
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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ВИРОБНИЦТВО ВИРОБНИЦТВО 
ЯБЛУЧНОГО СОКУ ЯБЛУЧНОГО СОКУ 
НА ПРАКТИЦНА ПРАКТИЦ²²

ХВОРОБА ПХВОРОБА П²²РСА: РСА: 
РИЗИКИ ПОШИРЕННЯ РИЗИКИ ПОШИРЕННЯ 
ТА КОНТРОЛЬТА КОНТРОЛЬ

липень 2021 р.

ДОСВ²Д  ДОСВ²Д  
ВИРОЩУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ 

²НЖИРУ НА ОДЕЩИН²²НЖИРУ НА ОДЕЩИН²

ДВОУРОЖАЙНА ДВОУРОЖАЙНА 
ТЕХНОЛОГТЕХНОЛОГ²²Я Я 

НАСНАС²²ННИЦТВА ННИЦТВА 
КАРТОПЛКАРТОПЛ²²    



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

Наприкінці травня нинішнього 
року у Національному університе-
ті біоресурсів і природокористу-
вання України широко відзначили 
врочисту дату – 123 роки існуван-
ня вишу. Тривали культурні, спор-
тивні, науково-пізнавальні заходи. 
Привітати студентів і викладачів 
Університету прибули високопо-
садовці, закордонні гості і випус-
кники цього учбового закладу, які 
з року в рік не забувають вклони-
тися alma mater за потужний старт 

у житті. Варто зазначити, що серед 
випускників НУБіПу є не лише 
уславлені трудовими звершення-
ми аграрії-практики, дипломати 
і політики, а і відомі науковці та 
викладачі, які виховують нову ге-
нерацію годувальників-землеробів 
третього тисячоліття. 

Долучитися до віншувань на-
вчального закладу запрошували і 
видання, зокрема, журнал «Ово-
чі та Фрукти», тим паче, що його 
видавець генеральний директор 

ВІКО «Дельта-Агро» Сергій Бе-
резовський також є випускником 
факультету захисту рослин Наці-
онального аграрного університе-
ту, як тоді називався НУБіП. На 
факультеті захисту рослин, біо-
технології та екології нас радо зу-
стріли його декан Юлія Коломієць 
та завідувач кафедри фітопатології 
Дмитро Гентош, які розповіли про 
сучасний рівень освіти та інші ас-
пекти студентського життя май-
бутніх аграріїв, про що писатиме-

VIVA ALMA MATER!  
У НУБ²П ДО ДАТИ В²ДКРИЛИ 
НАДСУЧАСНУ ЛАБОРАТОР²Ю
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мо у наступних номерах журналу. 
А також провели невелику екскур-
сію у новоствореній навчально-
науково-виробничій лабораторії 
екологічного контролю довкілля, 
обладнання якої дозволяє не лише 
вдосконалити навчальний процес, 
а і забезпечити якісні дослідження 
на виробничо-комерційному рівні. 

Можливості лабораторії пре-
зентувала в.о. завідувача кафедри 
екології агросфери та екологічно-
го контролю Олена Наумовська. 
Вона розповіла, що завдяки су-
часному обладнанню можна здій-
снювати екологічний контролю 
впливу привнесених у результаті 
антропогенної діяльності речовин, 
які спроможні прямо чи опосеред-
ковано впливати як на екосистеми 
в цілому, так і на агроекосистеми, 
що призводить до порушення ком-
фортних умов життєдіяльності лю-
дини. Цю місію колектив кафедри 
реалізує через підготовку фахівців 
екологів за освітньо-професійни-

ми програмами першого і другого 
рівнів, а також за освітньо-науко-
вою програмою з підготовки док-
торів філософії зі спеціальності 
101 Екологія. Лабораторія еколо-
гічного контролю довкілля облад-
нана сучасним інструментально-
аналітичним обладнанням, що дає 
змогу здійснювати екологічний 
контроль на всіх етапах життєвого 
циклу еколого-небезпечних спо-
лук і хімічних елементів, визначен-
ня яких є обов’язковим відповідно 
до чинного екологічного законо-
давства та імплементованих Ди-
ректив країн ЄС.

Також у планах факультету за-
хисту рослин, біотехнологій та 
екології використовувати лабо-
раторію у виробничих цілях на 
комерційній основі. Адже є мож-
ливість забезпечувати досліджен-
ня для виготовлення біологічного 
паспорту території, стратегічної 
екологічної оцінки та оцінки впли-
ву на довкілля будь-яких об’єктів, 
що зараз є надзвичайно затребу-
ваною послугою. Було зазначено, 
що унікальність лабораторії по-
лягає у її мобільності, адже об-
ладнання є портативним, що дає 
змогу працювати із приладами 
не лише у приміщенні, а і будь-де. 

У свою чергу, викладачі кафедри 
екології агросфери та екологіч-
ного контролю запевнили нас, 
що готові ділитися знаннями не 
лише зі студентами, а і замовни-
ками послуг, виступити дорадни-
ками у практичному застосуван-
ні результатів дослідів. Рівень їх 
професійної підготовки дозволяє 
надавати послуги найвищої якос-
ті, тож всіх охочих запрошують до 
співпраці у новоствореній лабора-
торії, яка знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 
навчальний корпус №4.

ПОДІЇ

VIVA ALMA MATER!  
У НУБ²П ДО ДАТИ В²ДКРИЛИ 
НАДСУЧАСНУ ЛАБОРАТОР²Ю

Почесне відкриття та розрізання 
стрічки здійснили проректор з 
науково-педагогічної роботи Василь 
Шинкарук та декан факультету 
захисту рослин, біотехнологій та 
екології Юлія Коломієць

Так виглядає 
лабораторія 
«Екологічного 
контролю довкілля»
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Багаточисельними досліджен-
нями визнана тенденція до сут-
тєвих і, можливо, незворотніх 
змін клімату на планеті. В умо-
вах України це явище набуває 
загрозливих форм. Клімат стає 
нестабільним, погодні умови – 
непередбачуваними. Зростають 
середньодобові температури, 
зменшується кількість опадів. 
Літні дощі зазвичай мають зливо-

вий характер, внаслідок чого 
волога не може використовува-
тися продуктивно. Все це при-
зводить до виникнення тривалих 
періодів грунтової та повітряної 
посухи, що негативно впливає на 
більшість сільськогосподарських 
культур, які традиційно вирощу-
ють в Україні.

Складовою частиною овочевої 
продукції є вода. Зокрема, карто-

пля містить її близько 70%, май-
же як організм людини. При цьо-
му формування урожаю бульб в 
останні роки у більшості регіонів 
країни відбувається за денних 
температур повітря понад 30°С. 
На поверхні грунту вони інколи 
сягають 40–50°С. За таких умов 

Олексій 
Володимирович
МЕЛЬНИК, 
завідувач лабораторії 
Інституту 
овочівництва і 
баштанництва НААН, 
кандидат с.-г. наук, 
старший науковий 
співробітник

КАРТОПЛЯРСТВО

НАС²ННИÖТВА
КАРТОПЛ²
В СÕ²ДНОÌУ 
Л²СОСТÅПУ

ДВОУРОÆАÉНА ТÅÕНОЛОÃДВОУРОÆАÉНА ТÅÕНОЛОÃ²²ßß
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бульби формуються лише вночі, 
коли температура повітря не пе-
ревищує 22–24°С.

Значно знизити коливання 
температур дозволяють такі аг-
ротехнічні заходи, як зрошення 
чи мульчування поверхні грунту. 
Важливим фактором при цьому 
є підбір сортів – посухостійких 
або жаростійких. Ці властивості 
рослин відрізняються за своїм 
механізмом, що також важливо 

враховувати при виборі техноло-
гії вирощування.

Важливе значення сортові осо-
бливості мають у насінництві 
картоплі. Стійкість до хвороб 
і висока пластичність суттєво 
впливають на адаптацію сорту 
до тих чи інших грунтово-кліма-
тичних умов. Залежно від зони 
вирощування виродження карто-
плі відбувається по-різному. При 
цьому також сорти відрізняються 

КАРТОПЛЯРСТВО

Свіжозібрані бульби, підготовлені до садіння

Свіжозібрані 
бульби
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за темпами зниження продуктив-
ності. В Україні насінництво ори-
гінального насіннєвого матеріалу 
відбувається з використанням 
біотехнологічних методів оздо-
ровлення чи клонового добору. 
Це дозволяє позбавити насіннє-
вий матеріал вірусних та інших 
хвороб, які призводять до виро-
дження. Але зміни клімату також 
зумовили розповсюдження нових 
хвороб і шкідників на інші регіо-
ни. Цьому також сприяє неконтр-
ольоване переміщення країною 
партій картоплі сумнівної якості 
та невизначеного походження. 
Все це призводить до зменшення 
виробництва картоплі та зрос-
тання її собівартості.

У східній частині України сут-
тєво скоротилися обсяги про-
мислового картоплярства, по-
при давні традиції та культуру 
вирощування. Обов’язковими 
елементами технології на даний 
час є наявність зрошення, спеці-
алізованої техніки та приміщень, 
якісні добрива та засоби захисту. 
Але частка насіннєвого матеріа-
лу у собівартості продукції про-
довжує складати 40–50% і вище. 
Тому формування високоякісно-
го садивного матеріалу потребує 
певного корегування технології 
насінництва з метою оптимізації 
фізіолого-біохімічних процесів 

рослин, що забезпечить трива-
лий період надходження висо-
ких та сталих врожаїв картоплі в 
умовах східного Лісостепу Укра-
їни.

Класичні схеми насінництва 
(4- або 5-річна) не завжди є 
ефективними, тому що внаслідок 
відносно невисокого коефіцієн-
ту розмноження та інтенсивної 
реінфекції картопля вже через 
кілька років починає вироджу-
ватись. На півдні країни широко 
використовують літне збирання 
картоплі для її повторного са-
діння. Урожай при цьому фор-
мується у відносно сприятливих 
умовах початку осені. Отримані 
при цьому бульби є фізіологічно 
молодими, з високими насіннє-
вими якостями.

В умовах східного Лісостепу 
ця технологія потребує удоско-
налення внаслідок коротшого 
періоду вегетації і неможливості 
використання середньостиглих 
і пізніх сортів. При цьому не всі 
ранньостиглі та середньоранні 
сорти добре реагують на виро-
щування у двоурожайній культу-
рі. Це явище зумовлено тим, що 
бульби при дозріванні накопичу-
ють значну кількість інгібіторів, 
які перешкоджають їх пророс-
танню. А після збирання вони 
знаходяться у стані глибокого 

КАРТОПЛЯРСТВО

Літній урожай бульб

Осінній урожай бульб
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природного спокою. Для того, 
щоб вивести свіжозібрані бульби 
зі стану спокою, використовують 
різні фізичні та хімічні засоби 
впливу. Найбільш ефективним є 
наколювання бульб на глибину 
1–2 мм з наступним короткочас-
ним зануренням бульб у розчин, 
який містить препарати: тіосечо-
вина (1%), роданистий калій (1%), 
гіберелін (0,0005%) та бурштино-
ва кислота (0,002%). При цьому 
важливим є скорочення періоду 
між збиранням та садінням сві-
жозібраних бульб. За оптималь-
них умов вдається забезпечити 
проростання 70–90% свіжозібра-
них бульб. При цьому важливим 

нюансом є забезпечення зро-
шення одразу після садіння цих 
бульб.

Залежно від погодних умов 
та сортових особливостей літнє 
збирання бульб для їх повтор-
ного садіння в умовах східного 
Лісостепу України здійснюєть-
ся наприкінці червня – початку 
липня. В Інституті овочівництва 
і баштанництва НААН розро-
блено спосіб визначення опти-
мальних строків збирання бульб 
залежно від сортових особли-
востей та фізіолого-біохімічного 
стану рослин.

Серед досліджуваних сортів 
найбільш придатними для дво-

урожайної культури себе заре-
комендували такі сорти вітчиз-
няної селекції, як Тирас, Щедрик 
та Кіммерія. Також слід звернути 
увагу на високі споживчі якос-
ті, продуктивність та кулінарні 
властивості цих сортів. 

Таким чином, вирощування 
насіннєвої картоплі у двоурожай-
ній культурі в умовах східного 
Лісостепу України дозволяє ско-
ротити тривалість процесу на-
сінництва у два рази та досягти 
економії 15–20% ресурсів. Отри-
маний таким чином насіннєвий 
матеріал дозволить забезпечити 
високу рентабельність виробни-
цтва в умовах регіону. 

КАРТОПЛЯРСТВО
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Картопля належить до рослин, 
найбільш придатних для вирощу-
вання у різних агрокліматичних 
умовах. Вона може давати хороші 
врожаї на легких ґрунтах Полісся, 
на важких ґрунтах Лісостепу та у 
посушливих районах Півдня за умо-
ви зрошення. Проте найкращі умови 
для росту, розвитку та формування 
високого врожаю бульб картоплі 
створюються на дерново-середньо-
підзолистих легких супіщаних та 
суглинкових ґрунтах. Особливістю 
культури є дуже високі вимоги до 
аерації ґрунту, що спонукає до не-
обхідності постійно підтримувати 
його у розпушеному стані, особливо 

у період максимального накопичен-
ня та росту бульб.  

Впровадження науково обґрун-
тованих сівозмін у картоплярстві 
сприяє покращенню агрофізичних 
властивостей ґрунту, а також захис-
ту від бур’янів, хвороб та шкідників, 
істотно впливає на забезпеченість 
поживними речовинами і вологою, 
на вміст гумусу.  Картопля за мо-
нокультури створює умови для на-
копичення картопляної нематоди, 
збудників парші, ризоктоніозу, фі-
тофторозу та інших хвороб. Все це 
зумовлює необхідність вирощувати 
картоплю у сівозміні. 

Картопля вимоглива до пожив-

ного режиму ґрунту, тому застосу-
вання добрив під дану культуру – 
необхідна умова отримання сталих 
і високих урожаїв. За сприятливих 
умов вирощування на формування 
1 тонни врожаю бульб і відповідної 
кількості (0,8 т) картоплиння витра-
чається 6–7кг азоту, 1,5–2,7кг фос-
фору, 10–12 кг калію, 4 кг кальцію і 
2 кг магнію. Картопля належить до 
культур, що виносять з ґрунту ве-
лику кількість поживних речовин. 
Особливо багато використовуєть-
ся калію – близько 1кг на 1ц бульб 
(азоту – у два, фосфору – у п’ять ра-
зів менше). 

Найбільш ефективними добрива-
ми для картоплі є органічні, зокре-
ма, підстилковий напівперепрілий 
гній ВРХ, який включає всі необхідні 
макро- і мікроелементи для росту і 
розвитку рослин. Але виробництво 
і внесення їх під картоплю зменшу-
ється в Україні з кожним роком. 

У такому разі хорошим засобом 
доповнення органіки в ґрунти є ви-
рощування сидератів, що рівноцін-
но внесенню 20–30 т/га перегною. 
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Як зелене добриво використовують 
культури, здатні швидко формувати 
зелену масу. 

Сидерати являють собою зелене 
добриво, яке вирощують спеціаль-
но для нормалізації стану ґрунту. 
Після вегетації такі рослини наси-
чують ґрунт азотом, а також пожив-
ними речовинами і допомагають у 
боротьбі з бур'янистою травою. З 
латинської мови слово «sidera» пе-
рекладається як «зірка, яка отри-
мує силу з неба». Сидерація відіграє 
дуже важливу роль в органічному 
землеробстві.

Такі рослини здатні заглушати 
бур'янисту траву своєю зеленою 
масою і також захищати поверхню 
ґрунту від палючих променів сон-
ця. А ще досить потужна коренева 
система таких рослин сприяє тому, 
що бур'яниста трава не може нор-
мально харчуватися. Також коріння 
робить ґрунт більш пухким, а коли 
перегниває, то покращує його здат-
ність пропускати і вбирати воду, а 
також позитивно впливає на аера-
цію.

Найчастіше як сидерати вирощу-
ють бобові рослини, які мають дуже 
потужну надземну частину та фіто-
санітарні властивості, злакові, що 
відрізняються своїм швидким зрос-
танням і холодостійкістю. Як ранні 
сидерати великою популярністю 
користуються рослини сімейства 

складноцвіті або хрестоцвіті. До та-
ких належать озиме жито, гірчиця 
біла, редька олійна, багаторічний і 
однорічний люпин, фацелія, озима 
та яра вика, горох, конюшина, лю-
церна та інші.

Всі рослини-сидерати чудово 
поєднуються з гноєм. Цією можли-
вістю краще не нехтувати, макси-
мально удобрюючи ґрунт. Залежно 
від сезону існує два методи сівби 
–  осіння (краща) і весняна. При 
осінній сівбі сидерати висаджують 
після картоплі за 30–60 днів до на-
стання заморозків (кінець серпня 
або початок вересня). Насіння ви-
сівають врозкид, потім прикрива-
ють тонким шаром компосту. Аль-
тернативний варіант – висадити 
сидерат у борозенки глибиною 2–4 
см. На зиму рослини залишаються 
у ґрунті, вони не встигнуть закві-
тувати та під шаром ґрунту і снігу 
перегниють. 

