищез-
гаданих nAChR, світова наукова ор-
ганізація з контролю резистентності 
до інсектицидів IRAC привласнила    
флупірадіфурону за типом актив-
ності унікальний код 4D, створивши 
для нього окрему групу.

На основі флупірадіфурону ком-
панією Байєр створено новий систем-
ний інсектицид Cіванто® Прайм. 

Cіванто® Прайм є сучасним інсек-
тицидом з винятково безпечним еко-
логічним і токсикологічним профілем 
для контролю більшості сисних шкід-
ників, таких, як попелиці, білокрилки, 
клопи, щитівки, псилліди і багато ін-
ших, як у личинкових, так і у дорослих 
фазах життєвого циклу.

Системність (акропетальний рух 
по ксилемі) дозволяє Cіванто® Прайм 
захищати новоутворені після оброб-
ки пагони та листя протягом більше 2 
тижнів. Механізм дії nAChR забезпе-
чує стрімкий нокдаун-ефект, завдяки 
якому препарат можна використову-
вати як «вогнегасник», якщо не вдало-
ся проконтролювати спалах чисель-
ності шкідника заздалегідь. Крім того, 
обробка Cіванто® Прайм успішно 
запобігає перенесенню шкідниками 
вірусних, бактеріальних і фітоплазме-
них інфекцій.

Ефективність Cіванто® Прайм 
проти сисних шкідливих комах не по-
ступається, а часом перевищує ефек-
тивність неонікотиноїдів

Cіванто® Прайм також має відмінні 
характеристики безпеки: він дозволяє 
обробку в різні періоди розвитку рос-
лин, не загрожуючи бджолам і джме-
лям. Його селективність до більшості 
корисної фауни в агроценозах плодо-
вих і овочевих культур робить його 
придатним для використання в Ін-
тегрованих Системах Захисту (ІРМ). 
Токсичність Cіванто® Прайм для риб 
визначається вище порогу його роз-

чинності у воді – унікальна особли-
вість серед інсектицидів.

Загальна стратегія використання 
Cіванто® Прайм у садах пов’язана з 
особливостями популяційного розви-
тку сисних шкідників. Більшість із них 
розвиваються протягом сезону в кіль-
кох генераціях (іноді більше 10), і успіх 
контролю полягає у якомога ранньому 
знищенні потенціалу популяції.

Першу обробку Cіванто® Прайм, 
спрямовану проти попелиць (крім 
кров’яної), можна здійснювати як 
перед, так і після цвітіння. Проте до-
свід наших польських колег свідчить, 
що обприскування до цвітіння (фаза 
ВВСН 57–59) дозволяє використати 
вдвічі нижчу норму витрати – 0,4–0,5 
л/га, ніж обприскування після цві-
тіння (від фази ВВСН 67) – 0,9–1,0 л/
га. Це зумовлено тим, що на почат-
ку вегетації популяція представлена 
самицями, які вийшли із зимуючих 
яєць, чисельність їх порівняно неви-
сока, і ефект навіть від низької дози 
надійний і довготривалий. Хижаки і 
паразити, для яких Cіванто® Прайм 
безпечний, допомагають тримати 
чисельність популяції на низькому 
рівні. У разі ж обприскування після 
цвітіння попелиці встигають розвити 
1–3 покоління, популяція відповідно 
у кілька разів зростає в чисельності, 
і доводиться використовувати препа-
рат у максимальній нормі.

Поза тим, раннє використання 
Cіванто® Прайм дозволяє викорис-
тати його довготривалий захисний 
потенціал у повній мірі й перейти до 
наступного етапу захисту – викорис-
тання системного інсекто-акарициду 
Мовенто® (норма витрати 1,75–2,25 
л/га). Цей препарат належить до 
групи кетоенолів і відрізняється уні-
кальною для системних інсектицидів 
можливістю пересуватися судинами 
рослини в обох напрямках. На відмі-
ну від Cіванто® Прайм він не має нок-
даун-ефекту і взагалі стає токсичним, 
коли діюча речовина спіротетрамат 
перетвориться у рослині на перший 
метаболіт – спіротетрамат-енол. Він 
блокує синтез жирів клітинних мемб-
ран шкідника під час линяння. Тобто 
ефект від Мовенто® стає помітним 
тільки під час линяння. Але за трива-
лістю захисної дії Мовенто® перевер-
шує навіть Cіванто® Прайм.

Головна мета використання Мо-
венто® – контроль кров’яної попелиці 
та садових кліщів. Зимуючі особини 
кров’яної попелиці починають підні-

матися з прикореневої зони до крони 
протягом першого тижня після цві-
тіння. Саме у цей час слід провести 
обробку Мовенто®. При спробі шкід-
ника утворити колонію, почавши ак-
тивне живлення, він «наштовхнеться» 
у рослинному соку на спіротетрамат-
енол, готовий до роботи. Найближче 
линяння стає для шкідника фаталь-
ним. Вкрай важливо розпочинати бо-
ротьбу з кров’яною попелицею зазда-
легідь, до початку утворення колоній 
на молодих пагонах крони.

Разом із кореневою попелицею Мо-
венто® контролює популяцію садових 
кліщів. Для боротьби з усіма зимуючи-
ми фазами цих шкідників використо-
вують мінерально-олійні препарати у 
період спокою, а після відновлення ве-
гетації проти зимуючих яєць (для від-
повідних видів) – відповідні овіциди.

Після цвітіння з підвищенням тем-
ператури кліщі, які лишилися живі, 
починають активно розмножуватися. 
Для повного циклу розвитку за темпе-
ратури 28°С червоному плодовому клі-
щу потрібен лише тиждень – 4 доби на 
розвиток яйця і 3 – усіх рухливих ста-
дій. Для пригнічення популяцій кон-
тактними препаратами рекомендовано 
проводити обробку в фазу лісового го-
ріха. У випадку ж системного Мовен-
то®, який потребує певного часу для ак-
тивації, якраз обробка через тиждень 
після цвітіння буде вчасною.

Після використання двох засобів 
– Cіванто® Прайм і Мовенто® – гру-
па попелиць буде надійно проконтр-
ольована до кінця вегетації. Кліщі за 
сприятливих умов можуть дати спа-
лах чисельності після другої половини 
липня. Тоді доведеться спрацювати 
надійним акарицидом з нокдаун-ефек-
том. З 2022 року у портфелі компанії 
Байєр з’являється інсекто-акарицид 
Оберон®Рапід із вмістом абамекти-
ну і нової для нашого ринку речовини 
спіромезифену. Перший забезпечить 
швидку контактну дію, а другий, як всі 
кетоеноли, блокуватиме синтез жирів 
під час найближчого линяння.

Таким чином, використання лан-
цюжка обробок Cіванто® Прайм – 
Мовенто® – Оберон®Рапід (останній 
з 2022 р.) дозволить проконтролювати 
групу сисних шкідників, скоротити 
хімічний тиск на агроценоз у цілому і 
зберегти корисну фауну. 

Ігор ТАРУШКІН,  
менеджер із маркетингу  

компанії «Байєр»
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ЗАХОДИ БОРОТЬБИ  
З НАЙНЕБЕЗПЕЧН²ШИМИ
ГРИБНИМИ ХВОРОБАМИ ЯБЛУН²

У роки епіфітотійного розвитку грибні хвороби знижують вро-
жайність сортів яблук на 50–80%. Сильне ураження листя, пагонів, 
суцвіть і плодів яблуні призводить до зменшення кількості зав'язі, 
дрібноплідності, погіршення товарних і технологічних якостей пло-
дів, викликає патологічні зміни у процесах метаболізму, втрати 
стійкості рослин до екстремальних факторів зовнішнього серед-
овища, а також обумовлює періодичність плодоношення дерев. Най-
більш небезпечними грибними захворюваннями яблуні є борошниста 
роса, парша та плодова гниль. Розвитку та розповсюдженню даних 
хвороб сприяє заселеність насаджень шкідниками, низький рівень 
агротехніки, а особливо вплив погодних умов, зокрема, велика кіль-
кість опадів.

БОРОШНИСТА РОСА
Гриб – збудник хвороби 

(Fusicladium inaequalis) –зимує в 
уражених бруньках і на корі па-
гонів. Навесні і влітку уражене 
листя, квітки і молоді пагони по-
криваються білим борошнистим 
нальотом, що з часом набирає ро-
жево-бурого забарвлення. Ураже-
ні листки у результаті підвищеної 
транспірації і зниженої водоутри-
муючої здатності стають мало-
еластичними, крихкими, потім бу-

САДІВНИЦТВО

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат с.-г. наук
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ріють, засихають і обсипаються. 
У роки сильного поширення хво-
роби уражається до 25–45% суц-
віть та 70–80% листя та пагонів. 
Найбільше всього на ростових 
пагонах уражається молоде листя 
верхнього ярусу, що утворюється 
у період інтенсивного розвитку 
хвороби. Розрізняють первинне 
і вторинне ураження борошнис-
тої роси. Втрату листя, пагонів і 
суцвіть, викликана міцелієм па-
тогена, що перезимував у вегета-
тивних та генеративних бруньках 
яблуні, називають первинною. 
Весняне набухання бруньок сти-
мулює розвиток грибниці. У по-
чатковий період росту міцелію на 
ньому утворюються апресорії. Від 
них виростають паросткові нит-
ки, що впроваджуються в епідер-
мальні клітини зародкового листя 

у період розпускання вегетатив-
них та генеративних бруньок. 
На молодих листочках і бутонах 
з'являється борошнисто-білий 
наліт, який покриває їх суцільним 
шаром з усіх боків. Багаторазове 
ураження листя, пагонів і плодів, 
що повторюється потім впро-
довж усього вегетаційного пері-
оду яблуні, називаються вторин-
ним. Найчастіше до вторинного 
зараження схильне молоде листя 
на вегетативних бруньках. Старе 
листя на плодових утвореннях і 
вегетативних пагонах відносно 
стійке до хвороби.

Заходи боротьби  
з борошнистою росою яблуні

Необхідно вирізувати та зни-
щувати пошкоджені пагони. 
Ефективними у боротьбі з борош-

нистою росою яблуні є препарати 
групи сірки (Тіовіт Джет 80, WG 
в.г), групи триазолів  (Топаз, 100 
250 ЕС к.е, Скор, 250 ЕС к.е), та 
інш., що використовуються впро-
довж вегетації (кількість обробок 
залежить від погодних умов).

Таблиця 1.Ефективність застосування фунгіцидів проти борошнистої роси
 (Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва НААН, 2018 р.)

Сорт Варіанти досліду
Норма 
препа- 

рату л/га

Розвиток хвороби після об-
робки по добах обліку, % Ефективність на … добу, %

7 14 21 7 14 21

А
Й

Д
А

РЕД

Контроль  
(обробка водою) – 4,6 8,6 14,7 0 0 0

Топаз 100 ЕС, к.е. 0,35 0,7 1,7 3,0 84,8 80,2 79,6

Талендо 20, к.е. 0,2 0,3 0,5 0,9 94,5 94,2 93,8

Талендо 20, к.е. 0,25 0,2 0,4 0,8 95,6 95,3 94,5

Д
Ж

О
Н

А
В

ЕЛ
Д

Контроль  
(обробка водою) – 4,0 7,8 13,8 0 0 0

Топаз 100 ЕС, к.е. 0,35 0,6 1,5 2,8 85,0 80,8 79,7

Талендо 20, к.е. 0,2 0,2 0,4 0,7 95,0 94,9 94,2

Талендо 20, к.е. 0,25 0,15 0,3 0,7 96,7 96,1 94,9

Парша яблук
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Наукові дослідження  
борошнистої роси яблуні

Вивчення особливостей біології 
збудника борошнистої роси про-
водили на Дослідній станції помо-
логії ім. Л. П. Симиренка Інститу-
ту садівництва   у яблуневих садах 
2004 та 2007 років посадки (сор-
ти яблуні: Джонавелд, Айдаред). 
Особливості біології збудника 
борошнистої роси визначали ме-
тодом лабораторних досліджень. 
Об’єктом досліджень борошнис-
тої роси яблуні був збудник сум-
частий гриб з конідіальної стадією 
Oidium farinosum.

За результатами досліджень 
встановлено, що прояв розвитку 
хвороби борошнистої роси при-
падав на ІІ декаду травня  у період  
через 8–10 днів після закінчення 
цвітіння. При вивченні біологіч-

них особливостей борошнистої 
роси яблуні виявлено, що первин-
не розсіювання інфекції збудника 
борошнистої роси відбувається за 
рахунок конідіального спороно-
шення гриба. Конідії починають 
утворюватися рано навесні ще у 
закритих уражених бруньках, але 
масового розвитку конідіальне 
спороношення набуває після про-
яву хвороби. Розносячись по саду, 
конідії потрапляють на молоді 
листки і викликають вторинну ін-
фекцію, що проявляється незадов-
го після цвітіння й повторюється 
безперервно аж до закінчення ве-
гетації.

Для удосконалення фітосані-
тарного оздоровлення промисло-
вих  плодових насаджень від бо-
рошнистої роси у систему захисту 
був включений новий препарат Та-

лендо 20, к.е (0,20–0,25 л/га) у най-
більш сприятливий період інфіку-
вання хворобою через 8–10 днів 
після закінчення цвітіння. При 
обприскуванні дерев яблуні сортів 
Джонавелд, Айдаред даний фунгі-
цид мав високу технічну ефектив-
ність, що становила 93,8–94,9%. 

При закладанні інтенсивних 
промислових садів слід використо-
вувати сорти яблуні, що толерантні 
до захворювання або мають високу 
стійкість до борошнистої роси. Се-
ред сортів селекції Дослідної стан-
ції помології  ім. Л.П. Симиренка 
ІС НААН до таких належать: Мав-
ка, Слава переможцям, Даринка, 
Внучка, Папіровка, Росавка, Благо-
дать, Власта, Пламенне, Ювілейне 
МІС (Таблиця 2).

ПАРША

Одне з поширених грибних за-
хворювань яблуні. У роки, спри-
ятливі для розмноження, хвороба 
завдає небезпечні пошкодження 
плодовим деревама, що різко зни-
жує врожай, якість плодів, посла-
блює рослини і нерідко призводить 
їх до загибелі. Збудник хвороби 
(Fusicladium inaequalis) – паразит-
ний гриб – зимує на опалому лис-
ті і на гілках дерев. Навесні, після 
пройдених дощів, спори парші 
розсіюються по саду і заражають 
листя дерев яблуні. Приблизно че-
рез 2–3 тижні після розпускання 

Таблиця 2. Стійкість сортів яблуні селекції Дослідної станції 
помології  ім. Л.П. Симиренка ІС до борошнистої роси
(Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка)

Уражено листкової
поверхні, % Сорти яблуні з відповідною стійкістю

Дуже висока стійкість
  (1–10%) Мавка, Слава переможцям, Даринка

Висока стійкість
(10–25%)

Внучка, Папіровка, Росавка, Благодать, Влас-
та, Пламенне, Ювілейне МІС

Середня стійкість
(26–50%)

Любава, Мліївчанка осіння, Гетьманське, 
Ренет Симиренка, Ренет мліївський, Сапфір, 

Світанок Млієва, Симиренківець

Низька стійкість
(›50%) Городищенське

САДІВНИЦТВО
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дерев на листках можна виявити 
оксамитові темно-зелені плями 
– спори гриба. При вологій і про-
холодній погоді хвороба посилено 
поширюється: уражене листя опа-
дає, плоди розтріскуються і ста-
ють непривабливими.

Імунні до парші сорти (Флоріна, 
Вільямс Прайд, Білоруське солод-
ке, Імрус, Редфрі) рекомендовано 
використовувати для закладки ор-
ганічних насаджень яблуні. Підви-
щеною стійкістю до парші відзна-
чаються сорти: Росавка, Бойкен, 
Голден Делишес. Слід відзначити, 
що особливо низькою стійкістю 
до захворювання паршею є сорт 
Ренет Симиренка  (у  роки силь-
ного поширення хвороби  у даного 
сорту розвивається до 15 коніді-
альних стадій парші). 

Заходи боротьби  
з паршею яблуні

Необхідно знищувати опале 
листя. Ефективними у боротьбі з 
паршею яблуні є препарати групи 
міді (бордоська рідина, що засто-
совується при концентрації: 3% по 
зеленому конусу; відповідно 1% – 

при розпусканні бруньок ); групи 
анілінпиримідинів (Хорус 75 WG, 
в., що застосовують по зеленому 
конусу);  групи триазолів (Скор, 
250 ЕС к.е,) та ін. – після цвітіння 
та 2–3 рази з інтервалом 14–16 
днів, залежно  від інфекційного 
фону.