Навесні сидерати для картоплі 
висівають, як тільки зійшов сніг та 
ґрунт дещо прогрівся. За 16–20 днів 
до садіння картоплі рослини зріза-
ють, а зелень заорюють у ґрунт на 
глибину 6–12 см, аби вона встигла 
перегнити. Для сильно виснажених 
ділянок весняний і осінній методи 
можна комбінувати. 

КАРТОПЛЯРСТВО
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Сіяти сидерати можна не тільки 
восени або навесні, але і протягом 
усього сезону. Наприклад, звільни-
ли ділянку від овочів, не залишайте 
її порожньою, засійте сидератами 
— бур’яни проростатимуть менше, 
шкідники загинуть, ґрунт збага-
титься і оздоровиться.

Як показує практика, вирощувати 
картоплю можна і разом з сидерата-
ми. Таким чином, рослини картоплі, 
а потім і бульби, які сформувались, 
підгодовуються впродовж усього 
вегетаційного періоду, проте по-
трібно ретельно стежити за тим, 
щоб сидеральні рослини не закри-
вали рослини картоплі. 

Окрім збагачення ґрунту по-
живними речовинами сидеральні 
культури допомагають у боротьбі 
з бур’янами та шкідниками, напри-
клад, жито своїм корінням роз-
пушує ґрунт і витісняє з ділянки 
всі бур’яни, навіть пирій, та такого 
шкідника, як дротяник. Такі ж влас-
тивості мають і гірчиця, і люцерна, і 
бобові (навіть горох), і фацелія. 

Отже, основними перевагами 
сидератів є: удобрення ґрунту сві-
жими органічними речовинами; 
якісне структурування ґрунто-
вого шару; очищення ґрунту від 
бур’янів; захист рослин від комах 
шкідників; відновлення ґрунту, що 
зазнав ерозії.

Проте якщо не знати, як правиль-
но використовувати «зелені добри-
ва», можна зробити ряд помилок. 
Тому бажано дотримуватися на-
ступного:

 • сидерати необхідно скошувати 
вчасно, інакше стебла огрубіють 
і будуть довго перегнивати, а на-
півзогнила біомаса може стати 
джерелом вірусних та грибних за-
хворювань;

• не варто чекати, доки рослини 
наберуть максимального об’єму – 
злакові буде складно заорати, а у 
бобових надлишок азоту в ґрунті 
може привести до того, що коріння 
культури, висадженої слідом, почне 
«горіти»;

• для захисту ґрунту від бур’янів 
сидерати необхідно висівати роз-
сипом, а не рядами.

• оптимальне скошування бадил-

ля цих рослин – за два тижні до са-
діння основної культури;

• культури, що належать до 
того ж сімейства, що і сидерати, 
не можна висаджувати відразу піс-
ля них, оскільки у ґрунті можуть 
зберегтися загальні шкідники;

• якщо мета – відновлення ґрун-
ту, то «зелені добрива» необхідно 
скошувати, не пошкоджуючи коре-
неву систему.

Технологія із застосуванням 
біогумусу для відновлення та вдо-
сконалення ґрунту все частіше за-
стосовується як у великих агро-
холдингах, так і на присадибних 
ділянках. Основними принципами 
цієї концепції є дбайливе ставлення 
до ґрунту і застосування рослинних 
добрив.

Наприкінці дамо коротку ха-
рактеристику найпоширеніших 
рослин-сидератів.

Вика ярова (150 кг/га). Одно-
річна трав'яниста рослина сімей-
ства бобових. Холодостійка, во-
логолюбна, росте на всіх ґрунтах. 
Використовується як сидерат для 
розпушення ґрунту і збагачення 
азотом, фосфором, калієм. Покра-
щує структуру ґрунту, його фізичні 
та біологічні властивості. Висівають 
у квітні–травні або за 1,5 місяця до 
заморозків.

Пелюшка (200 кг/га). Одноріч-
на трав'яниста рослина сімейства 
бобових. Зелене добриво, кормова 
і медоносна яра культура. Засвоює 
атмосферний азот і накопичує його, 
покращує структуру ґрунту.

КАРТОПЛЯРСТВО

ЛЮЦЕРНА

СУДАНСЬКА ТРАВА
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Житниця (150 кг/га). Культура 
для рекультивації земель та приду-
шення бур'янів, особливо пирію. Ко-
ренева система до 2 м, дає велику бі-
омасу, структурує і відновлює ґрунт. 
Озима культура, високоврожайна.

Суданська трава (30 кг/га). Од-
норічна культура сімейства злако-
вих. Вирощують на сіно, зелений 
корм, для випасу, на зелене добриво 
і у сівозміні для придушення пирію. 
Теплолюбна, посухостійка, солес-
тійка культура. Можна сіяти в сумі-
ші з люцерною, люпином, соєю. Ви-
сівають з травня по серпень.

Овес (250 кг/га). Сімейство зла-
кових. Прекрасний фітосанітар, 
очищає ділянку від бур'янів (пирій, 
осот), оздоровлює ґрунт після кар-
топлі. Добре розпушує землю, дає 
до 200 кг зеленої маси на сотку. Сі-
ють із весни до кінця вересня. За 2 
тижні до висадки основної культури 
скошений овес закладають на гли-
бину 3–5 см. Більш ефективний у 
суміші з бобовими.

Жито (250 кг/га). Сімейство 
злакових. Прекрасний фітосанітар, 
очищає ділянку від бур'янів (пирій, 
осот), оздоровлює ґрунт після кар-
топлі. Добре розпушує землю, дає 
до 200 кг зеленої маси на сотку. Сі-
ють з весни до кінця вересня. За 2 
тижні до висадки основної культури 
скошене жито закладають у ґрунт 
на глибину 3–5 см. Молоді стебла 
швидко перегнивають, збагачуючи 
ґрунт органічними речовинами.

Ріпак озимий (40–50 кг/га). 
Сімейство хрестоцвітих. Збагачує 
ґрунт органічними речовинами, 
фосфором і сіркою. Після перегни-
вання зеленої маси органічні речо-
вини мінералізуються та перехо-
дять у форму, яка легко засвоюється 
рослинами. Ріпак пригнічує ріст 
бур'янів і підвищує родючість ґрун-
ту. Витримує заморозки до –5 ° С.

Гірчиця (25–30 кг/га). Невиба-
глива рослина сімейства хрестоцві-
тих. Використовується як сидерат 
для дезінфекції ґрунту від хвороб, 
боротьби зі шкідниками і збага-

чення органікою. Очищає ґрунт від 
дротяників, нематод, шкідників 
картоплі і коренеплодів. Сіють 2–3 
рази в сезон, починаючи з березня і 
закінчуючи за 2 місяці до настання 
морозів.

Редька олійна (40–50 кг/га). 
Сильно розгалужена однорічна рос-
лина висотою до 1 м. Холодостій-
ка, вологолюбна, тіньовитривала, 
урожайна. Має фітосанітарні влас-
тивості, знищує збудників хвороб, 
пригнічує нематоди і бур'яни. Сіють 
з липня по вересень.

Фацелія (20 кг/га). Ідеальне зе-
лене добриво, кормова, медоносна 
культура. За 40–45 днів створює 
200–300 кг зеленої маси. Сіють з 
весни до серпня. Зацвітає через 6 
тижнів, нектаром приваблює ба-
гатьох ентомофагів, які знищують 
плодожерок, яблучного квіткоїда 
тощо. Більш ефективна у суміші з 
бобовими. 

Люцерна (20 кг/га). Високов-
рожайна кормова культура, також 
прикрасить і газон. Використову-
ється  як зелене добриво для по-
ліпшення родючості ґрунту і зба-
гачення органічними речовинами 
і азотом. Швидко нарощує зелену 
масу. Хороший медонос. Сіють з 
квітня по серпень.

Люпин синій, білий (200 кг/га). 
Покращує врожайність суглинків і 
супісків, замінюючи перегній. Зба-
гачує ґрунт органікою і гумусом, 
розпушує, оздоровлює його, фіксує 
азот, покращує життєдіяльність до-
щових черв'яків. Висівають пізньою 
весною. Через 8 тижнів закладають 
у ґрунт.

Конюшина червона (20 кг/
га). Збагачує ґрунт азотом і калієм. 
Росте дуже швидко, холодостійка. 
Можна використовувати у міжряд-
дях плодових культур. Необхідний 
ефект досягається через 2 роки 
після сівби. Підходить для вологих 
районів. Висівають на початку літа. 
Закладають у ґрунт навесні перед 
цвітінням. 

Гарного вам врожаю! 

КАРТОПЛЯРСТВО

РІПАК ОЗИМИЙ

ПЕЛЮШКА (ГОРОХ ПОЛЬОВИЙ)

ФАЦЕЛІЯ
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Сучасне картоплярство – одна з 
найбільш складних галузей народно-
го господарства.  Нині 98,7% валового 
збору картоплі припадає на особисті 
господарства населення, де не дотри-
муються сучасних технологій вирощу-
вання та захисту від шкідливих орга-
нізмів, і лише 1,3% – на підприємства 
суспільного сектора. Коливання об-
сягу виробництва картоплі в Україні 
(відхилення валового збору від серед-
ньорічних показників досягає 20%) 
відбувається за рахунок урожайності 
на рівні, що, на жаль, у три–чотири 
рази нижча, ніж у Європі. 

У технології вирощування картоплі 
одним із найважливіших елементів є 
захист її від шкідників, серед яких спе-
ціалізований шкідник колорадський 
жук на сьогодні є однією з основних 
причин значного недобору урожаю 
картоплі, зниження її якості і лежкості. 
Чим вища чисельність колорадського 
жука у період формування врожаю, 
тим більша з’їдена асиміляційна по-

верхня листків і завдана шкода.
Колорадський жук належить до  

шкідливих об’єктів, проти яких про-
водять неодноразові хімічні обробки 
протягом вегетаційного періоду карто-
плі. Основним способом використан-
ня інсектицидів (піретроїдних, фос-
форорганічних та неонікотиноїдних 
груп) проти цього шкідника є обпри-
скування посівів. Проте застосування 
інсектицидів за такого способу не за-
вжди забезпечує ефективність і еко-
логічну безпеку. Залежно від погодних 
умов при обприскуванні на листках 
картоплі осідає незначна кількість ін-
сектициду, а інша його частина покри-
ває поле або виноситься за його межі. 
Тривале використання обмеженого 
асортименту інсектицидів призвело до 
різкого зниження їх ефективності вна-
слідок появи у шкідника резистентних 
популяцій. Неминучі наслідки резис-
тентності – зниження ефективності, 
збільшення норм витрати препаратів і 
кратності обробок і як підсумок – за-

бруднення навколишнього середови-
ща і небажані зміни у видовому складі. 

Тому на особливу увагу заслуговує 
біологічний захист рослин, який ґрун-
тується на тому, що зниження чисель-
ності будь-якого небажаного для люди-
ни виду організму можна здійснити за 
використання його паразитів та анта-
гоністів, мікробіологічних препаратів, 
застосування яких є альтернативою 
хімічним засобам захисту, особливо 
це стосується бактеріальних препара-
тів на основі Bacillus thuringiensis var. 
thuringiensis. Ентомопатогенність цих 
препаратів зумовлена наявністю у 
них мікроорганізмів та токсинів, які їх 
продукують. Саме наявність білкового 
параспорального утворення у вигляді 
кристала та водорозчинного β–екзо-
токсину, які у комплексі створюють 
багатофакторний вплив на комах, що 
унеможливлює звикання й утворення 
у них резистентності, є перевагою над 
хімічними засобами захисту рослин.

Біологічні препарати мають ряд 

АЛÜТÅРНАТИВН² ÇАСОБИ ÇАÕИСТУ 
КАРТОПЛ² В²Д КОЛОРАДСÜКОÃО ÆУКА

Г.М.ТКАЛЕНКО, 
доктор сільського–
сподарських наук

КАРТОПЛЯРСТВО
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переваг над пестицидами, а саме: ви-
бірковість дії та безпечність для енто-
мофагів і комах–запилювачів, низька 
вірогідність виникнення стійкості у 
комах до мікроорганізмів, безпеч-
ність для людини та теплокровних 
тварин, малий термін очікування, 
можливість застосування у різні фази 
вегетації рослин, відсутність загрози 
нагромадження токсичних речовин 
у продукції та навколишньому серед-
овищі. Саме тому площі застосування 
препаратів біологічного походження 
проти шкідників та хвороб постійно 
збільшуються.

Біологічні препарати порівняно з 
хімічними мають нижчу ефективність, 
але вони екологічно безпечніші, тому 
їх застосування заслуговує уваги і осо-
бливо при вирощуванні ранніх сортів 
картоплі, де термін очікування не за-
вжди дотримується за обробки хіміч-
ними препаратами. Недоліком є те, 
що ефективність біопрепаратів може 
знижуватись внаслідок несприятливих 
погодних умов: дощів, які здатні зми-
вати препарат, низької температури, 
що послаблює активність живлення 
шкідників, а також ультрафіолетового 
випромінювання, яке частково інакти-
вує бактерії.

Мікробіологічні препарати явля-
ють собою різні препаративні форми 
субстрату-носія, що містить достат-
ню для забезпечення заданих функцій 
кількість (концентрацію, титр) культу-
ри (технологічних штамів) корисних 
живих мікроорганізмів і життєздатних 

спор, а також продукти їх метаболізму.
Для захисту картоплі від колорад-

ського жука широко використовують 
біологічні препарати – Бітоксибацилін, 
р.ф.  (Bacillus thurigiensisvar.thurigiensis, 
2* 109 кл/мл) у рідкій формі, Актоверм, 
КЕ, 0,2% (комплекс природних авер-
мектинів, аверсектин С, 0,2%) та На-
тургард, в.р.(екстракт матрину, 0,5%),

За проведення двох обприскувань 
Бітоксибациліном, р.ф. (6,0 л/га)  тех-
нічна ефективність через 5 днів скла-
дає у середньому 40,5 %, через 7 днів 
зросла до 70,2 %, але у подальшому 
чисельність личинок колорадського 
жука зростає, тому необхідне про-
ведення наступного обприскування 
посадок картоплі біопрепаратом. Тех-

нічна ефективність біопрепарату після 
проведення трьох послідовних обпри-
скувань посадок картоплі Бітоксиба-
циліном, р.ф. через 7 днів у середньому 
складає 75,0%. У подальшому, за на-
ростання чисельності личинок, ефек-
тивність біопрепарату зменшується і 
на 10-й день становить 42,8%. Пошко-
дженість рослин личинками колорад-
ського жука у варіанті складала до 15%, 
за пошкодження на необроблюваній 
ділянці – 100%.

Біопрепарат Актоверм, КЕ у нормі 
витрати 0,4 л/га забезпечує технічну 
ефективність через 7 днів після двох 
обприскувань на рівні 73,0%.

Біопрепарат Натургард, в.р. у нормі 
витрати 1,0 л/га знижує чисельність 
колорадського жука після чотирьох 
обприскувань  у середньому на 86,2%.

Застосування біопрепаратів проти 
колорадського жука дає можливість 
знизити пошкодженість листової по-
верхні рослин картоплі, за рахунок 
чого отримати урожай істотно вищий,  
ніж на контролі (Табл.1).

Таким чином, використання у схе-
мах захисту картоплі біологічних пре-
паратів дозволяє отримати високу 
технічну ефективність, зменшити пес-
тицидне навантаження на агроценоз і 
одержати вищий урожай екологічно 
чистої продукції. 

КАРТОПЛЯРСТВО

Таблиця 1. Урожай картоплі за застосування біологічних препаратів 
(сорт Жуковський ранній, СФГ Злагода, 2016-2019 рр.)

Варіант

Норма 
витрати 

препарату, 
кг, л, г/га

Кратність 
обробок

Урожай-
ність,  

т/га

Збере-
жений 

урожай, 
т/га

Контроль  
(без інсектицидів) – – 11,5 –

Бітоксибацилін-БТУ, р.
(Bacillus thurigiensis, 1,0* 109 КУО/см3) 6,0 3 22,8 11,3

Актоверм, КЕ  
(аверсектин С, 0,2%), 0,4 2 22,6 11,1

Натургард, в.р.  
(екстракт матрину, 0,5%) 1,0 4 23,1 11,6

НІР05 – – 0,4 –
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Заболевание распространено 
в годы с достаточным количе-
ством осадков в течение вегета-
ции картофеля, преимуществен-
но в Полесье Украины. Первые 
признаки болезни обнаружива-
ются на листьях нижнего яруса в 
конце цветения растений в виде 
малозаметных, расплывчатых 

округлых зеленовато-желтых или 
желтовато-синих пятен диаме-
тром до 1 см. Позже пятна при-
обретают различные оттенки: 
фиолетово-серый, темно-желтый 
или темно-бурый. С нижней 
стороны долей листьев в местах 
пятен в сырую погоду появляется 
нежный густой серо-фиолетовый 

или темно-оливковый налет. В 
дальнейшем болезнь выявляется 
на листьях среднего и верхнего 
ярусов. Пораженные листья жел-
теют, буреют, засыхают и опада-
ют. Клубни не поражаются.

Заболевание вызывает гриб 
Cercospora concors Sacc. Гриб 
образует эндофитную много-
клеточную бесцветную грибни-
цу, которая располагается по 
межклетниках растительных 
тканей, и конидиальное спо-
роношение в виде серо-фиоле-
тового или темно-оливкового 
налета. Конидиеносцы форми-
руются пучками и выходят через 
устьица на поверхность листо-
вой пластинки. Они дымчатые, 
разветвленные, цилиндричес-
кие или веретенообразные. 
На их вершинах формируются 
удлиненные цилиндрические 
или веретеновидные конидии. 
Вначале они бесцветные, позже 
буровато-желтые с одной или 
3–5 поперечными перегородка-
ми.

Распространяются конидии 
гриба ветром, каплями дождя, 
насекомыми. В течение вегета-
ции гриб формирует несколько 
генераций конидиального споро-
ношения, в виду этого поражен-
ность растений болезнью быстро 
нарастает. 

Вредоносность болезни зави-
сит от погодных умов, обуслав-
ливающих время и степень по-
ражения листьев. Интенсивное 
развитие желтой пятнистости 
наблюдается при температу-
ре 18–250С и относительной 
влажности воздуха 75–100%. 
Инкубационный период раз-
вития болезни в зависимости 
от температуры воздуха равня-
ется 5–11 дням. Интенсивное 
развитие болезни наблюдается 
в пасмурные дни при высокой 
влажности воздуха и частых до-
ждях с ветром на посадках с 
сильно развитой ботвой и тесно 

ЗАХИСТ РОСЛИН
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Табл.1. Фунгициды, разрешенные для использования на картофеле против 
фитофтороза (альтернариоза, церкоспороза) на приусадебных участках

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, 
г/л; г/кг 

(форма препарата)

НАЗВАНИЕ 
ПРЕПАРАТА

НОРМА 
РАСХОДА

СРОК 
ПОСЛЕДНЕЙ 
ОБРАБОТКИ 
(кратность)

Дифеноконазол ( к.е.) Скор 250 ЕС 5 мл на 5 л 
воды на 1 сотку 14 (2)

Мандипропамид + дифе-
ноконазол (к.с.)

Ревус Топ 500 
SC

6 мл на 5 л 
воды на 1 сотку 14 (3)

Манкоцеб (с.п.) Дитан М-45; 
Пенкоцеб

20 г на 5 л воды 
на 1 сотку 20 (3)

Манкоцеб + металаксил 
(с.п.)

Ацидан; Мета-
ксил; Юнкер 

25 на 5 л воды 
на 1 сотку 20 (3)

Манкоцеб + 
металаксил-М (в.г.)

Ридомил Голд 
МЦ 68 WG

25 г на 5 л воды 
на 1 сотку 14 (3)

Металаксил + манкоцеб + 
диметоморф (с.п.) Чаривнык 15-25 г на 3-5 л 

воды на 1 сотку 20 (3)

Металаксил + цимокса-
нил (с.п.) Захыст 10-25 г на 5 л 

воды на 1 сотку 30 (3)

Азоксистробин (к.с.) Квадрис 250 
SC

6 мл на 5 л 
воды на 1 сотку 7 (2)

Азоксистробин + дифено-
коназол (к.с.)

Квадрис Топ 
325

8 мл на 5 л 
воды на 1 сотку 14 (3)

Сульфат меди триоснов-
ной (к.с.) Купроксат 15–25 мл на 5 л 

воды на 1 сотку 20 (4)

Цимоксанил + фамокса-
дон (в.г.)

Тайтл 50; 
Танос 50

15 г на 10 л 
воды на 2,5 

сотки
20 (4)

Цимоксанил + хлороксид 
меди (с.п.) Ордан 25 мл на 5 л 

воды на 1 сотку 20 (3)

Фосфит алюминия + фос-
фориста кислота (в.р.к.) Фитал 20 мл/5 л воды 

на 1 сотку 50 (3)

Фенамидон + пропамо-
карб-гидрохлорид (к.с.)

Консенто 450 
SC

20 мл на 5-8 л 
воды на 1 сотку 20 (3)

Пропамокарб гидрохло-
рид + манкоцеб (к.с.) Татту 60 мл на 10 л 

воды на 2 сотки 20 (3)

Флуопиколид + пропамо-
карб гидрохлорид (к.с.)

Інфинито 61 
SC, 687,5

15 мл на 5 л 
воды на 1 сотку 10 (2)

Хлорокись меди (к.с.) Медян Экстра 
350 SC

80 мл на 10 л 
воды на 2 сотки 20(3)

OiF_07_21.indd   19OiF_07_21.indd   19 ˜° 12.07.21   11:35:58˜° 12.07.21   11:35:58



липень 202120

сомкнутыми междурядьями, а 
также на растениях в затененных 
и влажных местах, при интен-
сивном орошении картофеля 
после цветения. Быстрое отми-
рание листьев происходит при 
совместном поражении растений 
желтой пятнистостью, альтерна-
риозом и фитофторозом. 

Иногда в конце вегетации 
растений патоген формирует 
темные округлые псевдосклеро-
ции с маслянистым содержимым. 

Основным источником ин-
фекции являются пораженные 
растительные остатки, в которых 
патоген сохраняется в виде 
толстостенных гиф и псевдо-
склероциев. Весной псевдоскле-
роции прорастают и образуют 
новое конидиальное спороноше-
ние, которое вызывает первич-
ное заражение растений.

Попав на растение картофе-
ля, конидии патогена прорас-
тают инфекционными гифами, 
которые проникают в ткани рас-
тений непосредственно через ку-
тикулу или устьица. 

Вредоносность болезни 

выявляется в существенном 
снижении ассимиляционной по-
верхности растений в результате 
преждевременного отмирания 
листьев. У больных растений за-
медляется отток пластических 
органических веществ из ботвы в 
клубень, задерживается его рост 
и развитие. В отдельные годы 
желтая пятнистость может быть 
причиной снижения урожая до 
10–15% и больше. 

Против желтой пятнистости 
большую роль играет соблю-
дение севооборота. В нем кар-
тофель следует чередовать с 

другими культурами, исключая 
пасленовые, которые поражают-
ся возбудителем желтой пятнис-
тости. При проявлении первых 
признаков желтой пятнистости 
на листьях необходимо провес-
ти опрыскивание растений теми 
же фунгицидами и в тех же дози-
ровках, которые рекомендуются 
против фитофтороза и альтерна-
риоза (Табл.1). 

На производственных площа-
дях и фермерских хозяйствах 
для защиты картофеля от фи-
тофтороза, алтернариоза, в том 
числе и от желтой пятнистости 
используют фунгициды на осно-
вании действующих веществ: 
азоксистробина, к.с. (Квадрис 
250 SC, 0,6 л/га); азоксистробина 
+ дифеноконазола, к.с. (Квадрис 
Топ 325 SC,  0,75–1,0 л/га); алю-
миния фосфита + фосфористой 
кислоты, р.к. (Фитал, 2,0–2,5 л/
га); аметоктрадина + димето-
морфа, к.с. (Орвего, 0,8–1,0 л/га); 
беналаксила-М + манкоцеба, с.п. 
(Фантик М, 2,5 кг/га); боскалида 
+ пираклостробина, в.г. (Сигнум, 
0,25-0,3 кг/га); диметоморфа + 
манкоцеба, в.г. (Акробат МЦ, 2,0 
кг/га та аналоги); диметоморфа 
+ фолпета, в.г. (Сфинкс Экстра, 
2,0 кг/га); дифеноконазола, к.е. 
(Скор 250 ЕС, 0,5 л/га); манди-
пропамид, к.с. (Ревус 250 SC, 0,5-
0,6 л/га та аналоги); манкоцеба, 
с.п. (Дитан М-45, 1,2–1,6 кг/га та 
аналоги); манкоцеба + пропамо-

ЗАХИСТ РОСЛИН

Диагностические признаки желтой пятнистости с нижней стороны  долей 
листьев картофеля 

Внешний вид пораженных листьев среднего яруса картофеля желтой 
пятнистостью  
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карб гидрохлорида, к.с. (Татту, 
3,0 л/га); манкоцеба + цимокса-
нила, в.г. (Наутил, 1,0–2,0 кг/га); 
металаксила-М + манкоцеба, в.г. 
(Ридомил Голд МЦ 68 WG, 2,5 кг/
га та аналоги); металаксила + ци-
моксанила, с.п. (Захыст, 1,02,0 кг/
га та аналоги); метирама, в.г. (По-
лирам ДФ, 2,0-2,5 кг/га); меди ги-
дроксида, в.г. (Косайд 2000, 1,5-2,5 
кг/га), пропинеба, в.г. (Антракол 
70 WG, 1,5 кг/га та аналоги), про-
пинеба + ипроваликарба, с.п. (Ме-
лоди Дуо 66,8 WP, 2,0–2,5 кг/га); 
протиоконазола + флуопирама, 
се (Пропульс 250 SE, 0,5 л/га); те-
буконазола + трифлоксистроби-
на, в.г. (Нативо 75 WG, 0,25–0,35 
кг/га); сульфата меди, в.г. (Блу 
Бордо, 3,75–5,0 кг/га та аналога-
ми); фенамидона + пропамокарб 
гидрохлорида, к.с. (Консенто 450 
SC, 1,7–2,0 л/га); флуазинама, к.с. 
(Нандо 500, 0,3–0,4 л/га та анало-
ги); флуопиколида + пропамокарб 
гидрохлорида, к.с. (Инфинито 61 
SC, 687,5, 1,2–1,6 л/га); фолпета, 
в.г. (Фольпан, 2,0 кг/га); цимокса-
нила + манкоцеба, в.г. (Курзат М 
68, 2,0-2,5 кг/га); цимоксанила + 
оксихлорида меди, с.п. (Курзат Р 
44, 2,5–3,0 кг/га); цимоксанила + 
фамоксадона, в.г (Танос 50, 0,6 кг/
га та аналоги); циазофамида, к.с. 
(Ранман Топ, 0,5 л/га). 

Во время вегетации картофе-
ля применяют также биологи-
ческие препараты фунгицидного 
действия: Фитоцид-Р. (0,5–1,0 л/
га); ФитоДоктор (Спорофит), п. 
(2,0–3,0 кг/га); Псевдобактерин-2 
(Респекта), в.р. (1,0 л/га); Трихо-
дерма Бленд, к.с., 0,3–1,0 л/га). 

Для защиты картофеля толь-
ко лишь от желтой пятнистос-
ти чаще используют контактные 
(Дитан М-45, Пенкоцеб, Купрок-
сат, Медян Экстра 350 SC и др.) 
и комбинированные фунгициды, 
которые включают два или 
три действующих вещества. 
Контактные фунгициды не прони-
кают в ткани и эффективны толь-

ко при прямом контакте с зооспо-
рангиями гриба на поверхности 
растений. После проникновения 
в растение патоген становится 
недоступным для этой группы 
фунгицидов. Дожди смывают 
препарат из растений и снижают 
эффективность обработок. 

Комбинированные фунгициды 
включают вещества контактного 
и системного действия, которые 
действуют и в этом плане име-
ют бесспорные преимущества. 
Во-первых, системный компо-
нент быстро проникает в расте-
ние и становится недосягаемым 
для атмосферных осадков. Во-
вторых, он перераспределяется в 
растении и обеспечивает полную 
защиту даже новообразованных 
листьев.

Благодаря этим свойствам 
профилактические обработ-
ки посадок картофеля фун-
гицидами комбинированного 
действия способны задержать 
сроки проявления болезни на 
значительный период, почти до 
20–30 суток. Недостатком та-
ких фунгицидов, прежде всего 

фениламидов, является разви-
тие у патогенов устойчивости 
(резистентности) к системным 
компонентам действующих ве-
ществ препаратов. После этого 
фунгицид стает неэффективным 
против фитофтороза и других за-
болеваний. 

Чтобы снизить риск возникно-
вения резистентных форм у гри-
бов, следует проводить первую 
профилактическую обработку 
ботвы картофеля фунгицидами 
комбинированного действия. 
Не рекомендуется применять 
комбинированные фунгициды 
при появлении и развитии бо-
лезни, а также после прекраще-
ния активного развития (фаза 
цветения). После появления фи-
тофтороза и других пятнистос-
тей обработку растений следует 
проводить лишь фунгицидами 
контактного действия.

После уборки картофеля про-
водят зяблевую вспашку или 
перекапывание участка с це-
лью уничтожения растительных 
остатков, на которых сохраняют-
ся псевдосклероции гриба. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Диагностические признаки проявления желтой пятнистости на листьях 
картофеля в конце фазы цветения растений 
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Стевія (Stevia rebaudiana 
Bertoni) – цінна лікарська рос-
лина, сировина якої знайшла 
широке використання як цукро-
замінник. Унікальність рослини 
полягає у специфічних глікози-
дах, які містяться в її вегетативній 
масі. Ці сполуки у 300 разів солод-
ші за звичайний буряковий цу-
кор, але при цьому абсолютно не 
містять калорій, а отже, можуть 
застосовуватися у дієтичному 
та лікувально-профілактичному 
харчуванні.

Останнім часом попит на сте-
вію у фармацевтичних, харчових 
і косметичних компаніях стабіль-
но зростає. Культура перспектив-
на, особливо для Півдня України 
(рослина родом із субтропіків). 
Може вирощуватися у відкритому 
і закритому ґрунті, відрізняється 
високою економічною ефектив-
ністю. Забезпечення внутрішньо-
го ринку України якісною сирови-
ною стевії власного виробництва 
є одним із пріоритетних завдань 
сучасного лікарського рослинни-
цтва.

У першу чергу варто подбати 
про розширення сортового роз-
маїття культури, створення нових 
вітчизняних та інтродукції най-
більш придатних для умов Укра-
їни сортів культури іноземної се-
лекції, адже зараз у Державному 
реєстрі значиться лише 3 вітчиз-
няні сорти культури – Галина, Ма-
рина, Катерина (оригінатор – Ін-
ститут біоенергетичних культур 
і цукрових буряків Національної 
академії аграрних наук України).

На наступному етапі варто 
розробити зональні адаптова-
ні до різних ґрунтово-кліматич-
них умов агротехнології, базую-
чись на наявному світовому та 
вітчизняному досвіді науковців 
і практиків. Насамперед, треба 
визначитися з оптимальними па-
раметрами обробітку ґрунту, удо-
брення, зрошення (за потреби), 
сівби, збирання культури тощо. 

Одним із важливих практичних 
аспектів агротехнології є вста-
новлення оптимальної густоти 
стояння культури.

Аналіз наявних літературних 
джерел із вирощування стевії в 
Україні та у світі дозволив ство-
рити інформаційну базу даних 
щодо продуктивності культури 
залежно від загущення посівів. 
Регресійний аналіз дослідних да-
них шляхом побудови поліному 
другого ступеня дав змогу уза-
гальнити результати у вигляді 
математичної моделі. Графічний 
аналіз моделі продуктивності зе-

леної маси стевії залежно від гус-
тоти стояння рослин свідчить, 
що максимальну врожайність (у 
середньому на рівні 22–23 т/га) 
можна одержати за формування 
посівів із густотою від 80 до 120 
тис./га. Мінімальну продуктив-
ність (10–15 т/га) дають зріджені 
посіви (25–40 тис./га), у той час як 
надмірне (понад 120 тис./га) загу-
щення рослин веде до незначного 
падіння врожайності (до 20–22 
т/га). Зазначимо, що рекордний 
врожай вегетативної маси стевії 
(максимальний із досліджуваної 
вибірки даних) на рівні 38,9 т/

ЦЕ ЦІКАВО
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га було одержано за густоти 100 
тис./га, а найменший (7,0 т/га) – 
за густоти 40 тис./га (Рис. 1). 

Статистичні показники розро-
бленої математичної моделі на-
ведено у Табл. 1. Аналіз моделі, 
виконаний у програмі BioStat v7, 
свідчить про її середню прогнос-

тичну точність, при цьому дове-
дено істотність впливу фактора 
густоти стояння на врожайність 
культури (нульова гіпотеза про 
відсутність впливу відхилена).

Крім того, було виконано мате-
матичний аналіз продуктивності 
стевії залежно від доз мінераль-

них добрив. Було встановлено, що 
мінеральні добрива мають пози-
тивний вплив на продуктивність 
культури. Розроблена матема-
тична модель виду У = 0,0290×N 
+ 0,0487×P + 0,0429×K вказує, що 
найбільш важливим елементом 
живлення для культури є фосфор 
(1 кг/га внесеної діючої речовини 
забезпечує формування 48,7 кг/
га вегетативної маси стевії), у той 
час як найменшу потребу росли-
на відчуває в азоті. Таким чином, 
стевія потребує у першу чергу 
фосфорно-калійного (а на ґрунтах 
із високим вмістом легкодоступ-
ного калію – тільки фосфорного) 
живлення для формування висо-
ких урожаїв. Статистика розро-
бленої математичної моделі наве-
дена у Табл. 2.