ПЛОДОВА ГНИЛЬ 
(МОНОЛІОЗ)

Гриб збудник захворювань 
(Monolia fructigena) зимує у му-
міфікованих плодах. Спори цієї 
хвороби вражають плоди яблуні, 
проникають у них через шкірку, 
пошкоджену уколами шкідників, 
або через тріщини. Плоди покри-
ваються бурими плямами, які роз-
ростаються і охоплюють значну 
поверхню плоду, утворюючи по-
шкодження у формі концентрич-
них сірувато-бурих кіл. М'якуш 
плодів темніє, псується. До осені 
уражені плоди засихають, стають 
чорними і взимку не опадають. Як 
правило, уражуються плоди, по-
шкоджені механічно, шкідниками 
і паршею. 

Заходи боротьби  
з паршею яблуні 

Систематично необхідно збира-
ти і знищувати пошкоджені плоди.   
Після цвітіння та 2–3 рази з інтер-
валом 14–16 днів слід використо-
вувати препарати групи триазолів 
(Скор, 250 ЕС к.е,) та ін. Значно 
зменшує ефективність зимуючої 
стадії моноліозу в опалих плодах 
яблуні внесення ранньою весною 
аміачної селітри, карбаміду. 

САДІВНИЦТВО
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™ ® Торгові марки Corteva Agriscience та її афілійованих структур. ©2021 Corteva.
Перед застосуванням препарату уважно читайте тарну етикетку.

Corteva Agriscience багато інвестує у 
розроблення та дослідження нових ді-
ючих речовин, нових молекул, зокрема, 
натурального походження. За останні 
роки компанія запропонувала на ринку 
декілька інноваційних молекул: Arylex™ 
active, Зорвек®, Rinskor™ active, на осно-
ві яких створено низку високоефек-
тивних фунгіцидів та гербіцидів. А від-
недавна портфель Corteva Agriscience 
поповнився ще однією новітньою роз-
робкою — інсектицидною молекулою 
Isoclast™ active.

Isoclast™ active – це молекула з уні-
кальним механізмом дії, розроблена для 
контролю сисних шкідників (попелиць, 
клопів, цикадок, листоблішок, білокри-
лок), які щороку завдають агровиробни-
кам найвідчутнішої економічної шкоди, 
адже втрати врожаю становлять від 20 
до 30%.  

Isoclast™ active (д.р. — сульфоксаф-
лор) як складова інсектицидів — єдиний 
представник класу сульфоксимінів (під-
група 4С IRAC). Дія сульфоксафлору по-
лягає у складній та унікальній взаємодії з 
нікотиновими ацетилхоліновими рецеп-
торами комах (nAChR), що принципово 
відрізняє його від неонікотиноїдів.

За свої надзвичайні властивості 
Isoclast™ active відзначена багатьма 
міжнародними нагородами, а препа-
рати на її основі зареєстровані у понад 
70 країнах світу. Віднедавна молеку-
ла Isoclast™ active з’явилася і в Україні 
— під торговою назвою Трансформ™ 
(сульфоксафлор, 500 г/кг).  Препаратив-
на форма Трансформ™ — водорозчинні 
гранули.

Препарат Трансформ™ забезпечує 
гарантований контроль чисельності і 
шкідливості таких небезпечних шкід-
ників, як попелиці на плодових і ово-
чевих культурах, зокрема, на яблуні і 
капусті. При масовому розвитку попе-
лиць на яблуні деформуються пагони 
і листя (скручуються як уздовж, так і 
впоперек). Пошкоджені попелицями 
листки капусти також скручуються, 
жовтіють і засихають. Це ускладнює 
доступність традиційних інсектицидів 
до шкідників, що, у свою чергу, при-
зводить до втрати врожайності і часто 
до загибелі всієї рослини. Маленька 
комаха листова попелиця, яка хова-
ється у скручених листках, часто при-
зводить до великих проблем, оскільки 
дуже послаблює рослину, висмоктую-

чи з неї сік, а також переносить вірусні 
захворювання. Унікальний препарат 
Трансформ™  високоефективно захи-
щає яблуню та капусту від усіх відомих 
популяцій попелиці завдяки тому, що 
швидко проникає через листову по-
верхню, здатний до трансформації від 
системної до кишково-контактної дії і 
навпаки, що дає йому конкурентні пе-
реваги на ринку.

Для захисту садових насаджень про-
ти зеленої яблуневої, яблуневої злакової, 
червоногалової,  яблунево - подорожни-
кової попелиць інсектицид ефективний 
у нормі використання 50–75 г/га та про-
ти кров’яної попелиці  75–100 г/га.

Для захисту капусти проти капустя-
ної попелиці Трансформ™ зареєстрова-
ний у нормі 40–60 г/га.

Трансформ™ контролює цільових 
шкідників шляхом контактної дії, а та-
кож унаслідок потрапляння в їхні орга-
нізми разом із соком обробленої рос-
лини (кишкова дія). Це забезпечує його 
здатність до трансламінарного руху 
крізь тканини листка після обробки 
(зверху донизу), а також системний рух 
через судинні тканини ксилеми рослини 
(знизу вгору). Завдяки трансламінарній 
і системній дії Трансформ™ ефективно 
контролює всіх шкідників, які живуть у 
кроні листя або на нижньому боці лист-
ків і не мають прямого контакту з пре-

паратом (більшість сисних шкідників 
розміщується саме на нижньому боці 
листка). А рівномірний розподіл актив-
ної речовини всередині тканин рослини 
уможливить подовжену токсичну дію 
на шкідників після обробки.

Тривалість дії інсектициду стано-
вить у середньому 10–14 днів і залежить 
від норми застосування. Важливо, що 
Трансформ™ не втрачає своєї токсич-
ної дії під впливом ультрафіолетового 
випромінювання, також він стійкий до 
змиву опадами і стабільно ефективний у 
різних pH-середовищах (4,7–9).

Трансформ™ вирізняється швидким 
нокдаун-ефектом, адже починає діяти з 
перших хвилин після застосування. Ін-
сектицид демонструє надзвичайно ви-
соку ефективність проти видів попелиць 
і спричиняє повне знищення популяції 
шкідників. Найвища ефективність інсек-
тициду зазвичай спостерігається через 
один – два дні після обробки.

Швидке припинення живлення шкід-
ників надзвичайно важливе для змен-
шення передачі рослинних вірусів, пе-
реносниками яких є сисні комахи. Такі 
шкідники, як попелиці, переносять віру-
си, живлячись соком заражених рослин. 
Швидка дія Трансформ™ та його здат-
ність миттєво зупиняти живлення комах 
сприяють зменшенню передання вірусів 
сисними шкідниками до неінфікованих 
рослин.

Вплив на корисну ентомофауну  
та запилювачів

Забезпечуючи високу біологічну 
ефективність проти шкідників, Транс-
форм™, за умови дотримання реко-
мендацій, що містяться на товарних 
етикетках, є цілком безпечним для ко-
рисної ентомофауни, зокрема, бджіл та 
інших комах-запилювачів, — через три 
години після висихання робочого роз-
чину на поверхні рослин ризик для них 
мінімальний. Препарат дуже швидко 
деградує у навколишньому середовищі, 
не містить активних метаболітів і має 
низьку залишкову токсичність.

Отже, швидкий нокдаун-ефект, 
швидке припинення живлення шкідни-
ків, пролонгована дія, чудовий екологіч-
ний профіль та унікальний механізм дії 
роблять Трансформ™ ідеальним інстру-
ментом в інтегрованих системах захисту 
рослин.