У подальшому потрібне не лише 
модельне вивчення, але й низка 
польових досліджень для встанов-
лення особливостей продуктивно-
го процесу культури за різних аг-
рокліматичних умов. Враховуючи 
ґрунтово-кліматичний потенціал 
України, стевія цілком може посіс-
ти гідне місце у плеяді культивова-
них лікарських рослин, а вітчизня-
ний агровиробник зможе не тільки 
забезпечити внутрішній попит, але 
й вирощувати лікарську сировину 
на імпорт. 

ЦЕ ЦІКАВО

Таблиця 1. Статистичні показники моделі продуктивності стевії 
залежно від густоти стояння рослин

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ

R (коефіцієнт кореляції) 0,4131

R2 (коефіцієнт детермінації) 0,1706

R2 (скоригований коефіцієнт детер-
мінації)

0,1361

S (стандартне відхилення моделі) 6,9775

MAPE (середня абсолютна похибка 
моделі у відсотках)

28,77

Нульова гіпотеза Відхилена

Таблиця 2. Статистичні показники моделі продуктивності стевії 
залежно від застосування мінеральних добрив

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ

R (коефіцієнт кореляції) 0,9036

R2 (коефіцієнт детермінації) 0,8165

R2 (скоригований коефіцієнт детер-
мінації)

0,8038

S (стандартне відхилення моделі) 3,6252

MAPE (середня абсолютна похибка 
моделі у відсотках)

45,43

Нульова гіпотеза Відхилена

Рис. 1. Графічна модель продуктивності стевії залежно від густоти стояння 
рослин
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Багато хто з вітчизняних агра-
ріїв встигли випробувати на своїх 
полях українське ноу-хау – виве-
дену у Національному ботанічно-
му саду імені М. М. Гришка НАН 
України культуру щавнат. Знайомі 
із нею і за кордоном. Зокрема, у 
Чехії, Словаччині, Румунії, Німеч-
чині, Молдові, Білорусі, Росії, Гру-
зії, Казахстані і навіть у Китаї. До 
речі, у Китаї активно почали ви-
користовувати цю рослину як ово-
чеву, адже швидко збагнули потен-
ціал та господарське значення цієї 
надзвичайно ранньої вітамінної 
культури відкритого грунту. Щодо 
ранньостиглості у щавнату майже 
немає конкурентів у світі. Скажі-
мо, в умовах України вже у кінці 
березня-на початку квітня, коли 
ще деінде лежить сніг, зелена маса 
рослини досягає 20–25 см. Про це 
журналу «Овочі та Фрукти» розпо-
вів заступник директора з науко-
вої роботи (інноваційного розви-
тку), зав. відділу культурної флори 
Національного ботанічного саду 
імені М. М. Гришка НАНУ Джа-
мал Бахлулович Рахметов, який 
працював над створенням перших 
гібридів щавлю під керівництвом 
відомого селекціонера Ю. А. Уте-
уша, починаючи ще з вісімдесятих 
років минулого століття. З часом 
професору Д.Б. Рахметову разом 
з колегами вдалося створити нову 
гібридну культуру – щавнат. А 
нині вчений очолює роботу із вдо-
сконалення і виведення нових сор-
тів щавнату різного напряму вико-
ристання (овочевого, кормового 
та енергетичного), яка триває на 
виробничих ділянках Національ-
ної Академії Наук України. 

– Щавнат почав набувати об-
рисів окремої штучно виведеної 
культури наприкінці 90-х років 
минулого століття, відтоді, як 
з'явився перший сорт Румекс К1, 
– пригадує Джамал Бахлулович. – 
Спочатку були проблеми із його 
стійкістю до умов навколишнього 
середовища, як і у будь-якої нової 

Щавнат (ще відомий під назвою шпинат Утеуша) є багаторічною культурою 
комплексного використання. Зокрема, як овочу, корму для худоби, енергетичної 
і лікарської рослини. Він створений у результаті гібридизації щавлю шпинатового 
(або шпинату англійського) і щавлю тяньшаньского та шпинату англійського. 
Відноситься до родини гречкові. Авторські і комерційні права на його викорис-
тання належать виключно Національній Академії Наук України. Перший гібрид, 
який був зареєстрований ще в УРСР – Румекс К1 як кормова культура. Нині у 
Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, є п’ять 
сортів щавнату. У планах правовласників культури зареєструвати її як нового 
ботанічного таксону на міжнародному рівні. 

ЦЕ ЦІКАВО

Сорт щавнату 
Київський 

ультра

ДОВІДКА

Д.Б. Рахметов
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гібридної культури. Але з часом ми 
ці недоліки виправили, і першими 
із закордонних аграріїв, яких за-
цікавило вирощування щавнату, 
були колеги з Казахстану. Потім 
плідна робота склалася з чеськими 
аграріями, там тисячі гектарів за-
сіяли щавнатом. Таким чином, вже 
на початку 2000-х у Чехії ця куль-
тура стала достатньо відомою. А у 
2005 році щавнат з подачі чеської 
сторони зареєстрували у ЄС як 
перспективну енергетичну культу-
ру. Спочатку з рослинної сирови-
ни щавнату робили паливні грану-
ли, тож ми активніше працювали 
над створенням багатостеблевих 
форм – де на кущі не п’ять стебел, 
а 10-12. Потім ситуація змінилася, 
пішла мода на біогаз, тоді більшу 
увагу було приділено створенню 
сортів з більшою листковою ма-
сою, що забезпечило підвищений 
вміст азотистих речовин та вихід 
біогазу. Побачивши успішність 
щавнату на практиці в Чехії, куль-
турою зацікавилися і у Словаччи-
ні, де сотні гектарів угідь було за-
сіяно щавантом. 

Як розповів Джамал Рахметов, 
у процесі вдосконалення гібридної 
рослини виявилося, що культура 
має великий потенціал, є можли-
вість створення її різноманітних 
форм і нових гібридів. Перший 
сорт, який зареєстрували після Ру-
мекс К-1, став Румекс ОК-2, за ним 
потрапили у Державний реєстр 
сорти Біокор-1 і Київський ультра, 
а з часом Наставник. Таким чином, 
щавнат потрапив до колекції біо-
паливних рослин, що створили у 
Національному ботанічному саду 
імені М. М. Гришка. З часом, ця ко-
лекція (включає понад 620 видів, 
сортів та оригінальних форм рос-
лин) отримала статус наукового 
об’єкту, яка становить Національ-
не надбання України, де щавнат із 
своїми сортами і формами зайняв 
чільне місце. 

Було виокремлено сорти щав-
нату енергетичного, овочевого і 

ЦЕ ЦІКАВО

Розетка листків

Початок викидання волоті
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кормового напряму, які дещо від-
різняються за хімічними власти-
востями, врожайністю, енерге-
тичною оцінкою. Другий період 
зацікавленості культурою припав 
на 2000–2010 роки, коли побачи-
ли, що виводяться нові сорти. Але 
процес дотримання авторських 
прав на сорти як не був урегульо-
ваний, так і понині, відзначає Джа-
мал Рахметов.

– Нині готуємо до реєстрації 
сорт овочевого призначення, який 
назвали на честь нашого вчителя 
шпинатом Утеуша. Таким чином, 
сподіваємося на офіційному рівні 
закріпити цю назву, яка до цьо-
го була назвою торгової марки, 
вона запам’яталася і прижилася 
у суспільстві. До речі, відкрийте 
Інтернет і введіть назву «шпинат 
Утеуша», ви побачите море про-
позицій з продажу насіння. Що-
правда, його якість зазвичай за-
лишає бажати кращого. Інколи у 
пакетиках взагалі реалізують інші 
культури, а інколи – дикі форми 
щавлю. Його насіння схоже на 
щавнат, але дрібніше. І що най-
більше вражає, увесь цей непотріб 
продається як «шпинат Утеуша». І 
це не тільки у межах нашої країни 
не дотримуються ліцензійної уго-
ди, я бачив подібні «пропозиції» 
і у Німеччині, і у Казахстані. Де-
які з ділків навіть запевняють, що 
нібито від нас отримали ексклю-
зивні права на розповсюдження 
насіння щавнату. Звісно, це не-
правда. Але на практиці нелегко 
спіймати на шахрайстві, особливо 
в умовах пандемії, – каже Джамал 
Рахметов.

За його словами, ціна високоя-
кісного насіння щавнату у Націо-
нальному ботанічному саду імені 
М. М. Гришка врази нижча, ніж 
ринкова. , єдина складність, при-
дбати його можна лише у Саду, що 
не зручно для дачників та горо-
дників. Принаймні розглядається 
можливість розсилки насіння за 
замовленням. 

ЦЕ ЦІКАВО

Фаза квітування щавнату

Фаза стеблування
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– Були часи, коли сотні кіло-
грамів насіння просто змітали 
вітчизняні аграрії, але у останні 
роки настав час затишшя, – про-
довжує розповідь вчений. – Нато-
мість цією культурою став більше 
цікавитися фермерський сегмент, 
який орієнтується на нішові куль-
тури. І цей напрям є дедалі по-
пулярнішим. Адже щавнат у ово-
чевому контексті є унікальною 
культурою. Його унікальність по-
лягає у ранньостиглості – за 5–6 
днів після сівби вже маєте сходи, 
а незабаром і необхідну масу для 
овочевого використання, а також 
у багаторічності і високій урожай-
ності – за достатньої кількості 
вологи можна отримати до шести 
врожаїв (укосів) на сезон. До того 
ж рослина має унікальний віта-
мінний і амінокислотний склад. 
Навіть якщо його порівнювати зі 
шпинатом, щавнат має вищі по-
казники, зокрема, по аскорбіно-
вій кислоті та інших мінеральних 
речовинах. Також він має високий 
білковий склад. Тобто сухої маси 
у листках у ранній фазі 35–45%, а 
у кормовій стиглості цей показ-
ник знаходиться в межах 25–30% 
– це рівень високобілкових рос-
лин. Окрім цього, кислотність 
усіх сортів щавнату у 2–3 рази 
нижча, ніж у щавлю кислого, тому 
щавель не всім рекомендований. 
Щавнат можна використовувати 
у стравах замість шпинату, плюс 
його агротехніка набагато про-
стіша, і врожай отримаєте значно 
раніше, ніж шпинату. 

Джамал Бахлулович зазначив, 
що щавнат є незамінним для пе-
реробної галузі. Із висушеної си-
ровини роблять борошно, з якого 
виробляють печиво, макарони та 
інші хлібобулочні вироби. Також 
щавнат консервують, роблять з 
нього різноманітні пасти та кулі-
нарні інгредієнти. У зимовий пе-
ріод можна споживати в їжу ви-
сушене листя щавнату, додавати 
його до різноманітних страв, за 

Відростання щавнату

Лтнє відростання після збирання насіння

ЦЕ ЦІКАВО
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рахунок цього підвищити їх віта-
мінний склад. 

Як наголошує Джамал Бахлуло-
вич, всі сорти щавнату можна ви-
користовувати як овочеві, кормо-
ві, енергетичні, лікувальні, але все 
ж їх диференціювали, щоб надати 
можливість виробникам і спожи-
вачам обрати максимально під-
ходящий варіант для задоволення 
потреб. Скажімо, Румекс К-1 – ви-
ключно кормовий сорт, а Румекс 
ОК-2 – це овочево-кормовий сорт, 
Біокор-1 – енергетично-кормовий, 
Київський ультра і Наставник – 
овочеві сорти. Усі ці сорти за сма-
ковими властивостями близькі, 
листя схожі на щавель, але більш 
соковиті, не такі кислі та терпкі. 

Щавнату підходять усі типи 
грунтів, які є в Україні. Але ідеаль-
ними для його вирощування вва-
жаються сірі ґрунти і чорноземи. 
Вологозалежність щавнату обу-
мовлена його широколистяністю, 
але за рахунок грунтової вологи, 
навіть в умовах посушливої вес-

ни, можна зібрати кілька врожаїв. 
Як зазначив фахівець, у нинішніх 
природно-кліматичних умовах 
України щавнат на зелену масу зрі-
зують 3–5 разів на сезон. 

Попри те, що рослина багато-
річна, кожні 5-7 років рекоменду-
ють здійснювати її сортооновлен-
ня. Хоча на практиці продуктивне 
довголіття щавнату може тривати 
10–12 років. 

– У овочевих сівозмінах зі щав-
натом треба поводитися як зі щав-
лем, у польових – не варто садити 
після гречки, адже це рослини од-
нієї родини. Тому і хвороби, і шкід-
ники у щавнату відповідні – такі ж, 
як у щавлю і гречки. Ми вирощу-
ємо щавнат без застосування гер-
біцидів, бо це досить резистентна 
культура. Хоча спостерігалися ви-
падки пошкодження рослин попе-
лицею та іншими листогризними 
шкідниками, які переселяються на 
щавнат ближче до осені, коли інші 
рослини починають жовкнути, а 
щавнат у цій порі залишатися сві-
жим, – каже Джамал Рахметов.

Читачам нашого журналу фа-
хівці Національного ботанічно-
го саду імені М. М. Гришка НАН 
України надали технологічні ре-
комендації з вирощування щавна-
ту як у масштабах фермерського 
господарства, так і у великих аг-
роформуваннях. 

ЦЕ ЦІКАВО

Посіви щавнату у Словаччині

Достигання насіння
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З метою раціонального викорис-
тання площі, щавнат доцільно ви-
рощувати після проміжних культур 
– суріпиці озимої, ріпаку озимого, 
жита озимого, вико-вівсяної су-
мішки, редьки олійної, які скошу-
ються на фітомасу, а в приватно-
му господарстві – після зеленних 
культур, ранньої картоплі тощо. 
Щавнат як багаторічну культуру 
варто вирощувати поза сівозміною.

Площа має бути вирівняною, 
чистою від бур’янів та удобреною. 
Підготовку ґрунту під посів необ-
хідно починати з лущення стерні 
після збирання попередника, вне-
сення добрив і переорювання з од-
ночасним ущільненням. Плануючи 
використання плантації щавнату 
протягом 5-6 років, рекомендова-
но вносити під оранку 40-60 т/га 
органічних добрив або мінеральні 
добрива з такого розрахунку ді-
ючої речовини: азоту – 90-120 кг/
га, фосфору – 60-90 кг/га і калію – 
90-120 кг/га.

Найбільш раціональний спосіб 
сівби для щавнату – широкорядний. 
На овочі, фітомасу його доцільно 
вирощувати з міжряддями 45 см, а 
на насіння – 70 см. 

Сівбу щавнату можна проводити 
свіжозібраним насінням, яке не має 
періоду спокою. Глибина загортання 
насіння – 15-25 мм. За оптимальних 
умов сходи з’являються через 6-8 
діб після сівби. 

Перед і після сівби ґрунт необ-
хідно ущільнювати. Оптимальна 
норма висіву насіння становить 5-6 
кг/га. Якщо посіви загущені, щавнат 
самозріджується. 

Для сівби можна використовува-
ти овочеві, бурякові та селекційні, а 
на невеликих площах – ручні сівал-
ки (також можна сіяти вручну). Під 
час сівби щавнату як баласт можна 
застосувати гранульоване мінераль-
не добриво – нітрофоску або нітро-
амофоску (у співвідношенні 1:2). 
Це дає змогу рівномірно висівати 
насіння, а надалі поживні речовини 

сприятливо впли-
ватимуть на вегетацію рослини.

У перший рік слід провести до-
сходове боронування легкими бо-
ронами та розпушити міжряддя. 

Перша культивація виконується 
на глибину 4-5 см після повного по-
значення рядків, друга – на глибину 
6-8 см при висоті розетки 10-12 см. 
У разі потреби можна провести тре-
тю культивацію.

У другий і наступний роки ве-
гетації догляд за посівами дуже 
простий. Рано навесні на плантації 
необхідно здійснити боронування. 
На початку відростання (коли ви-
сота рослин становить 15-20 см) 
проводиться розпушування між-
рядь на глибину 8-10 см з одно-
часним внесенням азотних добрив 
(45-60 кг/га).

Після кожного скошування рос-
лин потрібно виконувати розпушу-
вання ґрунту в міжряддях. Напри-
кінці вегетації, восени, обов’язково 
повторюють операцію і вносять 
фосфорно-калійні добрива: 40-45 
кг/га фосфору і 45-50 кг/га калію.

Збирають насіння одно- або 
двофазним способом, залежно від 
ступеня дозрівання насінників. 
Після збирання насіння очищують 
і підсушують до нормальної воло-
гості (8-9%).

Шкідники і хвороби. Сорти щав-
нату в цілому стійкі проти хвороб і 
шкідників. В окремі роки, особливо 
восени, деякі листки розетки по-
шкоджуються антракнозом – бурі-
ють і сохнуть. У період вегетації зу-
стрічаються пошкодження листків 
листоїдом і буряковим довгоноси-
ком. 