Більше на www.corteva.com.ua

Лабораторне тестування нокдаун-
ефекту Трансформ™  через годину 
після обробки проти зеленої 
персикової попелиці Myzuspersicae

БЕЗ ОБРОБКИ

ЧЕРЕЗ  ГОДИНУ
ТРАНСФОРМ™, 48 г/га 
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ДЕБЮТ МИГДАЛЮ  
В УКРА¯Н² В²ДБУВСЯ

С.О. ПЕТРЕНКО, 
завідувач кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології та хімії 
Одеського 
державного аграрного 
університету,  
кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доцент 

В.М. БАБАНСЬКИЙ, 
селекціонер, 
віце-президент 
Всеукраїнської 
громадської організації 
«Українська горіхова 
асоціація», заслужений 
працівник сільського 
господарства України, 
керівник ФГ імені 
Академіка Унанова 
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Створення промислових висо-
коінтенсивних мигдалевих садів, 
звичних до спекотного і безвод-
ного літа — це один із реальних 
способів диверсифікації сіль-
ського господарства сьогодні, а 
саме традиційного рослинництва 
в умовах мінливого клімату, осо-
бливо для південних областей 
України. В останні п`ять років 
в Україні спостерігається збіль-
шення валового збору горіхів. 
Нині наша країна займає четверте 
місце у світі за експортом горіху 
волоського, а у Європі — перше. 
Щорічно вже кілька років поспіль 
надходження валюти від експорту 
горіхів складають більше полови-
ни всіх валютних коштів, що на-



49червень 2021

дійшли від продажу всієї продук-
ції садівництва країни. 

Таким чином, горіхове садів-
ництво в Україні вважається од-
нією з найбільш перспективних 
і рентабельних галузей агропро-
мислового комплексу. Площа 
горіхових промислових садів по-
стійно збільшується. Вже третій 
рік поспіль частка промислових 
горіхових садів складає майже 
половину від площі всіх садів кра-
їни, закладених з державною під-
тримкою (2018–2020 р.р. — 4303 
га горіхових садів, або 47% від 
всієї площі закладених садів). Для 
підвищення рентабельності горі-
хового садівництва, враховуючи 
міжнародний досвід, ВГО «Укра-

їнська горіхова асоціація» три 
роки тому започаткувала новий 
проект в Україні — промислове 
створення садів мигдалю. Саме 
ця культура може замінити низку 
сільськогосподарських культур, 
бо вимагає менше витрат і є менш 
примхливою у вирощуванні. 
Адже мигдаль посухостійкий (до-
сить 300 мм опадів на рік) і неви-
багливий до ґрунту та може рости 
на кам’янистих, легких піщаних 
ґрунтах, має добру врожайність, 
зібрані плоди можна зберігати 
протягом року без втрати якості 
і, крім того, взимку дерева витри-
мують морози до – 22 °С. Культуру 
можна широко використовувати 
у меліоративному фонді півден-

ГОРІХИ

«Хлібом майбутнього є не яблука  
і груші, а горіхи». 

                                        
            І.В. Мічурін

Мигдаль є одним з найстаріших куль-
тивованих плодових дерев у світі. 
На території нашої країни культура 
також відома з давніх часів, що під-
тверджується історичними фактами.

Ще на початку ХХ століття відомий 
садівник і селекціонер барон А.Ф. 
Стюарт рекомендував поширити 
мигдаль у центральних і південних 
районах Бессарабії, про що повідо-
мляється в роботі «Плодівництво 
Бессарабії» – спеціальному виданні 
Імператорського товариства садівни-
ків Російської імперії.

Після ретельного вивчення декількох 
сортів мигдалю понад 10 років барон 
Стюарт приходить до висновку, що 
мигдаль в умовах Одеської області 
може принести навіть вищий еко-
номічний ефект, ніж вирощування 
винограду, персиків і абрикосів.

У середині ХХ століття (1969 рік) у 
книзі «Горіхоплідні деревні породи» 
видатний учений, лауреат Державної 
премії, людина, яка присвятила все 
своє життя мигдалю, А.А. Ріхтер 
наполегливо рекомендує закладати 
промислові мигдальні сади на півдні 
України і у Молдові. 

Нині мигдаль є цінною горіхоплід-
ною культурою, яка вирощується у 
багатьох країнах, зокрема у США, 
Італії, Франції, Іспанії, Туреччині, Ки-
таї. Варто зазначити, що Україна що-
річно закуповує за кордоном близько 
2,5 тисяч тонн горіхів мигдалю. Тому 
вкрай важливо зробити все можливе, 
аби цю культуру могли вирощувати 
у промислових масштабах в Україні. 
Особливо це важливо в умовах гло-
бального потепління та кліматичних 
змін в Україні, що не тільки створює 
реальні передумови для розвитку 
садів мигдалю, звичних до сухого, 
спекотного і безводного літа, а надає 
аграріям можливість диверсифікувати 
традиційний аграрний бізнес. 

ДОВІДКА
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них регіонів України і як супутню 
породу у захисних насадженнях, 
які у майбутньому можуть бути 
вихідною базою для створення 
нових продуктивних адаптованих 
сортів мигдалю.

КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ 
І МИГДАЛЬ

Сьогодні, коли за неповних 30 
років середньорічна температу-
ра в Україні зросла на 2 °C, а зна-
чить і змістилися кліматичні зони 
на 200 км на північ, ми можемо 
з упевненістю говорити, що те-
риторія вирощування мигдалю 
значно розширилася. Зростан-
ня кількості днів з надзвичайно 
високими температурами, від-
сутність опадів внесли серйозні 
корективи у традиційне зернове 
виробництво, особливо на півдні 
країни. За останні 20 років дуже 
суттєво скоротилася рентабель-
ність зернового виробництва 
(була 48%, а стала 22%). А в окре-
мі роки спостерігалася практично 
повна втрата врожаю.

Сьогодні велику загрозу для 
ґрунтів становлять суховії, час-
тими «гостями» на полях стали 
повітряні смерчі, наносячи непо-
правної шкоди врожаю зернових 
та технічних культур. У зв'язку з 
цим аграріям необхідна диверси-
фікація власного сільськогоспо-
дарського виробництва. На зміну 

сталому вирощуванню зернових 
і технічних культур повинні при-
ходити сади з рентабельними по-
сухостійкими культурами, однією 
з яких є мигдаль. 

Перші конкретні кроки для 
створення промислових мигдале-
вих садів вже зроблені фахівцями 
ВГО «Української горіхової Асоці-
ації» у співпраці з видатними вче-
ними-кліматологами, ґрунтознав-
цями та мікробіологами. Перші 
щеплені саджанці мигдалю укра-
їнських сортів сьогодні направ-
ляються для створення нових са-
дів мигдалю. Так, у цьому сезоні 
перший сертифікований промис-
ловий розсадник мигдалю, ство-
рений на базі фермерського гос-
подарства ім. Академіка Унанова, 
здатний забезпечити високоякіс-
ними саджанцями українських 
сортів мигдалю садівників, охочих 
закладати мигдалеві промислові 
сади. Поява у першому горіхово-
му каталозі України промислово-
го розсадника мигдалю, повніс-
тю сертифікованого у 2020 році, 
та ще із власними українськими 
чотирма сортами мигдалю, які 
зареєстровані у Державному Ре-
єстрі сортів України у минулому 
році, свідчить про фундаменталь-
ні наміри та реальні можливості 
вирощувати достатню кількість 
сортових саджанців, необхідних 
для промислових садів сортово-
го мигдалю. Мова про Е5 Борозан 

ГОРІХИ
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М41 АЛЕКС 
• Дерево середньоросле
• Крона – куляста, з широкими кутами розгалуження
• Початок плодоношення – 4 рік
• Цвітіння пізніше, поступове
• Плід – великий, його маса 7–9 г
• Урожайність 2,3–2,5 т / га
• Дозрівання – середина вересня
• Вихід ядра – 45%

ДЖОРЖІЯ
• Дерево середньої сили росту
• Крона куляста, порожня
• Період цвітіння – ранньосередній
• Початок плодоношення – 4 рік
•  Розмір плоду – великий, його маса 

4–5 г (однорідного розміру)
• Вміст ядра 55%
• Урожайність – 2,5 т / га

Е5 БОРОЗАН
• Дерево середньоросле
•  Період цвітіння – від середнього до пізнього
• Початок плодоношення – 4 рік
•  Розмір плоду – великий, його маса 

5,8–6,4 г, форма – овальна
•  Дозрівання – перша декада вересня
• Вміст ядра – 48–50%
• Урожайність 2,3 - 2,5 т / га

ЛУЇЗА

•  Дерево середньої сили росту, середнього 
строку цвітіння

• Початок плодоношення – 4 рік
• Урожайність 2,3–2,5 т / га
•  Розмір плоду – середній, його середня 

маса 3,8–4,2 г
•  Період дозрівання – перша декада 

вересня

Всі представлені сорти стійкі до більшості з характерних для мигдалю хвороб. Рекомендується закладати сад декількома 
сортами з різними термінами цвітіння, що забезпечить якісне запилення. Це дасть можливість більш ефективно спланувати 
роботу восени з прибирання та очищення врожаю. Схема посадки 6х4. Це дасть можливість висаджувати 4/6 дерев на 1 га.
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(№ 19285004), Луїзу (№ 19285001), 
Джорджію (№ 19285002), М 41 
Алекса (№ 19285003). Прогнозу-
ючи розвиток даного напрямку, 
садівники заклали маточно-жив-
цеві сади у розсадниках України. 
Детальніше про цю роботу роз-
повів селекціонер, віце-прези-
дент Всеукраїнської громадської 
організації «Українська горіхова 
Асоціація» Василь Маркович Ба-
банський:

«Ми почали пошук партне-
рів із вивчення досвіду роботи 
з мигдалем у Молдові. Завдя-
ки співпраці з селекціонером 
з 50-річним стажем з Молдов-
ського інституту садівництва 
Е.А. Борозаном нам удалося за 
короткий час пройти шлях від 
підписання угоди про співпрацю 
до закладення і сертифікації роз-
плідника та реєстрації чотирьох 
українських сортів мигдалю. Ми 

заклали перший розплідник на 
півночі Одеської області, майже 
на кордоні з Вінницькою облас-
тю, та отримали, на мій погляд, 
прекрасний результат. У 2020 
році нами закладено три ділян-
ки у селі Саражинка Балтського 
району (10 га мигдалю), у селі Го-
роднє Болградського району та у 
смт Суворове Ізмаїльського ра-
йону, що на Одещині. Там же за-
кладені демонстраційні ділянки 
своїх і зарубіжних сортів мигда-
лю. Саджанці звідти також були 
відправлені для випробувань 
практично у всі регіони України. 
І вже маємо результати. Попри 
дуже низькі зимові температури, 
які місцями в окремих областях 
сягали –30 °C, однорічні саджан-
ці добре перезимували, що під-
тверджує інформацію про високу 
морозостійкості нещодавно ви-
ведених українських сортів». 
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РОЗВИТОК  
МИГДАЛЕВОЇ СПРАВИ 

Закладення мигдалевого саду 
необхідно проводити тільки ще-
пленими саджанцями. Наука 
описує низку культур, які можна 
використовувати як підщепу. Для 
отримання елітного посадкового 
матеріалу вивчається можливість 
використання універсальної без-
вірусної підщепи GF-677 (вироб-
ництво Ізраїль), яка має стійкість 
до посухи і хорошу сумісність із 
мигдалем.

Крім цього, підписаний ліцен-
зійний договір з лабораторією 
«Беррі Фарм Юкрейн» (м.Луцьк) 
про виробництво саджанців 
мигдалю In Vitro. Це дозволить 
налагодити виробництво безві-
русних саджанців мигдалю, як 
того вимагають багато країн сві-
ту. Курує даний проект доктор 
біологічних наук В.В.Мацкевич з 
Білоцерківського аграрного уні-
верситету.

До проекту виявили зацікав-
леність не тільки в Україні, а і 
закордонні партнери та органі-
зації. Проект був представлений 
на міжнародних конференціях, 
зокрема у Кишиневі, Душанбе, 

Баку. Вже підписано угоду про 
представництво з англійською 
фірмою «Меіосіс», щоб висаджу-
вати українські сорти мигдалю у 
західноєвропейських країнах. За-
кінчується формування команди 
фахівців, зокрема консультантів, 
які візьмуть на себе відповідаль-
ність за надання допомоги госпо-
дарствам, які виявили бажання 
закласти сад мигдалю.

Разом із розширенням роз-
садника мигдалю і розвитком 
промислових мигдалевих садів 
виникає необхідність створення 
оптимальної технології вирощу-
вання мигдалю у промислових 
садах для підвищення рентабель-
ності мигдалевого садівництва. 
Тому стане у пригоді досвід укра-
їнських науковців, аматорів-са-
дівників і зарубіжна практика.

Отже, нову сторінку у новіт-
ній горіховій історії України 
відкрито. Можна стверджувати, 
що дебют мигдалю в Україні від-
бувся!  
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Про те, що суниця садова може 
стати продуктом довготривалого 
зберігання, здогадуються всі. Але як 
це зробити правильно, щоб не зіпсу-
вати сировини і не згаяти час, відо-
мо не кожному. У цій статті розгля-
немо загальні рекомендації процесу 
сушіння і зберігання плодів суниці 
садової, а нюанси справи кожен 
осягне самостійно, якщо спробує це 
зробити. Додамо, що нічого склад-
ного у цій технологічній операції 
немає, її може здійснити кожен гос-
подар чи господиня, і навіть без спе-
ціального обладнання. Скажімо, у 
випадку, якщо свіжу полуницю ніде 
реалізувати. Набагато складніше 
виробляти полуничну пастилу, про 
яку розповімо у наступних номерах 
журналу «Овочі та Фрукти».

Для того, щоб отримати смач-
ну сушену полуницю, слід вибира-
ти стиглі солодкі плоди. Особливо 
вдалим вибором стануть ягоди сор-
тів Румба, Роксана, Флоренс і Азія, 
садивний матеріал яких реалізує в 
Україні компанія «Адана-3». Якщо 
бажаєте засушити цілі ягоди полу-
ниці, краще вибрати сорти з дріб-
ним плодами. Для сушіння годяться 
непошкоджені механічно або гнил-
лю ягоди. Якщо плід навіть злегка 
об'їли шкідники, то у для сушіння 
він вже не підходить, краще зробити 

з нього варення або компот. Для су-
шіння плоди обривають обережно, 
по одному, разом із плодоніжками. 

Підготовка ягід до сушіння 
Довго зберігати зібрані ягоди не 

рекомендується: вони дуже водя-
нисті, тому швидко псуються і пліс-
нявіють. Постарайтеся обробити 
полуницю не пізніше, ніж через 5–6 
годин після збирання. Переберіть 
ягоди, відкидаючи сміття і всю «не-
кондицію». Видаліть плодоніжки. 
Акуратно промийте плоди під про-

точною водою кілька разів. Викла-
діть полуницю на паперові або на 
рушнику, щоб надлишок вологи по-
вністю зник. Промивати ягоди по-
трібно так, щоб увесь пил і бруд був 
повністю усунений, інакше після 
термічної обробки він скрипітиме 
на зубах. Можна різними способа-
ми нарізати полуницю для сушіння. 
Ріжуть її поперек тонкими пластин-
ками, на половинки уздовж, час-
точками – як кому до смаку. Перед 
сушінням можна бланшувати плоди 
у цукровому сиропі, а потім  не пе-
ресушують, а залишають в'яленими. 
Для приготування потрібно близь-
ко 600–700 грамів цукру на кожен 
кілограм ягід. Полуницю промити, 
перебрати і підготувати, як зазначе-
но вище, залишити цілою або порі-
зати великими шматками. Скласти 
плоди у глибоку миску і засипати 
частиною цукру. Поставити в холо-
дильник, де витримати не менше 12 
годин. Зварити сироп з 400 грамів 
цукру і літра води. Дістати ягоди з 
холодильника і різко опустити у ки-
плячий сироп. Проварювати 8–12 
хвилин. Після цього готові ягідки 
переносять на друшляк і залишають 
стікати, поки вся рідина не вийде. 
Далі сушити їх можна за стандарт-
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ною схемою. Але якщо сировина 
якісна, бланшувати не обов’язково.

СУШІННЯ ЦІЛИХ ЯГІД  
У ДУХОВЦІ

1 Духовку необхідно злегка прогрі-
ти до температури 45–50 °C. 

2 Цілі, не надто великі ягоди по-
передньо виставляються на 

сонці, щоб їх трохи підв’ялити. 
Але цей крок у домашніх умовах 
можна пропустити. Чим сухішою 
і щільнішою буде ягода, тим якіс-

ніше вийде заготовка. Тому реко-
мендується для цих цілей брати 
трохи недозрілі ягоди. 

3 Потім деко з полуницею в один 
шар поміщаємо у духовку. Пе-

ріодично ягоду потрібно витягу-
вати і перевіряти її стан. 

4 Коли ягода втратить пруж-
ність і трохи деформується, 

можна довести температуру до 
60–70 °C. Ягода вважається гото-
вою, коли вона зменшиться у роз-
мірах і при стисканні буде прили-
пати до пальців. 