ЦЕ ЦІКАВО

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЩАВНАТУ 
(SHCHAVNAT – RUMEX PATIENTIA L.ХR. TIANSCHANICUS 
LOSINSK.) НА ЗЕЛЕНУ МАСУ

Насіння
щавнату

Паливні гранули 
з щавнату

Стеблеві листки щавнату
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Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат с.-г. наук

СОРТИ ßБЛУК 
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Сидр є не новим, але затребува-
ним споживачами продуктом пере-
робки не тільки в Україні, а і в світі. 
За останній час на українському 
ринку з’явились вітчизняні вироб-
ники сидру, зокрема «Нові продук-
ти», «Оболонь», «Carlsberg Украї-
на», але високоякісного яблучного 
сидру на зразок англійського чи 
французького в Україні поки що не 
виготовляють, а якщо і виробля-
ють, то в незначних об’ємах.

 Сидр із яблук містить безліч 
корисних мінеральних речовин, ві-
тамінів, мікроелементів та інших 
корисних компонентів. Зокрема, 
яблучний сидр має високий вміст 
вітамінів В, С, Е, а також багатий на 
магній, залізо, цинк, фтор та йод. 

Для виробництва сидру потріб-
ний певний підбір сортів яблук за 
хімічним складом. Високоякісний 
сидр – це купаж виноматеріалу з 
солодких, кислих та гірких сор-
тів. Перелік іноземних сидрових 
сортів яблук, з яких виготовляють 
високоякісний сидр, наведений у 
Таблиці 1.

Виробники у світі, а саме: у 
Франції, Ірландії, Великобританії 
використовують тільки спеціаль-
ні яблука з сильною ароматичною 
інтенсивністю, а також сорти з 

високим вмістом таніну (високий 
вміст таніну, висока кислотність: 
Kingston Black, Stoke Red, Foxwhelp
та інш.; високий вміст таніну, 
низька кислотність: Royal Jersey, 
Dabinett, Muscadet de Dieppe та 
інш.).

Для отримання шипучого сидру 
вміст цукру у суслі перед бродін-
ням повинен бути 10%; для ігрис-
того – не менше 8%. Щоб підвищи-
ти кислотність сусла, до яблучного 
соку культурних сортів додають 
10–20% соку дикорослих яблук 
або кребів. В Європі, зокрема в 
Англії та Франції, для виготовлен-
ня високоякісного сидру викорис-
товують спеціальні сидрові сорти 

яблук, що характеризуються під-
вищеним вмістом таніну (Табл. 3).

За останнє десятиріччя україн-
ськими вченими було розроблено 
Національний стандарт України 
"Сидри. Загальні технічні умо-
ви", а також рекомендовано сорт 
яблук для виробництва сидру, 
серед яких: Антонівка звичайна, 
Антонівка кам'яничка, Аскольда, 
Боровинка, Грушовка Московська, 
Донешта, Едера, Присцилла, Ренет 
Баумана, Ренет бумажний, Спар-
тан, Теремок, Уманське зимове, 
Флоріна, Штрейфлінг.

Уманське зимове – зимовий 
сорт селекції Інституту садівництва. 
Плодоносить з 4–5 років, швид-
ко нарощує товарну врожайність, 
зимостійке. Плоди середньої або 
вище середньої величини (140–170 
г), ширококонічні, одномірні. Осно-
вне забарвлення зеленувато-жов-
те, покривне – темно-малиновий 
рум'янець на більшій частині пло-
ду. Характерним для цього сорту 
є сизий восковий наліт. М'якуш 
світло-кремовий, дрібнозернистий, 
середньої щільності та соковитос-
ті, солодко-кислуватий, ароматний, 
відмінного смаку. Хімічний склад 
м’якуша: цукри – 9,4–13,5%, кисло-
ти – 0,52–0,74%, пектини – 0,6–1,1%. 
Знімальна стиглість настає у дру-
гій половині вересня, споживча – у 
листопаді. Основне призначення – 
споживання у свіжому вигляді, сорт 
придатний для виготовлення сидру.

САДІВНИЦТВО

Таблиця 1. Сидрові сорти яблуні, які вирощуються у країнах світу

КРАЇНИ ГІРКО-СОЛОДКІ ГІРКО-КИСЛІ

Франція Brown Thorn, Micheline, 
Tardive Forestiere Omont, Nehou

Англія

Ashtone Bitter, Ellise 
Bitter, Dymock  Red, 

Major, Dabinett, Somerset 
Redstreak, Shisel Jersey, Harry 
Master's Jersey Brown Snout

Foxwelp, Red Foxwelp, Stoke 
Red, Genet Moyle, Kingstone 

Black, Melrose

Іспанія Collington Big Ditters Meana

США, Канада Colloradona, Loyalist Melba, Quinte

Німеччина Dlauacher, Bohnapfel, Trierer 
Winapfel Gravenstein, Snowdrift Crab

СОРТИ ßБЛУК 
ДЛß ВИРОБНИÖТВА СИДРУ
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Теремок – осінній сорт селек-
ції Інституту садівництва. У пло-
доношення вступає дуже рано, з 
2–3-річного віку. Плодоносить 
переважно на пагонах минулого 
року і кільчатках. Плоди великі, се-
редньою масою (160–200г), сплюс-
нуто-конічні. Шкірочка середньої 
товщини, еластична, гладка. Осно-
вне забарвлення соломисто-жовте, 
покривне – яскравий оранжево-
червоний рум’янець майже на весь 
плід. М'якуш кремовий, дрібнозер-
нистий, ніжний, середньої сокови-
тості, ароматний, приємного кис-
ло-солодкого смаку. Хімічний склад 
м’якуша: цукри – 6,8–11,2%; кисло-
ти – 0,54–0,65%; пектини – 0,7–0,9%. 
Знімальна та споживча стиглість 

настає у першій половині вересня. 
Споживаються в свіжому вигляді, 
а також придатні для виготовлення 
сидру.

Флоріна – пізньозимовий сорт 
французької селекції. Відрізняється 
високою врожайністю, зимостійкіс-
тю, імунний до парші. Дерево серед-
ньоросле, у плодоношення вступає 
з 45-річного віку, плодоносить пе-
реважно на кільчатках і верхівках 
однорічних пагонів. Плоди середніх 
розмірів (110–140 г) циліндричної 
форми, жовті з червоним рум'янцем 
і чисельними білими підшкірними 
цяточками з сизуватим нальотом. 
М'якуш жовтий, соковитий, аро-
матний, кисло-солодкого смаку. 

Хімічний склад м’якуша: цукри – 
8,5–10,1%; кислоти – 0,30–0,40%, 
пектини – 0,8–0,9%. Знімальна сти-
глість плодів настає у кінці вересня, 
споживча – у січні. 

У холодильнику зберігаються 
до червня. Основне призначення – 
споживання у свіжому вигляді, для 
виробництва сидру.

Едера – ранньозимовий сорт 
селекції Інституту садівництва. У 
плодоношення на середньорослій 
підщепі вступає на 3–4 рік після 
садіння. Плоди вище середньої ве-
личини та великі (160–220 г), од-
номірні, широко конічні, ребристі 
по всій висоті. Шкірочка середньої 
товщини, міцна, з сизуватим нальо-

Таблиця 3. Вміст  фенольних речовин (таніну) і кислоти у сидрових сортах яблук іноземної селекції

СОРТ КРАЇНА  КИСЛОТНІСТЬ,  
г/ дм3

ВМІСТ ФЕНОЛЬНИХ  
РЕЧОВИН (ТАНІНУ), г/ дм3

Kingston Black UK 5,8 2

Shisel Jersey UK 2,2 4

Dabinett UK 1,8 2,9

Micheline France 2,5 2,3 

Brown Snout UK 2,4 2,4

Harry Masters Jersey UK 2 3,2

Somerset Redstreak UK 1,9 3,5 

Таблиця 2. Відомі бренди сидру в країнах світу

Франція La Chouette Cider 

Великобританія Aspall Cider, Ashridge Cider, Strongbow Cider

Ірландія Finbarra Cider, Stonewell Cider 

Німеччина Elbler Cider 

 Фінляндія Fizz

Індія Tempest, Bragg

Китай Apple Vinegar

Японія Asahi Nikka Cidre, Kirin Hard Cidre

США Aplenfire Cider, Angry Orchard Cider, Bantam Cider, 
Glider Cider

Південна Африка Hanters, Savanna Dry

Нова Зеландія Speight, Zeffer, Isadc

Австралія Mercury Cider, Strongbow, Kopparberg, Somersby

Канада Iron wood hard Cider, Sea Cider, William Cider, 
Bullwark Cider

Аргентина La Victoria, Del Valle
АНТОНІВКА ЗВИЧАЙНА
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том. Основне забарвлення – зелену-
вато-жовте, покривне – розмитий 
оранжево-бордовий рум'янець на 
більшій поверхні плоду. М'якуш кре-
мовий, середньої щільності, аромат-
ний, відмінного гармонійного кис-
ло-солодкого смаку. Хімічний склад 
м’якуша: цукри – 6,7–10,0%; кисло-
ти – 0,50–0,70%, пектини – 0,5–1,2%. 
Знімальна стиглість настає у другій 
половині вересня, споживча – у 
листопаді. Основне призначення – 
споживання у свіжому вигляді, сорт 
придатний для виготовлення висо-
коякісного соку, сидру.

Боровинка – літній сорт народ-
ної селекції. Зимостійкий. Дерево 
середньоросле, плодоносить на 4–5 

рік, є періодичність плодоношен-
ня. Плоди крупні, іноді середньо-
го розміру. Покривне забарвлення 
– яскраво-червоні полоси по всій 
поверхні плоду. М’якуш соковитий, 
з вираженим вмістом кислоти. Зні-
мальна та споживча стиглість пло-
дів настає у кінці серпня. При темпе-
ратурі 0 зберігаються 1,5–3 місяці.

Антонівка звичайна – ранньо-
зимовий сорт народної селекції. 
Зимостійкий. Дерево сильнорос-
ле, плодоносить на кільчатках на 

6–8 рік, характеризується періо-
дичністю плодоношення. Плоди 
крупні, злегка ребристі. Основне 
забарвлення – зеленувато-жовте. 
Покривне забарвлення – слабко 
виражений рум’янець на соняч-
ній стороні. М’якуш соковитий, зі 
специфічним ароматом. Знімаль-
на стиглість – на початку вересня. 
Тривалість зберігання у холодиль-
никах 2–3 місяці. Яблука не витри-
мують зберігання уя середовищі з 
підвищеним вмістом вуглекислого 
газу. 

ЕДЕРА

ФЛОРІНА

СПАРТАН
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Інжир (фіга, смоківниця, винна 
ягода) культивувався як плодова 
рослина на сході Середземномор'я 
Європи, у Африці та Азії понад 4 
тисячі років. У наші дні цю куль-
туру вирощують повсюдно у суб-
тропічних і тропічних регіонах. 
Особливо вона поширена в країнах 
узбережжя Середземного, Черво-
ного і Аравійського морів. Осно-
вними виробниками і експортера-
ми плодів інжиру є Іспанія, Італія, 
Туреччина, Греція, Португалія. В 
Україні інжир вдало вирощують на 
узбережжі Чорного моря. Дерева 
інжиру можна використовувати 
для створення захисних, паркових, 
алейних насаджень та закріплення 
сипучих пісків. 

Свіжі плоди інжиру соковиті, 
солодкі та дуже поживні. Здавна 
відомі їх лікувальні властивості. 
Використовують плоди для виго-
товлення компотів, варення, дже-
мів, повидла, цукатів, згущеного 
соку, вина, спирту. Молочний сік 
стебел інжиру – «латекс» містить 
протеолітичний фермент фіцин, 
який використовується у молочній, 
м'ясній промисловості та медицині.

Надземна частина інжиру – де-
рево 10–12 м заввишки з широ-
кою крислатою рідкою кроною або 
дерево-кущ таких самих розмірів. 
Залежно від сорту форма крони 
може бути кулястою, широкопі-
рамідальною, кулясто-розлогою 
чи кулясто-пірамідальною різної 
густоти. Кора стебла пагонів на по-
чатку вегетації зелена, потім – ко-
ричнева; в однорічних гілок вона 
сіра, у стовбура і багаторічних гілок 
– шорстка, попелясто-сіра. Листки 
великі, здебільшого 3-5-лопатеві, 
зверху шорсткуваті, темно-зелені, 
знизу світліші, опушені; черешок 
листка м'ясистий, до 10 см за-
вдовжки, без прилистків. Генера-
тивні бічні бруньки великі, кулясті, 
з численними лусками; верхівкові 
вегетативно-генеративні – кону-
соподібні, тонко загострені, з од-
нією-двома лусками. Квітки трьох 

типів: маточкові короткостовпчи-
кові, маточкові довгостовпчикові 
та тичинкові. Довгостовпчикові 
маточкові квітки білі, напівпрозо-
рі, дрібні (3–4 мм), з яйцеподібним 
зав'язком і стовпчиком завдовжки 
близько 1,75 мм та дволопатевою 
приймочкою; в одному суцвітті 
– 1500 і більше квіток. У коротко-
стовпчикових маточкових квіток 
зав'язок майже кулястий, а стовп-
чик короткий (близько 0,7 мм), 
пристосований для відкладання 
яєць осою-бластофагою. Тичинкові 
квітки діаметром до 10 мм, мають 
довші квітконіжки, п'ятироздільні 
приквітки, 5 тичинок і рудиментар-
ну маточку; в одному суцвітті – до 
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500 таких квіток. Суцвіття – за-
мкнуте квітколоже кулястої чи гру-
шоподібної форми, на внутрішній 
поверхні якого розміщені квітки. 
У верхній частині суцвіття – отвір, 
закритий лусками, крізь який все-
редину веде порожнистий канал. 

Існує два типи дерев залежно 
від того, які квітки містить суц-
віття:

1) ФІГИ – сиконій має лише ма-
точкові довгостовпчикові фертиль-
ні квітки;

2) КАПРИФІГИ – сиконій міс-
тить маточкові короткостовпчи-
кові квітки, розподілені по біль-
шій частині поверхні внутрішньої 
стінки суцвіття, і тичинкові квітки, 
скупчені навколо кінця каналу, що 
відкривається у порожнину суцвіт-
тя. Плід інжиру – супліддя, стиглий 
соковитий сиконіум, несправжній, 
оскільки складається лише з ве-
гетативних тканин квітконіжки, а 
справжніми плодами є сидячі на 

ніжках всередині супліддя дрібні 
кістянки. Супліддя характеризу-
ється великою різноманітністю; 
залежно від сорту форма їх може 
бути кулястою, плоско-кулястою, 
яйцеподібною, грушоподібною, 
шкірка – ніжною або грубою, сла-
бо або сильно опушеною, жовто-
го, зеленого, зеленувато-жовтого, 
кремового, червонуватого, бронзо-
вого, темно-фіолетового чи стро-
катого забарвлення; маса суплідь 
варіює від 20–30 до 120–180 г. У 
суплідді виділяють м'якуш, порож-
нину, насіння (плодики-кістянки) і 
плодоніжку; забарвлення м'якуша 
різноманітне – від світло-рожевого 
до темно-кармінного. 

Вегетація інжиру в умовах пів-
дня України, а саме на Одещині, 
починається наприкінці березня 
– на початку квітня при середньо-
добовій температурі 7–9°С і три-
ває 180–215 днів (до листопада). 
Листки починають розпускатись за 
середньодобової температури по-

вітря 10–11°С. Водночас з появою 
листків починається апікальний 
ріст стебел пагонів, активний – на-
прикінці квітня – на початку трав-
ня і закінчується у середині липня. 
За активністю росту пагонів і роз-
мірами крони сорти поділяють на 
сильнорослі (Лардаро, Муасон, 
Неаполітано та ін.), середньорослі 
(Кадота, Долматський, Чапла та ін.) 
і слаборослі (Південнобережний, 
Сари-інжир та ін.). Інтенсивність 
апікального росту пагонів протя-
гом вегетації має хвилеподібний 
характер, причому в сильнорослих 
сортів здебільшого спостерігається 
три хвилі активного росту, а у се-
редньо- і слаборослих – дві. В умо-
вах розсіяного світла, при затіненні 
значно активізується апікальний 
ріст і послаблюється латеральний, 
внаслідок чого утворюються над-
мірно довгі (до 1 м) тонкі пагони з 
довгими міжвузлями. Інтенсивні-
ше ростуть пагони на гілках ниж-
чих порядків галуження. Незалеж-
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но від довжини приросту пагона 
бічні ростові пазушні бруньки на 
ньому проростають лише наступ-
ного року. У перших 2–3 роки після 
садіння проростання бруньок і ак-
тивність росту пагонів відповіда-
ють моноподіальному способу га-
луження, тоді як в усі наступні роки 
– несправжньому симподіальному. 
Щороку навесні з бічних ростових 
бруньок однорічних гілок утворю-
ються пагони, серед яких найін-
тенсивнішим ростом вирізняють-
ся конкуренти пагона подовження 
гілки; така особливість галуження 
зумовлює крислатість крон, краще 
їх освітлення. Фіги утворюють пе-
реважно 4 порядки галуження, ка-
прифіги – 7. 

Плодоношення починається 
на другий–третій рік, повне про-
мислове – на сьомий-восьмий. За 
сприятливих умов вирощування 
дерева рясно і щорічно плодоно-
сять до 50–60-річного віку, живуть 
до 100 років і довше. Залежно від 

сорту і умов вирощування фіги да-
ють один–два врожаї за вегетацію, 
каприфіги – від одного до трьох. 