ЯК ЗАСУШИТИ 
ПОЛУНИЦЮ У 
ЕЛЕКТРОСУШАРЦІ 

Продукт після електросушарки 
виходить більш якісний, з мінімаль-
ними втратами корисних речовин. 

1 Ягоди промиваємо під проточ-
ною водою, видаляємо плодоніж-

ки. Даємо добре стекти воді, можна 
розклавши на тканину. 

2 Кожну ягідку розрізаємо на плос-
кі скибочки товщиною приблиз-

но 4 мм, дрібні ягоди можна навпіл. 

3 Викладаємо ягоди на чисті під-
дони в один шар, бажано, щоб 

вони не торкались одна одної. 

4 Включаємо режим ро-
боти електросушарки, 

температуру вистав-
ляємо у межах 50–55°C. 
Періодично перевіряємо, 
за необхідності піддони 
переставляємо місцями. 

Готова сушена полуниця 
виходить м'яка, пластич-

на, не виділяє соку при на-
тисканні. 

Час сушіння залежить від тов-
щини нарізки. Після повного охо-
лодження сушка легше буде від-
ставати від піддону. Приблизна 
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калорійність 100 г сушеної полуниці 
– 273 ккал. 

Висушити цілу полуницю мож-
на без застосування електросу-
шарки або духовки. Для цього по-
трібно викласти нарізану ягоду в 
один шар на білий аркуш цупкого 
паперу (сучасна господиня може 
взяти ватман). Під ватман слід 
підкласти кілька штук складених 
вчетверо газет. Піддон виставля-
ється у прохолодне місце, де є хо-
роша циркуляція повітря. Добре 
підходить для цієї мети навіс на 
вулиці, балкон або горище. Голо-
вне, щоб на плоди не потрапляли 
прямі сонячні промені. Кожні 4–7 
годин проводите ревізію. Якщо 
газети під ватманом відсиріли, їх 
потрібно замінити сухими. Самі 
ж шматочки полуниці доведеться 
акуратно перевернути по одному. 
Ні в якому разі не можна викла-
дати полуницю, тим більше по-
різану, прямо на сторінки газет з 
віддрукованим чорним шрифтом. 
На їх поверхні є залишки свинцю з 
друкованих форм, які вкрай шкід-
ливі для здоров'я. Перевірити го-
товність полуниці нескладно. Для 
цього візьміть одну скибочку, вона 
має бути злегка пружною, але ла-
матися при стисканні пальцями. 

Якщо шматочок клеїться до рук, 
гнеться, то процес сушіння дове-
деться продовжити. 

ЯК ЗБЕРІГАТИ СУШЕНУ 
ПОЛУНИЦЮ 

Найоптимальніший варіант – це 
скласти сушені шматочки у поліе-
тиленові пакети і відправити у мо-
розилку холодильника. Так термін 
придатності продукту сягатиме 
3 років. У такий спосіб найкраще 
зберігати ягоди, проварені в сиропі 
і не просушені до кінця. Однак є й 
інші варіанти. Скажімо, можна збе-
рігати висушену полуницю у скля-
них банках зі щільними капроно-
вими або металевими кришками, 
у керамічних посудинах та навіть у 
паперових або полотняних мішеч-
ках. Але скляна ємність підходить 
якнайкраще, бо надає можливість 
слідкувати за станом продукту, 
який зберігається. Щоб у полуниці 
гарантовано не завелися комахи 
або цвіль, краще використовувати 
вакуумні банки або контейнери. 
Сухий продукт, якщо він якісно 
просушений, можна змолоти у по-
рошок за допомогою блендера або 
кавомолки. 

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

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

 www.adana3.com.ua

ТОВ Адана 3
Ліцензований виробник

саджанців суниці в Україні  

Пропонуємо
сертифіковані

саджанці
суниці фріго 

 

Червневі сорти:

ALBA®

ASIA®

ROXANA®

RUMBA®

FLORENCE®

MALWINA®

Ми співпрацюємо з:

YALTIR 
AGRICULTURAL SBR AGRO
PRODUCTS , INC.

® - захищено правом 
інтелектуальної власності. 

Саджанці постачаються офіційно
з пакетом супровідних документів. 

Мінімальне замовлення - 
1 ящик (1000 шт.) 
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Прогнозується, що світовий 
ринок мигдалю до 2026 року в 
середньому зростатиме на 4,5% 
на рік. Адже мигдаль має ви-
соку харчову цінність. Насиче-
ність мінералами та поживними 
речовинами робить його уні-
версальним та корисним. Його 
додають до різних страв, вико-
ристовують у вигляді харчових 
добавок, зростання виробни-
цтва яких позитивно вплива-
тиме і на зростання світового 
ринку мигдалю. Цьому сприяє 
і збільшення застосування миг-

далю у різних галузях промис-
ловості, зміна споживчих упо-
добань у бік здорового способу 
життя.

За даними Продовольчої та 
сільськогосподарської організа-
ції (ФАО), США є основним ви-
робником мигдалю у світі, за ним 
ідуть Іспанія, Іран та Австралія. 
За даними Міжнародного торго-
вого центру (ITC), близько 70% 
мигдалю експортується у луще-
ній формі. Індія, Китай, Туреч-
чина та Об’єднані Арабські Емі-
рати є основними імпортерами 
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Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»
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Мигдальне молоко – напій, що 
отримується із суміші перемеленого 
не обсмаженого мигдалю. За сма-
ком він нагадує протеїнові напої. 
Схожий на соєве молоко та інші 
види рослинного молока. У СРСР 
під назвою «мигдальне молоко» ви-
пускалося косметичне молочко для 
вмивання.

У середні віки мигдальне молоко 
часто використовувалося у кулінарії 
як заміна коров'ячого молока, бо тер-
мін його зберігання без холодильника 
більший, ніж у молока тваринного по-
ходження. Крім того, його можна було 
використовувати під час постів. Миг-
дальне молоко є відмінним джерелом 
кальцію.

Мигдальне борошно, або, як його 
ще називають, мигдальна пудра час-
то використовується при випіканні 
вишуканих кондитерських виробів і 
десертів.

Відсутність мигдального борошна 
важко замінити іншими продукта-

ми. Але цілком можливо самостій-
но його зробити. Хоча це потребує 
часу і зусиль, але кінцевий результат 
того вартий. Мигдальне борошно 
універсальне і підходить для ви-
пікання тортів і тістечок, бісквітів 
та кексів, макаронів і печива, пиро-
гів і хліба. Також з нього виходять 
смачні сирники та млинці, десерти, 
цукерки, креми, марципани, і це не-
повний список ласощів.

Перевага мигдального борошна пе-
ред пшеничним у тому, що випічка та 
десерти довше зберігають вологість і 
ніжну текстуру завдяки здатності го-
ріхової пудри утримувати воду. Готова 
випічка та кондитерські вироби мають 
тонкий аромат і приємний горіховий 
смак.

Ще одна причина, через яку заміню-
ють пшеничне борошно мигдальним, 
– це відсутність в останньому глюте-
ну. Даний білок міститься у злакових і 
може викликати алергію, тому виникає 
необхідність дотримання безглютено-
вої дієти.

Цікаво, що не потрібно спеціально 
розраховувати кількість грамів миг-
дального борошна, щоб замінити ним 
пшеничне. Подрібнені горіхові ядра 
необхідно використовувати у тій же 
вазі, в якій використовується пшенич-
не борошно за рецептурою. Натомість 
мигдальне борошно у рецептах заміни-
ти важко. За його відсутності допомо-
жуть мигдальне масло, есенція або іта-
лійський лікер «Амаретто», які можна 
додати у тісто з пшеничного борошна 
на стадії замішування, це додасть лег-
кого, трохи гіркуватого аромату мигда-
лю готовій випічці.

Зміна способу життя споживачів, 
зростання їх готовності витрачати ко-
шти на таку їжу є результатом швидкої 
урбанізації та збільшення доходів, а 
отже, і витрат на їжу. Тому виробни-
ки випускають на ринок інноваційні та 
оздоровчі продукти, що складаються 
як із цільних горіхових ядер мигдалю, 
так і у вигляді інгредієнту, і розширю-
ють свій бізнес у сегменті корисних за-
кусок у всьому світі.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ МИГДАЛЮ 



мигдалю зі США, причому Індія 
та Китай мають значну частку 
– у 70%. В Індії мигдаль займає 
перше місце серед імпорту сіль-
ськогосподарської продукції, що 
становить 40% усього експорту 
сільськогосподарської продукції 
до Індії. В Об’єднаних Арабських 
Еміратах мигдаль є імпортним 
продуктом №1 і займає близько 
23% від загального експорту сіль-
ськогосподарської продукції у 
цю країну зі США.