Закладання квіткових бруньок 
в інжиру відбувається неодночас-
но. У фіг навесні, з початком росту 
пагонів, у пазухах їх листків фор-
мується по 2 бруньки – ростова 
в квіткова, а в деяких сортів – по 
дві бічних квіткових і центральна 
вегетативна. Наприкінці травня – 
на початку червня, коли на пагоні 
розпуститься 5–6 листків, у па-
зухах перших із них відбувається 
відокремлення і вивільнення з-під 
покривних лусок двох сусідніх бру-
ньок, а коли розкриється 7–9 лист-
ків, розпускається перша знизу 
квіткова брунька, а потім з інтерва-
лом у 2–3 дні – решта, крім 1–3 вер-
хівкових; з цих бруньок протягом 
серпня–грудня формується осно-
вний врожай. Генеративні брунь-
ки на верхівках пагонів зимують, 
розпускаються наприкінці березня 
– на початку травня, а незначний 

урожай під назвою "бреба" отриму-
ють у червні–липні. На деревах ка-
прифіг генеративні бруньки, сфор-
мовані у пазухах листків пагонів, 
дають урожай під назвою "мамме" 
навесні; бруньки розпускаються 
у серпні–вересні, цвітіння маточ-
кових квіток триває до закінчення 
жовтня; суцвіття, заселені блас-
тофагами, зимують; достигання 
плодів і виліт бластофаг – у травні 
наступного року. Найвищі врожаї – 
"профіки" – у каприфіг утворюють-
ся на однорічних гілках із генера-
тивних бруньок, що перезимували. 
Розпускаються такі бруньки напри-
кінці березня – на початку квітня, 
цвітіння маточкових квіток настає 
у травні, тичинкових – у липні, 
достигають плоди у серпні. Лише 
суцвіття цієї генерації утворюють 
пилок, здатний запилювати квітки 
фіг, що дають основний урожай. 

Продовження статті плануємо 
опублікувати у наступних номерах журналу.
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Під органічними культурами 
в Україні зайнято 272 850 тис. га. 
При цьому Україна займає перше 
місце у Східноєвропейському ре-
гіоні щодо сертифікованої площі 
органічної ріллі, спеціалізуючись 
переважно на виробництві зер-
нових, зернобобових та олійних 
культур. Відповідно до структури 
сертифікованих органічних сіль-
ськогосподарських угідь 76,4% за-
ймає рілля, 21,3% – пасовища, 1,8% 
– перелоги й 0,5% – багаторічні на-
садження.

В Україні зареєстровано 164 сер-
тифікованих органічних господар-
ства, які обробляють понад 278800 
га сільськогосподарських угідь. 
Обсяг органічного ринку України 
зріс до 12,2 млн євро. Вітчизняні 
органічні товаровиробники виго-
товляють близько 250 видів про-
дукції, серед яких зернові, олійні 
та бобові культури, продукція мо-
лочного господарства, м’ясна про-
дукція, джеми, соки, мед та про-
дукти з нього, дикороси, лікарські 
трави, ягоди, гриби тощо.

Незважаючи на те, що Україна 
має значні проблеми, що стриму-
ють розвиток органічного вироб-
ництва, ця сфера економіки дуже 
перспективна через наявність в 
Україні родючих чорноземних 
ґрунтів, міцні традиції сільського 
господарства та бажання осно-
вних гравців цього ринку створи-
ти необхідні інституційно-правові 
умови. 

Вирощування органічної про-
дукції забезпечує покращення 
умов життя населення та збере-
ження навколишнього середови-
ща. Перевагою цієї системи є те, 
що виробник отримує більш ви-
сокий рівень прибутку за рахунок 

вищої ціни на органічну продук-
цію, а населення має можливість 
купувати екологічно чисті продук-
ти харчування без страху за своє 
здоров’я.

Основними принципами ор-
ганічної системи вирощування 
сільськогосподарської продукції 
є забезпечення виробництва про-
дукції, максимально наближеної 
до натуральної, з гарним зовніш-
нім виглядом і з гарантованим 
врожаєм. Органічне садівництво 
характеризується забороною ви-
користання мінеральних добрив 
та пестицидів.

Вирощуванню яблуні на орга-
нічну продукцію передують пев-
ні підготовчі етапи. Всі прийоми 
технології у перші три періоди 
вирощування мають бути спря-
мовані на те, щоб створити добре 
підґрунтя для одержання високих 
врожаїв.

ВИБІР ПЛОЩІ ПІД САД

Найбільш поширений ґрунто-
вий покрив у Лісостепу – широ-
кий і хвилястий рельєф, який ха-
рактеризується глибоко врізаною, 
помірно розгалуженою балковою 
мережею, досить широкими водо-
дільними плато. Кращими ділян-
ками для саду є рівні місця і нижні 
ввігнуті частини та підніжжя не-
крутих (до 6–80) схилів.

Придатними для яблуні в Укра-
їні є ґрунти: ясно-сірі і сірі лісо-
ві, темно-сірі лісові, чорноземи 
опідзолені і темно-сірі опідзолені, 
темно-сірі реградовані, чорноземи 
типові малогумусні і слабогумусо-
вані, чорноземи типові середньо-
гумусні, буро-зелено-підзолисті 
ґрунти і поверхнево-оглеєні їх 
види. Оптимальне рН складає 5,5–
6,0 (допустиме коливання 4,5–8,7). 
На насадження яблуні негативно 
впливає засолення ґрунту катіо-
нами натрію, магнію, хлоридами і 
сульфатами цих елементів (понад 
0,2–0,3%).

Якщо ґрунтові води підніма-
ються так, що до поверхні землі 
залишається менше двох метрів, 
то від висадки дерев з глибокою 
кореневою системою доведеться 
відмовитися. Необхідно, щоб під-
ґрунтові води були не ближче  0,6 
– 2,0 м від поверхні ґрунту.

Перед закладанням саду склада-
ють план, на якому намічають схе-
му розміщення дерев, планується 
дорожня мережа меж кварталами 
та за необхідності побудова зро-
шувальної системи, садозахисні 
насадження. При цьому врахову-
ють розміщення літніх, осінніх, зи-
мових сортів і сортів-запилювачів. 
Для кращого запилення у кожному 
кварталі майбутнього саду перед-
бачають посадити не менше трьох 
взаємно запилюваних сортів, які 

Ринок органічної плодової продукції 
розвивається швидкими темпами  
у всьому світі. Це питання  
досить актуальне  
і для України.
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одночасно цвітуть і вступають у 
плодоношення. Для закладання 
плодового саду використовують 
прямокутну систему розміщення 
дерев. На виділених ділянках ви-
значають місце розміщення бри-
гадних дворів, гідротехнічних спо-
руд. Оптимальний розмір кварталу 
саду – 10–15 га (400–500 х 300 м).

Розміщуючи рослини в саду, 
обов'язково враховують силу їх 
росту. Ряди дерев розташовують 
із заходу на схід, на схилах – упо-
перек їх, щоб зменшити ерозію 
ґрунту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТЕРИТОРІЇ САДУ

Багаторічні плодові насаджен-
ня закладають на період до 20–25 
років, тому під час вибору ділянки 
для майбутнього саду найбільшу 
увагу звертають на ті умови, які 

найкраще забезпечують ріст і про-
дуктивність сортів яблуні. 

Закладання насаджень бага-
торічних культур проводять на 
основі розроблення проектів 
насаджень, які передбачають аг-
роекономічну доцільність ви-
рощування плодових культур; 

фізико - та агрохімічне обсте-
ження ґрунтів на придатність їх 
до вирощування плодових куль-
тур, оцінки експозиції схилів та 
рельєфу ділянок; глибини заля-
гання ґрунтових вод та інше. На 
виділених ділянках визначають 
місце розміщення бригадних 
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дворів, гідротехнічних споруд. 
Планується дорожня мережа 
меж кварталів і за необхідності 
побудова зрошувальної системи. 
Оптимальний розмір кварталу 
саду – 10–15 га (400–500 х 300 м). 
У межах кварталу повинні бути 
однорідні ґрунтові умови. Ряди 
краще розміщувати з півночі на 
південь, при цьому беруться до 
уваги північні вітри.

Садозахисні насадження виса-
джуються навкруги саду, якщо від-
сутній природній захист. Кращими 
є ажурні смуги – вони краще роз-
сівають повітряний потік, забез-
печують хороший повітряний дре-
наж, рівномірний розподіл снігу 
взимку.

У садозахисну смугу слід ви-
саджувати: тополю пірамідальну, 
березу, клен, липу, шовковицю, ви-
шню, скумпію, ліщину, горіх грець-
кий, дику черешню, аличу.

ПІДГОТОВКА ГРУНТУ
Важливим етапом у закладан-

ні органічних садів яблуні є пе-
редпосадкова підготовка ґрунту. 
Площу під посадку яблуневого 
саду необхідно готувати про-
тягом 2–3 років. Ця робота по-
лягає у сівбі багаторічних трав з 

глибокою кореневою системою, 
останні укоси яких заорюють як 
сидерати. Важливими етапами 
у закладанні садів яблуні є пе-
редпосадкова підготовка ґрунту, 
основним завданням якої є бо-
ротьба з ґрунтовими шкідниками 
(дротянки, хрущі тощо), багато-
річними бур’янами (пирієм), а 
також ряд заходів для створення 
найбільш сприятливих умов для 
живлення рослин у зоні розмі-
щення кореневої системи.

Якщо сад закладати навесні, пе-
редпосадкову оранку можна про-
водити протягом літа до осені, але 
з таким розрахунком, щоб встиг-
нути восени вирівняти й сплану-
вати площу. Восени проводять 
плантажну оранку, вносять орга-
нічні і мінеральні добрива (дози їх 
залежать від ґрунтово-кліматич-
них умов), вирівнюють поверхню 
дискуванням або боронуванням.

Родючість ґрунту – один із 
факторів підвищення продуктив-
ності насаджень. На темно-сірих 
опідзолених, чорноземах опід-
золених та чорноземах типових 
слід вносити 40–50 т/га гною. 
Мінеральні добрива вносяться з 
урахуванням рівня забезпечення 
ґрунту рухомими формами фос-
фору і калію. Після вищевказа-
них заходів ґрунт утримують по 
типу чорного пару, вирівнюючи 
його поверхню.
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САДІННЯ САДУ 
Площі, виділені під багаторічні 

насадження, повинні мати добрий 
повітряний дренаж, бути вирівня-
ними. Для яблуні ями слід копати 
восени, незалежно від часу садін-
ня, але не пізніше, як за місяць до 
садіння саду. Діаметр ями 30×30 
або 60×60 см. Копають їх ямоко-
пачами, що мають бур. Щоб дерева 
добре прижилися і росли, ями за-
правляють перегноєм і мінераль-
ними добривами. В одну яму вно-
сять 8–10 кг перегною чи повне 
мінеральне добриво з розрахунку 
суперфосфату: 120–150 г, аміачної 
селітри 80–100 г  і калійної солі 
50–75 г. Добрива старанно перемі-
шують з землею. Після садіння са-
джанця ґрунт добре ущільнюють з 
подальшим виготовленням лунки 
для поливу (щоб у неї вмістилось 
не менше 30–40 л води). Важли-
во,  щоб після осідання ґрунту  в 
ямі коренева шийка знаходилась 
на рівні ґрунту або на висоті 15–20 
см. Перед садінням відмерлі і по-
шкоджені корені необхідно під-
різати до здорового місця. Коли 
корені саджанців під час зберіган-
ня підсохли, їх замочують у воді 
протягом доби. Під час садіння 
корені одразу після обрізування 
вмочують у розчин глини і свіжого 
коров’яку. Незалежно від вологос-
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ті ґрунту зразу після посадки про-
водять полив з розрахунку 30-40 
л води на одне дерево.  Коли вода 
входить в ґрунт, землю в ямці рих-
лять або присипають рихлою зем-
лею, перегноєм чи компостом.

ПІДБІР САДИВНОГО 
МАТЕРІАЛУ

Сьогодні у продажу є великий 
вибір і культур, і сортів. Сорти 
плодових дерев відрізняються не 
тільки кольором, смаком і роз-
міром плодів, а й призначенням 
цих плодів. Посадковий матеріал, 
що відбирається, повинен бути 
здоровим, мати добре розвинену 
кореневу систему і крону. Вимоги 
до якості саджанців яблуні визна-
чені галузевим стандартом Украї-
ни ДСТУ 46.061 – 2008 «Садивний 
матеріал плодових культур». Згід-
но цього стандарту саджанці за 
своїми якостями поділяються на 
два товарні сорти: вищий сорт та 
стандартний, за фіто-санітарним 
станом – на три класи: А (оздоров-
лені), Б (тестовано), і В (візуально 
здорові). До вищого сорту відно-
сять тільки клас А і Б, а до стан-
дартного усі три класи за умови 
100% сортової чистосортності.

За технічними показниками са-
джанці повинні мати відповідний 

діаметр штамбу, висоту, кількість 
гілок у кроні та кут їх відходжен-
ня від центрального провідника. 
При цьому на саджанцях відповід-
ного товарного сорту не повинно 
бути різного роду механічних по-
шкоджень. Коренева система у са-
джанців повинна бути добре роз-
виненою з відповідною кількістю 
коренів. 

підбір підщеп та сортів 
Органічний сад має включати 

повний технологічний ланцюжок, 
до якого входить підбір сортів і 
підщеп, систему удобрення ґрун-

тів, мульчування, систему захисту 
від хвороб і шкідників.

Для промислових насаджень 
органічного саду яблуні найбільш 
перспективними є клонові під-
щепи. Для яблуні застосовують 
карликову підщепу М. 9 і її кращі 
клони МЛ 969 та М. 26. Сади на 
підщепі М. 9 вирощують на шпале-
рі з обов’язковим зрошенням. Для 
інтенсивних середньорослих наса-
джень придатні підщепи 54-118 та 
ММ. 106.

Не кожен сорт підходить для 
виробництва екологічно чистої 
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плодової продукції. Для органіч-
ного саду є велика низка сортів 
німецької, французької, російської 
та української селекції, резистент-
них до хвороб. Імунні сорти мають 
різне призначення і певні показ-
ники якості плодів. Їх можна ви-
користовувати як у сировинних 
садах, так і для вирощування пло-
дів для споживання свіжими. За 
правильної технології органічного 
саду товарність таких плодів дуже 
висока.

Кращими для вирощування у 
Правобережному Лісостепу Укра-
їни з вивчених інтродукованих 
імунних сортів, що знаходяться в 
колекції Дослідної станції помоло-
гії ім. Л.П. Симиренка ІС НААН, є:

•  літнього строку достигання – 
Афродита, Вільямс Прайд, Ред-
фрі;

•  осіннього – Грінслівз, Імрус, Рож-
дественське, Рубінола, Солниш-
ко, Кандиль орловський;

•  зимового – Дарунак, Ліберті, 
Пам'ять Коваленка, Перлина 
Києва, Ревена, Сябрина, Фрідом, 
Флорина.

Для споживання свіжими — 
Флорина, Прайм, Фрідом, Імрус, 
Редфрі, Топаз, Солнишко; пер-
спективними можуть бути Ре-
гліндес, Ретина, Реанда, Реколор, 

Рекарда, а також вітчизняні: Аму-
лет, Гарант, Перлина Києва, Едера. 
Кращими для переробки за якіс-
ними показниками є резистентні 
сорти — Ремо, Рено, Ревена, Релін-
да та Лібер.

САДІННЯ САДУ

Виділені площі під багаторіч-
ні насадження повинні мати до-
брий повітряний дренаж, бути 
вирівняними. При садінні во-
сени дуже важливо обгородити 
сад сіткою або провести обмоту-
вання штамбів дерев від пошко-
джень зайцями.

Для яблуні ями слід копати во-
сени, незалежно від часу садіння, 
але не пізніше, ніж за місяць до 
садіння саду. Діаметр ями 30×30 
або 60×60 см. Щоб дерева добре 
прижилися і росли, ями заправ-
ляють перегноєм. В одну яму вно-
сять 8–10 кг перегною. Перегній 
старанно перемішують із землею. 
Після садіння саджанця ґрунт до-
бре ущільнюють із подальшим ви-
готовленням лунки для поливу (у 
неї вміщується не менше 30–40 л 
води). Важливо, щоб після осідан-
ня ґрунту  в ямі коренева шийка 
знаходилась на рівні ґрунту або 
на висоті 15–20 см. Перед садін-
ням відмерлі і пошкоджені корені 

необхідно підрізати до здорового 
місця. Якщо корені саджанців під 
час зберігання підсохли, їх замочу-
ють у воді протягом доби. Під час 
садіння корені відразу після обрі-
зування вмочують у розчин глини 
і свіжого коров’яку. Незалежно від 
вологості ґрунту зразу після садін-
ня проводять полив із розрахунку 
30–40 л води на одне дерево.  Коли 
вода входить у ґрунт, землю в ямці 
рихлять або присипають рихлою 
землею, перегноєм чи компостом.