Хоча США є основним ви-
робником мигдалю, Австралія, 
Іспанія та В'єтнам експортують 
мигдаль на ринок США для за-
доволення зростаючого внутріш-
нього попиту. У регіоні зростає 
тенденція до вживання закусок 
на основі мигдалю, бо росте по-
пит на високопоживні продук-
ти харчування, які не сприяють 
ожирінню. Урбанізація та підви-
щення рівня доходів населення 
загалом збільшують попит на 

здорові та зручні харчові продук-
ти. Сприятливий клімат, родючі 
ґрунти, сонце та забезпеченість 
необхідним обладнанням для ви-
рощування, збирання, обробки 
та пакування сировини сприяє 
інтенсифікації виробництва миг-
далю у Північній Америці.

Штат Каліфорнія є одним із 
найбільших виробників мигда-
лю у США. Виробники мигдалю 
потребують якісного запилення 
плантацій. Через затримку до-
ставки бджіл витрати на вироб-
ництво мигдалю збільшуються. 
Нещодавній звіт Каліфорнійсько-
го комітету мигдалю показує, що 
попри труднощі з торгівлею сві-
тове постачання мигдалю продо-
вжує збільшуватися.

Європа також займає значну 
частку на ринку мигдалю. Очі-
кується, що зростаючий попит 
на веганську та органічну їжу у 
регіоні стимулюватиме розвиток 
ринку мигдалю у найближчі п’ять 
років. Зростаючі інвестиції вже 
сприяють цій тенденції, як і роз-
ширення електронної комерції, 
зокрема, у Великобританії.

Збільшується попит і на про-
дукти переробки мигдалю. Зо-
крема, на мигдальне молоко. Че-
рез існування низки специфічних 
захворювань деяким людям не 
рекомендують вживати молоко 
тваринного походження, а миг-
дальне забезпечує альтернативу 
таким хворим. 

При підготовці матеріалу використовувалася інформація з відкритих джерел
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Сучасні картоплярі постійно 
шукають та опановують нові мето-
ди отримання якісної продукції та 
збільшення урожайності культу-
ри, а тому все частіше вдаються до 
експериментів. Я багато чув про 
таку операцію, як обривання кві-
ток з картопляного бадилля, тому 
й сам минулого сезону вирішив 
спробувати це зробити на своєму 
полі. Спочатку вивчив це питання 

теоретично, все проаналізувавши 
і склавши для себе уявлення про 
цей прийом. Виявляється, що об-
ривання квіток практикувалося 
городниками ще з давніх часів. 
Мабуть, ще з тих, коли картопля 
в Європі вирощувалася як декора-
тивна рослина. Але ж нам потрі-
бен урожай бульб, чи не так?

Якщо логічно помислити, то 
можна зрозуміти, що картопля 

розмножується за допомогою на-
сіння і за допомогою бульб. З цьо-
го випливає, що коли зупинити 
розмноження насінням, то процес 
розмноження буде зосереджено 
на бульбах. Дехто це твердження 
вже перевірив. Я також проекспе-
риментував і ділюся висновками. 
Робив усе так, як один мій колега: 
у двох рядків квітки на рослинах 
вищипував, а два залишав неза-
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йманими. Тут хочу наголосити 
саме на слові «квітки», бо дехто 
вже робив помилки, видаляючи 
не квітки, а бутони. А це трохи 
неправильно, адже у картопляної 
рослини є різні стадії розвитку, і 
на різних стадіях розвитку вона 
по-різному буде реагувати на той 
чи інший агрозахід. Той, хто це ро-
бив, помітив, що коли видаляєш 
бутони, то дуже швидко на їх місці 
з'являються нові. Для рослин це 
нормальне явище, адже втрачені 
органи розмноження треба від-
новлювати, щоб продовжувати 
популяцію. Але тут треба розумі-
ти, що для швидкого відновлення 
втрачених бутонів рослина «ки-
дає всі сили» на утворення нової 
зав’язі. А «тягне» вона всю поживу 
звідки? Правильно – з бульб. Вихо-
дить, що рослина вдруге витрачає 
харчування на відновлення зав’язі, 
а значить – майбутня бульба втра-
чає дозу поживних речовин. До 
речі, як мене запевняли, віднов-

лення бутонів може відбуватися 
і втретє, і навіть вчетверте. Тому 
і втрата поживних речовин (та й 
врожаю загалом) у таких випадках 
збільшується.

Коли ж обривати квітки, що вже 
майже відцвіли, як я й робив, то 
рослина ще буде шукати вихід кві-
ток, а тому формуватиме більше 
бічних пагонів, і відповідно жит-
тя рослини збільшуватиметься. 
Тобто вегетативний період продо-
вжиться, картопляні кущі довше 
стоятимуть зеленими і «працю-
ватимуть» на формування бульб. 
За час мого експерименту бульби 
були сформовані великими, і вро-
жай кущі дали непоганий. Отже, 
я зробив висновок, що обривати 
квітки треба тільки тоді, коли вони 
всі розпустяться. Відомо, що квіт-
ки картоплі запилюють самі себе. 
Коли запилення сталося, росли-
на від квіток отримує сигнал, що 
нові бутони не потрібні. Тоді вже 
картопля не витрачає сили і час на 

відновлення втрачених органів, і 
рослинам залишається направити 
всю енергію на накопичення вро-
жаю бульб.

Правда, тут ще й від сорту ба-
гато залежить. Перевіряв я цей 
агрозахід на одному ранньому 
сорті. Обірвав квітки, після чого 
дійсно з'явилися бічні пагони, ба-
дилля помітно стало більше, рос-
лини стояли довше зеленими, але 
урожай не збільшився. Тобто ве-
гетативний період продовжився, 
фотосинтез працював зайві два 
тижні, але виявилося, що не на 
бульби. Урожай «сорокаденки» і з 
обірваними квітами, і з незірвани-
ми виявився однаковим.

А ось що мені розповів знайо-
мий картопляр-городник. «Про-
вели ми якось такий експеримент. 
Посадили грядку картоплі в липні 
"на молоду" для осені. Один рядок 
не чіпали, а на іншому квітки обі-
рвали. Копали в один і той же час. 

ЦЕ ЦІКАВО
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По урожайності картопля май-
же не відрізнялася, але наймен-
ша бульба з кущів, на яких квітки 
обірвали, була такою, яка була 
найбільшою під тими кущами, на 
яких квіточок не займали». Що з 
цього випливає? Подібний контр-
аст швидше за все пояснюється 
зовсім малими ресурсами, бо ви-
саджувалася картопля у липні, 
а також тим, що у кущів, які від-
цвіли, «сил» тільки на цвітіння і 
вистачило. Тож висновки робіть 
самі… 

Сучасні картоплярі стверджу-
ють, що за пізнього садіння бульба 
швидше дозріває, а тому втрачає 
на збільшенні маси, а отже – й на 
урожайності. Мої знайомі також 
стверджують, що один і той же 
сорт, посаджений у середині трав-
ня і у середині червня, майже од-
ночасно достигає у вересні. Чому? 
Бо самі картопляні рослини дуже 
чуттєво реагують на довжину 

світлового дня. Адже чим він ко-
ротший, тим і коротший період 
вегетації, а значить – є різниця 
у часі накопичення вегетативної 
маси. При довшому світловому 
дні бадилля до початку утворення 
бульб виростає більшим, а при ко-
роткому – меншим. Саме тому, за 
версією багатьох експериментато-
рів, збільшення бульб за пізнього 
садіння і обривання квіток обу-
мовлена тим, що рослина більше 
не намагається відновити втра-
чені бутони, бо відчуває, що вже 
не встигне цього зробити через 
зменшення світлового дня.

Академік Д.М. Прянишніков 
колись стверджував: «У сортів, 
рясно квітучих і плодоносних, об-
ривання квіток буде більш дієвим 
заходом, ніж у сортів, пізніх та ма-
локвітучих, які утворюють мало 
зав'язі». Тієї ж думки дотримують-
ся і сучасні вчені. Бо вже виведені 
сорти, які цвітуть, але не утворю-

ють «ягідок-помідорчиків» або ж 
утворюють їх зовсім мало. Саме у 
таких сортів обривати квітки і не 
потрібно, адже вони не впливають 
ані на розмір, ані на масу бульб. 

Ще один нюанс – географічне 
місце культивування картоплі. На 
південному сході України часто 
бувають дуже посушливі періоди 
саме під час цвітіння рослин. А 
тому квітковий пилок від спеки 
й сухості буває стерильним, від 
чого плоди не зав'язуються. Та-
кож великий вплив на ефектив-
ність цього прийому дають погод-
ні умови. Тому слід пам’ятати, що 
такий досить трудомісткий агро-
технічний прийом, як видалення 
квіток картоплі, треба застосову-
вати, зваживши на всі фактори. 
Також треба зважати й на сорти з 
різним періодом достигання, адже 
вони по-різному реагують на ви-
далення квіток. 

З усього наведеного очевидно, 
що на ефективність прийому обри-
вання квіток впливає багато чин-
ників: географічні та кліматичні 
особливості, температура повітря і 
ґрунту, вологозабезпеченість, ско-
ростиглість сорту і його урожай-
ність, термін садіння картоплі і 
довжина світлового дня, етап роз-
витку картопляної рослини. 

Я б порадив городникам про-
водити дослідження для пев-
ного сорту на малих земельних 
ділянках, бо такі експерименти 
за різних обставин можуть при-
звести як до збільшення, так і до 
зменшення врожаю. 
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Гумі – це такий собі невибагли-
вий чагарник, який сміливо мож-
на посадити на своїй ділянці у 
будь-якому регіоні України. Тому 
досвідчені садівники зазвичай 
мають його у своїй колекції. До 
речі, для гумі наявність ділянки 
не обов’язкова, рослину можна 
вирощувати і у горщику на під-
віконні. Щоправда, у кімнатних 
умовах гумі стає вічнозеленою 
рослиною, яка дає не такі смачні і 
солодкі ягоди, як просто неба, бо 
є досить світлолюбною, погано 
переносить затінення. У тепли-
цях і кімнатах рослина має густе 
листя, а гілки покриті плодами 
різної стадії зрілості.

Ягоди кисло-солодкі, трохи 
терпкі. Після повного дозріван-
ня терпкість зникає. М'якуш за 
консистенцією схожий на кизил, 
тільки ніжніший і соковитіший. 
У плодах міститься єдина м'яка 
їстівна кісточка (насінина), яка 
позитивно впливає на травний 
процес. Ягоди не обсипаються і 
можуть висіти до середини серп-
ня. Відрив завжди сухий, але для 
тривалого зберігання краще об-
ривати їх разом із плодоніжками. 
У ягодах виявлено багато корис-
них мікроелементів, крім того, 

вони наділені тонізуючими і про-
тизапальними властивостями, а 
у листі є вітамін С. Його можна 
сушити і використовувати для 
приготування фіточаю. 

Вегетація лоху багатоквітково-
го в Україні починається з другої 
половини квітня, цвітіння відбу-
вається у середині або наприкін-
ці травня, тому рослина майже 
ніколи не потрапляє під поворот-
ні заморозки і рясно плодоно-
сить щороку. Дозрівання плодів 
відбувається наприкінці червня 
– на початку липня, період спо-
кою може бути дуже коротким –  
до 30 днів.

Посадка гумі зводиться до еле-
ментарних заходів. Викопується 
посадкова яма, яку заряджають 
компостом або перегноєм, виса-
джують у неї рослини, заглиблю-
ючи на 2–3 см нижче рівня грун-
ту, поливають. 

Перші два роки після посадки 
гумі росте досить повільно. При 
вирощуванні з насіння плодоно-
шення зазвичай настає на п'ятий 
– шостий рік, з відводків – на 
третій–п'ятий рік. Лох багато-
квітковий являє собою кущ ви-
сотою до 2 метрів, ширина крони 
сягає 1,5 м.

Зимостійкою рослину мож-
на назвати з натяжкою, але сорт 
Сахалінський краще пристосо-
ваний до морозів. Плюс у гумі є 
прекрасна здатність до регене-
рації. Більшість підмерзлих па-
гонів відновлюється самостійно. 
Решту бажано обрізати навесні. 
При незначному догляді лох ба-
гатоквітковий може плодоноси-
ти до 20–25 років. Дозрівання 
плодів зазвичай розтягнуто до 
15–17 днів. Свіжі плоди вжива-
ються як десерт, з них виготовля-
ють джеми, варення, сік, компот, 
сушать і заморожують.  

Гумі – це японська назва лоху 
багатоквіткового. Він нале-
жить до родини лохових, до 
якої, крім гумі, входять облі-
пиха, а також маловідомі види 
лохів: вузьколистий, зонтич-
ний та майже невідома нам 
шефердія срібляста.
Батьківщина гумі – Централь-
ний Китай. Звідти він по-
трапив до Кореї та Японії, де 
плоди вважаються цілющими. 
Саме японці висадили гумі на 
острові Сахалін, де рослина 
з успіхом прижилася і звідти 
розповсюдилася на терени ко-
лишніх радянських республік. 
У 80-х роках минулого століт-
тя з гумі проводилася селек-
ційна робота у Ботанічному 
саду ім. Гришка, що у Києві, в 
результаті якої було виведено 
кілька сортів, які відрізня-
ються між собою в основному 
формою куща, формою ягоди і 
термінами дозрівання. 

ДОВІДКА



червень 202166

АГРОТЕХНІКА
Ось що радить читачам свого 

сайту відомий на Хмельниччині 
садівник В’ячеслав Францішко: 
«Агротехніка вирощування не-
складна. Рослина любить соняч-
ні, захищені від вітру місця, ви-
тримує напівтінь. Перші два роки 
на зиму бажано прикривати. Для 
цього стебла пригинаються до 
землі, пластика куща дозволяє це 

легко зробити, пришпилюються 
дротом та накриваються легким 
укриттям. Наприклад, мішком 
з-під цукру. У місцях, де не-
має сніжного покрову, – чимось 
більш теплим (агроволокном). 
Коренева система поверхнева, 
тож мульчування піде лише на 
користь. Гумі – рослина, корисна 
для ґрунтів. Колонії бактерій на 
її корінні збагачують землю азо-

том. Крім усього цього це пре-
красний медонос». Хоча гумі вва-
жається самоплідною культурою, 
яка не потребує запилювачів.

Розмноження гумі своєрідне. 
У нього, як і у смородини, добре 
вкорінюються присипані зем-
лею однорічні гілки, але зовсім 
не приживаються здерев’янілі 
живці. Перспективним є розмно-
ження гумі насінням, сіянці не 
відрізняються від материнської 
форми. Але схожість сухого на-
сіння становить близько 10%, що 
є занизьким показником. Тому, 
щоб уникнути стратифікації, ре-
комендують висівати насіння во-
сени у відкритий грунт, де воно 
пройде природну підготовку до 
проростання і навесні зійде.  

Цікаво, що лох багатоквітко-
вий майже ніколи не зачіпають 
ані шкідники, ані захворювання. 
Догляд за кущами в основному 
полягає у збиранні плодів і ви-
різанні зайвих гілок. Хоча варто 
визнати, гумі чутливий до поли-
вів, особливо у посушливий пері-
од, і внесення добрив. 

ЯГОДИ



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
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МИГДАЛЕВИЙ МИГДАЛЕВИЙ 
ДЕБЮТ В УКРАДЕБЮТ В УКРА¯̄НН²²

ЛЕГЕНДАРНОМУ ЛЕГЕНДАРНОМУ 
АМУРУ F1АМУРУ F1
ГОТУЄТЬСЯ  ГОТУЄТЬСЯ  
ГІДНА ЗАМІНАГІДНА ЗАМІНА

НЕБЕЗПЕЧНА ВЕСНА НЕБЕЗПЕЧНА ВЕСНА 
ДЛЯ ПЕРСИКУДЛЯ ПЕРСИКУ

ТА ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ 
КОНТРОЛЮ  КОНТРОЛЮ  

ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ

ШК²ДНИКИ ШК²ДНИКИ 
КУКУРУДЗИ КУКУРУДЗИ 
ЦУКРОВО¯ЦУКРОВО¯

ЯК ВБЕРЕГТИ ОГЯК ВБЕРЕГТИ ОГ²²РКИ РКИ 
ВВ²²Д АСКОХД АСКОХ²²ТОЗУТОЗУ

червень 2021 р.