Через 3-4 дні після посадки, 
коли ґрунт у ямках ущільниться, 
дерева підгортають шаром землі 
висотою до 30 см при осінній по-
садці і до 15 см – при весняній.

КОНСТРУКЦІЇ 
НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ 

  Серед багатьох ланок техно-
логії виробництва органічної про-
дукції плодів одне із провідних 
місць займають конструкції наса-
джень, від яких значно залежать 
скороплідність, величина вро-
жаю, якість плодів і т. ін. Це один 
із факторів, які визначають рівень 
продуктивності саду, підбір сор-
то-підщепних комбінувань, схему 
садіння, спосіб формування і об-
різування дерев.
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СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ 
ДЕРЕВ У САДУ 

Помірно загущеними є сади з 
міжряддями на карликових підще-
пах 3,0–3,75 м, у ряду – 0,75–2,5 м,  
на напівкарликових відповідно 4,0– 
4,5 м і 1,5–3,0 м, а на насіннєвих – 
5,0–6,0 м і 3–4,0 м.

Оптимальна густота садіння у 
тих чи інших ґрунтово-кліматич-
них умовах враховує тип підщепи, 

силу росту помологічного сорту, 
спосіб формування крони, рівень 
родючості ґрунту, наявність і сту-
пінь ґрунтовтоми, вологозабезпе-
чення тощо. Істотними є також такі 
фактори, як величина господар-
ства, доступність робочої сили та 
рівень забезпечення засобами ме-
ханізації.

Значне загущення з метою отри-
мання високого врожаю з часом 
спричинює здрібніння і погіршення 

якості плодів. Крім того, при одно-
рядному садінні завжди плоди кра-
щої якості, ніж за садіння смугами.

У насадженнях на карликових 
підщепах у більшості випадків ви-
користовується однорядне садіння 
за схемою 3,5–3 × 1,25–1 м, причо-
му ширина міжрядь залежить від 
наявної у господарстві техніки.

Перед садінням корені саджан-
ців вмочують у суміш із глини на-
впіл зі свіжим коров'ячим гноєм, 
розбавлену до густоти сметани, 
щоб зберегти їх від висихання.

Мірною стрічкою розбивають 
сад: позначають квартали, а у них 
ряди і місця дерев у ряду. Щоб ряди 
були рівними і дерева при садінні 
розташовувались точно у центрі ям, 
користуються посадочною дошкою.

Відстань між деревами у ряду 
підбирається залежно від очікува-
ної сили росту дерев, яка, у свою 
чергу, залежить від помологічного 
сорту, родючості ґрунту, його воло-
гозабезпечення, наявної ґрунтов-
томи.

У плодоносному віці у ряду ство-
рюється плодова стіна, ширина 
якої залежить від ширини міжрядь. 
Посередині міжрядь залишається 
світловий коридор для бокового 
освітлення крон і вільного проїзду 
техніки, який коливається в межах 
2–2,5 м. 

САДІВНИЦТВО
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Про цю заповітну мрію нам розповіла Віталіна Семирог, співвлас-
ниця ФГ «Валентина», яке знаходиться у селі Святопетрівське, що у 
передмісті столиці, на трасі, яка сполучає містом Боярку і село Софі-
ївську Борщагівку. До речі, садові угіддя господарства і його фірмовий 
магазин також користуються цим вдалим розташуванням. Адже місце 
зручне для торгівлі, магазин відвідують десятки клієнтів на день, які 
охоче купують свіжі вітамінні продукти.

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор 
«Овочі та Фрукти»

ПЕРЕРОБКА

– Свій магазинчик відкрили у 
2012 році, – розповідає Віталіна 
Семерог. – А до цього це був зви-
чайний лоток під парасолькою, де 
можна було придбати овочі бор-
щового набору і фрукти з нашого 
саду. Звісно, працювала ця точка 
лише у теплий період року. А нині, 
коли маємо власне приміщення на 
трасі, до асортименту додалися 
близько сотні найменувань това-
рів плодоовочевої групи, якими 

нас забезпечують місцеві фермери.
Є у пропозиції фермерського 

магазину томати, огірки, солодкий 
перець, квасоля, молоденька ци-
буля, часник, кабачки та капуста, 
спаржа, полуниця і широка ліній-
ка зелені, соуси, кетчупи і мед – 
на будь-який смак. Взагалі, легше 
перелічити, чого немає у продажу, 
ніж наявні найменування продук-
ції, що свідчить про початок відро-
дження фермерського плодоово-

В²ДСВßТКУВАТИ ПЛßØÅЧКОЮ
ВЛАСНОÃО СИДРУ…

Інна та Віталіна Семерог

Асортимент магазину вражає
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чевого виробництва, принаймні у 
безпосередній близькості до рин-
ків збуту великих міст. Є тут навіть 
продукція з Кіровоградщини і Ми-
колаївщини, бо хто з фермерів не 
хоче, щоб про його смачні товари 
дізналися столичні жителі. Але ро-
дзинкою магазину родини Семе-
рогів було і залишається розмаїття 
яблучних соків, які виробляються 
на власному професійному облад-
нанні у цеху, що знаходиться на 
території фермерського господар-
ства. Це соки прямого витискання 
з додаванням соку натуральної по-
луниці, лимону, буряку та моркви, 
плодів аронії та вишні, що чи не 
вдвічі збагачує і без того відмін-
ний смак напою.  

– Спочатку цеху не було, збуду-
вали згодом. Натомість був при-
чіп, який розкладався. Сама лінія 
переробки яблук була придатна до 
мобільного формату, бо у її попе-
редніх власників була ідея їздити 
по фермерських садках і надавати 
послуги з витискання соків. Але, 
вочевидь, ці спроби у них вияви-

лися невдалими, тому продали цю 
лінію австрійського виробництва 
нам. На неї ми витратили як влас-
ні заощадження, так і банківський 
кредит. Перші два роки після та-
кої інвестиції робили соки лише із 
власних яблук, адже лінія працю-
вала просто неба, і у зимовий пе-
ріод її не запускали. А коли пере-
несли її у новозбудований цех, де, 
до речі, у нас тепер і склад, і офіс, 
почали надходити замовлення від 
інших фермерів, щоб ми робили 
соки для них з їх же сировини, – 
розповідає Віталіна. 

За її словами, у минулому році 
підприємство отримало сертифі-
кацію ХАССП. Окрім послуг з ви-
тискання соків, ФГ «Валентина» 
надає консультації та можливість 
скористатися тарою для упаковки 
соку, адже далеко не всі фермери 
мають власні напрацювання для 
забезпечення надійного зберіган-
ня продукту. 

Завдяки лінії забезпечується 
повний закритий комплекс – мит-
тя, дроблення, пастеризація і роз-

ПЕРЕРОБКА

Соки реалізуються і у скляній тарі
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лив. Через те, що це робиться не у 
домашніх умовах, а на лінії, сік не 
встигає окислюватися і потемніти. 
Хоча за своїми характеристика-
ми він, як домашній, має осад, що 
найбільше цінується у економіч-

но розвинених країнах світу, бо 
є ознакою натуральності, якості, 
екологічності та корисності для 
здоров’я. Такий сік не проходить 
фільтрації, тобто зберігається по-
вний мікроелементний комплекс 

продукту. Як зазначає Віталіна, 
на колір готового соку впливає і 
сорт яблук. У процесі пастериза-
ції за температури +79–82 °C рі-
дина стає придатною для збері-
гання на термін від одного року. 
У яблучному соку є кислота, яка 
сприяє консервації, тому якщо у 
яблучний додати інший сік, щоб 
зробити мікс, скажімо, овочевого 
чи фруктового, потрібно виміряти 
кислотність інгредієнту і підібрати 
співвідношення, щоб яблучний сік 
зміг законсервувати усю отриману 
суміш. 

– На ринку яблучних соків кон-
куренція щороку посилюється, – 
розповідає Віталіна. – Адже соки 
прямого витискання, які роблять-
ся без цукру та інших консервантів, 
почали виготовляти потужні під-
приємства. Тож бачу єдину мож-
ливість конкурувати з ними – це 
дрібним фермерам об’єднуватися 
у переробні кооперативи. 

ПЕРЕРОБКА

Лінія з виготовлення соків у ФГ «Валенитна»
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– Нині левову частку сокового 
«врожаю» реалізуємо лише через 
власний магазин, бо співпраця з 
мережами не склалася, – долуча-
ється до розмови старша сестра Ві-
таліни Інна Семерог. – Як і продаж 
свіжих яблук. Їх сортуємо безпосе-
редньо під час збирання. Більші за-
лишаємо на зберігання, їх зазвичай 
спродуємо до травня, а дрібніші пе-
реробляємо на сік. До речі, кожен 
сезон формує свою ціну. Скажімо, 
якщо погодні умови були не дуже 
сприятливими для вирощування 
яблук, а місцеві дачники не вмі-
ють протидіяти природним викли-
кам, то і ціна на збережене яблуко 
і сік буде вищою. А якщо навпаки 
– нижчою. Цікаво, що перших по-
купців соку ми виховували у досить 
незвичайний спосіб. Коли до нашої 
торгової точки приїздили, скажімо, 
за цибулею, морквою тощо, ми на-
ливали їм сік безкоштовно, а хто 
відмовлявся, то так припрошува-

ли, що не спробувати наш продукт 
було вже соромно. Так і запрацю-
вало сарафанне радіо, що зробило 
нам хорошу рекламу. 

Інтенсивний сад ФГ «Валенти-
на» поділений на ділянки, де дере-

ва відрізняються за віком. Є ділян-
ки молодших або старіших дерев, 
а є взагалі порожні ділянки, які, 
знаходячись під паром, чекають на 
молоді саджанці. Приблизно кожні 
10–12 років у саду триває сортоо-

ПЕРЕРОБКА

Зовнішній вигляд магазину ФГ «Валентина»
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новлення разом із заміною дорос-
лих дерев на молоді. З 9.5 гектара 
саду 7 займають яблуні, а 1 гектар 
– сливи. Господарі обрали ранні 
сливові сорти – Комета Кубанська 
і Гек. Щодо яблуневих, то їх сорти-
мент дещо ширший. У саду домінує 
Хоней Крісп, за ним йде Фуджі, 
Гала і Чемпіон. Нещодавно виса-
дили сорт Ерлі Женева, бо він уль-
траранній, з вітчизняних залишили 
лише Сапфір.  

– Початок літа був досить 
сприятливий для яблуневого саду. 
Але дощі зумовили більш інтен-
сивну боротьбу із хворобами, – 
каже Віталіна. – Гербіцидом об-
робляємо пристовбурову частину 
насаджень, бо іншої можливості 
прибрати бур’яни немає через 
високу собівартість ручної пра-
ці. Допомагають у господарстві 
кілька тракторів із необхідним 
причіпним приладдям. Задіюємо 
інтегровану систему захисту, бо 
наша продукція не підлягає жор-

стким вимогам за зовнішніми 
ознаками, як, скажімо у торгових 
мережах. Тому можемо собі до-
зволити «кропити» менше, ніж у 
промислових садах, але більше, 
ніж у дачних кооперативах. Також 
принципово не працюємо із пре-
паратами, які підвищують родю-

чість дерев, бо для реалізації ви-
стачає того, що маємо. 

За словами Віталіни, стара час-
тина саду знаходиться на 106-ій під-
щепі, а інші на 26-ій та в основному 
на 9-ій, яка не вимагає більше місця, 
як скажімо 106-а. Адже площа угідь 
невелика, тому саджанці варто роз-

Садові угіддя ФГ «Валентина»

ПЕРЕРОБКА
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ташовувати густіше, не через метр, 
а приблизно через 80 сантиметрів. 
До речі, агрономічними питаннями 
у саду займається батько Віталі-
ни та Інни – Петро Семерог, який 
разом із матір’ю дівчат – Вален-
тиною ще на початку дев’яностих 
років минулого століття заснував 
це фермерське господарство сімей-
ного типу. А під час нашого візиту 
він разом із Валентиною перебу-
вав у відпустці, оскільки дочки вже 
вправно керують усіма процесами у 
господі і без батьків. 

– Батько працював агроном у 
сусідніх селах – у Свято-Петрів-
ському та у Музичах, вирощував 
як овочі, так і фрукти. За працьови-
тість і винахідливість користував-
ся пошаною колег. До речі, батько 
і досі не полишає свого захоплення 
пізнанням нового, постійно експе-
риментує як з переробкою яблук, 
так і з аспектами вирощування цих 
плодів, – розповідає Інна. – Мати 
після виходу з декрету вирішила не 
повертатися до колгоспної конто-
ри на роботу, тому й взяли батьки 
землю в оренду і посіяли просо. Це 
була перша їх фермерська культура. 
Згодом у сівозміні з’явилися овочі 
борщового набору, які садили у між-
ряддях щойно закладеного садка. 

До речі, Інна відповідає у ФГ 
«Валентина» за бухгалтерський на-

прямок, а Віталіна – за продажі та 
просування продукції. Адже за сло-
вами Інни, саме Віталінина прак-
тика у фермерському господарстві 
у США стала потужним поштов-
хом до розвитку підприємства. Бо 
у вищезгаданій країні фермер не 
ламає голову, де йому переробити 

вирощену сировину і продати її із 
доданою вартістю, на відміну від 
України, де переробна галузь лише 
нині починає свій повільний розви-
ток. Тож Віталіна прибула в Україну 
з американськими ідеями, які вда-
лося успішно реалізувати. 

– Звісно, не всі можуть придба-
ти таке обладнання, як у нас. Але 
вважаю, що у кожному районі ма-
ють бути десятки таких соковироб-
ництв, як у нас. І до речі, яблучний 
сік – це не лише сік, з нього можна 
зробити і оцет, і кальвадос, і сидр, 
який, до слова, більше смакує ді-
вчатам, ніж пиво. Тому у нас є нова 
мета – завершити комплекс вироб-
ництва, який маємо, виробництвом 
сидру. Але нинішні прогалини у 
законодавчій базі стають перепо-
ною для фермерів. Нині набагато 
легше отримати дозвільну доку-
ментацію для виробництва вина 
із власного винограду, ніж на ви-
робництво сидру зі своїх яблук, – 
резюмувала Віталіна Семерог. 

ПЕРЕРОБКА
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Хвороба Пірса на винограді ви-
кликається грамнегативною бакте-
рією Xylella fastidiosa та є загрозою 
для сільськогосподарських культур у 
всьому світі. Бактерія уражує понад 
300 різних видів рослин та негатив-
но впливає на врожайність багатьох 
економічно важливих культур крім 
винограду, таких, як мигдаль, шов-
ковиця, персик, оливка, цитрусові та 
слива.

Хвороба Пірса поширена у Цен-
тральній та Південній Америці, прак-
тично в усіх штатах США (від Флори-
ди до Каліфорнії) і щорічно спричиняє 

збитки галузі на суму близько 30 мі-
льярдів доларів. Донедавна збудник 
в основному виявляли у США, але у 
2013 році в Європі був зафіксований 
перший спалах на оливкових деревах 
в Апулії (Італія). Останнім часом по-
відомляється про численні випадки 
виявлення хвороби Пірса у Франції 
та Іспанії, хоча епіфітотійний розви-
ток поки що не спостерігається, ймо-
вірно, через відсутність відповідних 
переносників.

Під час прогресування хвороби 
збудник проникає до ксилеми, де ак-
тивно колонізує судинні елементи та 

утворює у них бактеріальні плівки. 
Цей процес врешті-решт призводить 
до закупорювання ксилеми та при-
пинення внаслідок цього транспорту 
води і поживних речовин.

При ураженні винограду листя 
буріє, спочатку на кінчиках, потім 
поступово симптоми охоплюють і 
середину листків. Ці некротичні ура-
ження зазвичай оточені жовтою об-
лямівкою, що розділяє коричневі та 
зелені тканини листя (Рис. 1). Із по-
дальшим розвитком хвороби листя 
передчасно опадає, при цьому череш-
ки залишаються на лозі. Спекотна 

ÕВОРОБА П²РСА: 
РИÇИКИ ПОØИРÅННß ТА КОНТРОЛÜ

Н.А. МУЛЮКИНА, 
заступник директо-
ра з наукової роботи 
ННЦ «Інститут 
виноградарства і 
виноробства імені 
В.Є. Таїрова» НААН 
України

ВИНОГРАДАРСТВО
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посушлива погода посилює розвиток 
симптомів, що врешті призводять до 
пригнічення, а з часом – до загибелі 
рослин винограду (Рис. 2).

Як уже зазначалося, збудник хво-
роби має надзвичайно широкий діа-
пазон рослин-господарів та зустрі-
чається, крім винограду та інших 
сільськогосподарських культур, на 
кількох дикорослих рослинах, які 
сприяють їх виживанню та поширен-
ню, тобто є природними резервуа-
рами інфекції. Бактерія передається 
від заражених рослин до здорових 
за допомогою комах – цикадок (вид 
Homalodisca vitripennis), що жив-
ляться через провідну систему судин 
– ксилему, а саме цикадками. Цикад-
ки і можуть вводити патоген безпо-
середньо у ксилему рослини-хазяїна 
через смоктальний ротовий апарат. 
Існує припущення, що визначаль-
ним фактором вірулентності бактерії 
може бути синтез екзополісахаридів, 
оскільки саме ці сполуки допомага-
ють збуднику колонізувати два серед-
овища його існування: передню час-
тину травної системи комах-векторів 
і ксилему рослин-господарів. 

Для зменшення економічних збит-
ків, спричинених хворобою Пірса, 
необхідно видаляти хворі рослини 
з насаджень та потенційні рослини-
господарі (бур’яни) із ділянок, що 
межують із виноградниками, а також 
застосовувати інсектициди для бо-
ротьби із переносниками. Європей-
ські (V.  vinifera) сорти винограду є 
сприйнятливими до хвороби Пірса, 
але кілька корінних американських 
видів (наприклад, V.  aestivalis, V. 
arizonica) є стійкими до неї.

Збудник хвороби Пірса представ-
ляє значну загрозу для сприйнятли-
вих рослин-господарів та сільського 
господарства у всьому світі. Ця загро-
за ускладнюється високим рівнем ге-
нетичної пластичності бактерії і тим 
фактом, що на перших стадіях зара-
ження рослини не виявляють жодних 
симптомів. Тому Європейська група 
з контролю за безпекою харчових 
продуктів (EFSA) рекомендує євро-

пейському дослідницькому співто-
вариству активізувати дослідження 
з епідеміології та контролю бактерії 
– збудника хвороби Пірса.

Боротьба із хворобою Пірса у та-
ких виноградарських країнах, як 
Україна, полягає у суворих карантин-
них заходах та запобіганні ввезення 
збудника із садивним матеріалом ви-
нограду до країни. У тих країнах, де 
ввезення та ураження вже відбулося, 
використовують два шляхи – про-
філактику ураження та боротьбу із 
ним. Наразі це стає дедалі склад-
нішим, оскільки якщо генетичний 
матеріал із США міг бути ввезений 
в Україну лише за умов обміну між 
ампелографічними репозиторіями, 
де здійснюється суворий контроль за 
так званими системними хворобами, 
до яких належить і хвороба Пірса, то 
садивний матеріал із Франції та Італії 
ввозиться в Україну набагато частіше.

Серед профілактичних заходів 
виділяють отримання здорового са-
дивного матеріалу та обмеження по-
ширення збудника хвороби Пірса 
природними шляхами, за допомогою 
комах. 

Низькі рівні популяцій комах-пе-
реносників намагаються підтриму-
вати за допомогою позакореневої та 
грунтової обробки інсектицидами 
та поєднують їх із клейовими паст-
ками для комах для контролю чи-

сельності переносника. Обробку 
інсектицидами застосовують також 
у розсадниках для контролю санітар-
ного стану садивного матеріалу (на-
приклад, інсектициди застосовують 
у каліфорнійських розсадниках, які 
займаються виробництвом садивно-
го матеріалу цитрусових). Ці заходи 
застосовують проти згаданого вище 
переносника збудника хвороби Пірса 
– виду Homalodisca vitripennis, раніше 
відомого як H. сoagulata. Проте про-
блеми виникають і на цьому шляху, 
оскільки вченими було виявлено, 
що сприйнятливість переносника до 
більшості інсектицидів, застосову-
ваних за останні 14 років, поступо-
во зменшується. Незважаючи на цю 
проблему, інсектициди продовжу-
ють відігравати центральну роль у 
боротьбі з хворобою Пірса як на ви-

Рис. 1. Cимтоми хвороби Пірса 
на винограді

Рис. 2. Виноградник (Каліфорнія), 
уражений хворобою Пірса (вид 
зверху), світлі плями – уражені кущі
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ноградниках, так і у розсадниках, що 
виробляють садивний матеріал бага-
торічних культур.

Постійно відбувається випробу-
вання речовин, які потенційно мо-
жуть стати альтернативою застосу-
ванню інсектицидів. До них належить 
продукт на основі каоліну, який збіль-
шує загибель комах, гарпін – препа-
рат на основі білку, який викликає у 
рослин гіперчутливу реакцію та спри-
яє загибелі переносників і зменшен-
ню ураження хворобою Пірса. Раніше 
був опублікований матеріал дослі-
джень щодо використання препарату, 
який викликає параліч щелеп цикад-
ки, отже, унеможливлює живлення 
та передачу патогенної бактерії. Було 
запропоновано також використання 
суто механічного захисту – вияви-
лося, що екран заввишки 5 метрів за-
тримує переміщення комах, оскільки 
лише 6% із них виявилися спромож-
ними подолати цей бар’єр.

Існують і органічні засоби бороть-
би із хворобою Пірса. До них на-
лежать біологічно активні пептиди, 
подібні до життєво необхідних для 
виживання переносника субстратів 
його живлення та які викликають 
певні метаболічні порушення. Проте 
цей спосіб потребує генетичної мо-
дифікації самого винограду, спрямо-
вуючи метаболізм рослини на синтез 
зазначених пептидів. Ще одним ме-
тодом є так званий паратрансгенний 
контроль, або паратрансгенез, який 
використовує або генетично модифі-
ковані симбіонти, або бактерії інших 
видів як носії доставки молекул анти-
патогенів до кишечнику комах. Зго-
дом ці молекули блокують будь-яку 
передачу бактерій- збудників хворо-
би Пірса.

Обмеження хвороби Пірса може 
бути спрямоване також на боротьбу 
із іншими видами рослин, насампе-
ред бур’янами, на яких вона живе та 
живиться. Вище вже зазначалося, 
що Xylella fastidiosa має дуже широ-
кий асортимент видів рослин-гос-
подарів, що включає сорти культур-
них рослин та бур'яни. Видалення 

цих небажаних рослин, які служать 
резервуарами для бактерії або її пе-
реносників, у даний час є основою 
профілактичної стратегії на місцях. 
Крім того, виноградники слід від-
даляти від інших сільськогосподар-
ських культур, таких, як цитрусові, 
люцерна, мигдаль, клен, вишня та 
ряду інших. Наприклад, переносник 
хвороби Пірса часто зимує на диких 
цитрусових, розташованих поруч із 
виноградниками у Каліфорнії. Імо-
вірність появи хвороби Пірса на 
нових територіях можна зменши-
ти, заборонивши імпорт садивного 
матеріалу видів рослин-господарів. 
Садіння сертифікованого садивного 
матеріалу, вільного від бактерії, та 
вирощування рослин в умовах об-
меження доступу до них перенос-
ника (наприклад, у теплицях) також 
може запобігти поширенню хворо-
би Пірса.

Окрім зазначених заходів, які 
обмежують поширення хвороби, є 

низка заходів боротьби, що вико-
ристовуються у випадках, коли ма-
теріал уже уражено, для видалення 
бактерії із тканин. Термотерапія, 
або очищення гарячою водою свого 
часу було та й залишається найпо-
пулярнішим підходом для уникнен-
ня хвороби Пірса у розплідниках. 
Щоб усунути інфекцію, виноградну 
лозу (чубуки) або однорічні саджан-
ці піддають тривалій термообробці 
(50°C протягом 45 хв). При цьому 
життєво важливо, щоб посадковий 
матеріал був у стані спокою (спля-
чим), інакше виникає ризик його 
пошкодження. Тим не менш, існує 
певна сортова чутливість до термо-
обробки, яка проявляється як по-
вільніша приживлюваність садив-
ного матеріалу. Успіх термотерапії 
може залежати від технологій роз-
множення, які використовуються.

Агротехнологічні прийоми також 
можуть внести свій внесок до бороть-
би із хворобою Пірса. Серед них вже 

ВИНОГРАДАРСТВО

OiF_07_21.indd   58OiF_07_21.indd   58 ˜° 12.07.21   11:38:31˜° 12.07.21   11:38:31



59липень 2021

згадані методи боротьби із бур’янами 
(культивація та видалення рослин). 
Таким чином вдається позбутися ли-
чинкових – німфальних стадій роз-
витку комахи-переносника. Зелені 
операції – видалення пагонів із симп-
томами хвороби Пірса та обрізування 
хворих пагонів восени–взимку хоч і 
створюють ризик механічної переда-
чі, якщо інструменти для обрізування 
нерегулярно дезінфікуються, та все ж 
перешкоджають бактерії досягти ба-
гаторічних тканин винограду та пере-
йти у хронічну інфекцію. При цьому 
вважається за доцільне знищувати 
зрізаний рослинний матеріал шляхом 
автоклавування та спалення.

Ще одним методом боротьби із 
хворобою Пірса є регульований де-
фіцит зрошення. Виявлено, що ци-
кадка-переносник уникає рослин, 
які зазнають стресу, і на таких рос-
линах живляться менш тривалий 
час, що ускладнює передачу бак-
терії. Окрім цього інші дослідники 
підкреслювали, що до факторів, які 
регулюють живлення переносни-
ка та ризики ураження хворобою 
Пірса на винограді, належать, окрім 
зменшення низького вмісту води у 
рослинах, високий рівень сухості 
ґрунту, вміст сірки у ґрунті, вміст 
кальцію у лозі та вміст бору у вино-
градній рослині.

Вже зазначалося, що вид 
V.   vinifera та сорти на його основі 
є сприйнятливими до хвороби Пір-
са, тоді як стійкість виявляється у 
інших видів, які не мають достат-
ньо високої якості для виробни-
цтва вина. Отже. Перспективним 
шляхом боротьби із хворобою вва-
жається селекція на стійкість. При 
цьому генетичний матеріал інших 
видів винограду використовується 
для схрещування, нащадки таких 
схрещувань у низці випадків несуть 
гени стійкості до хвороби. Стійкі до 
хвороби Пірса генотипи отримані 
вже у кількох країнах світу, але до-
слідження тривають і у даний час 
зосереджуються на виявленні гене-
тичного джерела стійкості.

Ген стійкості до хвороби Пірса 
PdR1 був виявлений у V. arizonica. 
На наступному етапі шляхом зво-
ротного схрещування вдалося до-
сягти передачі цього гену до нащад-
ків у 97% популяції від схрещування 
з V. vinifera. На наступних етапах 
відбувається оцінка якості виногра-
ду та вина, у разі необхідності се-
лекційний процес продовжується, і 
до генотипів нащадків залучаються 
додатково гени, які контролюють 
ознаки якості при одночасному збе-
реження стійкості до хвороби.

 Перспективним напрямком бо-
ротьби із хворобою Пірса вважа-
ються також засоби біологічного 
контролю, оскільки більшість цих 
стратегій мають переваги екологіч-
ності, специфічності та економіч-
ності, а деякі з них базуються на 
використанні природних ворогів 
бактерії, що мінімізує їх екологічний 
вплив. До цих напрямків належить 
використання фагів – вірусів, які 
уражують та руйнують бактеріальні 
клітини. Суміш кількох різновидів 
фагів, як було показано, спроможні 
захистити рослини винограду від 
ураження хворобою Пірса в умо-
вах теплиці практично на 100%. До 
біологічних методів боротьби нале-
жить також використання бактерій-
антагоністів (вид Paraburkholderia 
phytofirmans). Застосування цього 
штаму спроможне не лише профі-
лактично захищати виноград, але й 
досить успішно лікувати інфіковані 
рослини винограду безпосередньо 
на виноградниках.

Наявність великої кількості захо-
дів контролю та боротьби із хворо-
бою Пірса свідчить про те, що ефек-
тивного захисту від цієї небезпечної 
хвороби ще немає, і наразі лише 
комплексне їх застосування може 
дати добрі результати. Проте мето-
ди вдосконалюються, дослідження 
тривають, і українським винограда-
рям залишається сподіватися на те, 
що хвороба Пірса з’явиться у нас не 
раніше, ніж ця проблема буде вирі-
шена остаточно. 
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Скільки себе пам’ятаю, у нашо-
му садочку завжди росли полуни-
ці. Постійно спостерігав, як бабуся 
їх доглядала і вирощувала для всієї 
рідні. Влітку ми наїдалися свіжих 
ягід, а взимку у нас завжди було з 
них варення та компоти. Ця ягода 
дозріває однією з перших і за ра-
хунок антиоксидантів та мікроеле-
ментів, що входять до її складу, є 
вітамінним порятунком для осла-
бленого за зиму організму люди-
ни. Коли я вже виріс, то й сам став 
цікавитися полуничками, а саме, 
агротехнікою та новими, більш 
врожайними сортами. 

Перше, що я колись усвідомив, 
це те, що не слід залишати рости 
полуницю на одному і тому ж місці 
тривалий час. Вона й сама це мені 
як могла «підказувала» – «втіка-
ла з насиджених місць», кидаючи 
вуса на сусідні грядки. Пізніше я 
вже вичитав, що робити це треба 
за правилами сівозміни, тобто змі-
нювати місця вирощування рос-
линок для підвищення їх урожай-
ності та зменшення ризику різних 
захворювань. Висаджував я свою 
першу розсаду у вересні, адже по-
саджена полуниця весною не дава-
ла врожаю, а от висаджена восени, 

добре приживалася, добре перези-
мовувала й навесні активно почи-
нала рости. Місце обирав сонячне, 
не перезволожене, щедро піджив-
лював органікою. Щодо вологи, то 
попри те, що полуниця любить її, 
надлишок води все ж уповільнює 
ріст кущів і тому урожайність «на 
грязюці» буде меншою. До речі, 
на ділянці у моїх родичів ґрунтові 
води піднімаються близько до по-
верхні землі, а тому вони зробили 
грядки для полуниці висотою 40 
см. 

Розжився якісною розсадою у 
місцевих садівників. Знову ж таки 

ÙОБ ПОКАÇАЛИ ПОЛУНИЧКИ 
СВО¯ РОÆÅВ² Ù²ЧКИ

ЯГОДИ

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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бабуся підказала, що для розсади 
треба брати тільки перший кущик 
від основи вуса – лише від нього 
виросте гарна рослина. Садив у 
неглибокі ямочки за схемою: між 
рядами – 90 см, а між рослинами 
в ряду – 25 см. На дно кожної ямки 
клав компост та столову ложку 
дерев’яного попелу. Після виса-
джування добре поливав. Розсада 
приживалася стовідсотково. 

Доглядав за полуницею за про-
стою схемою: своєчасно прополю-

вав, поливав у суху погоду, мульчу-
вав, підживлював, укривав на зиму. 
Прополювати її треба обов’язково, 
оскільки рослини пригнічуються 
бур'янами. Мульчування ж дуже 
корисне для рослин: через шар 
мульчі бур'яни не проростають, і 
земля постійно залишається во-
логою – мульча утримує випаро-
вування води. Дехто (та і я також) 
полуницю висаджує під плівку, що 
дуже зручно: після цього ділянку 
не потрібно полоти, мульчувати, 

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

† о“. : +38 067 742 97 05 
† о“.: +38 067 474 69 00

www.adana3.com.ua

ТОВ Адана 3
Ліцензований виробник

саджанців суниці в Україні  

– ропону‹ мо
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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волога після поливання потрапляє 
точнісінько під коріння, а ягоди 
за будь-якої погоди залишаються 
чистими. 

До зимування рослинки потріб-
но готувати ретельно: щоб вони не 
вимерзли та  щоб затримати на ді-
лянці сніг, потрібно покрити ґрунт 
соломою, скошеною травою або 
сухим листям. У ролі мульчі також 
можна використати торф, стебла 
кукурудзи, тирсу та ялинове гілля. 
Товщина захисного шару має бути 
не менше 5 см. 

До речі, бабуся моя після за-
кінчення плодоношення полуни-
ці все її листя скошувала косою 
і розсипала по грядках перегній, 
змішаний з деревним попелом. 
Присипала інколи ще тирсою з по-
пиляних дров. І все! Наступного 
року полуниця в неї плодоносила 
суперурожайно – ягоди вибирала 
відрами! 

Трішки інших турбот вимагає 
вирощування ремонтантних сор-
тів полуниці. Ремонтантна полуни-
ця здатна дати за сезон три врожаї. 
А деякі сорти – навіть більше. Го-
ловною перевагою ремонтантної 
полуниці є можливість висаджува-
ти її з весни до середини осені. До 

того ж кущі її більш стійкі до тем-
пературних перепадів, ягоди до-
зрівають на 1–2 тижні раніше, ніж 
у звичайної, майже в усіх її сортів 
плоди не псуються при перевезен-
ні (ягоди тверді й транспортабель-
ні), а найголовніше – комерційна 
цінність її набагато вища завдяки 
більш розтягнутому сезону плодо-
ношення. Бо ягоди зав’язуються і 
достигають аж до серйозних осін-
ніх заморозків. Та доглядати за ре-
монтантною полуницею потрібно 
ще ретельніше, ніж за звичайною. 
Бо від того, наскільки правильно 
вносяться добрива й проводить-
ся своєчасне зрошення, залежить 
і кількість, і якість ягід. Адже по-
стійне плодоношення дуже ви-
снажує рослинки. Така полуниця 
любить рости на сонці, з легким 
продуванням вітерцем (вентиля-
ція зменшує ризик захворювання 
грибком). 

Є декілька способів садіння ре-
монтантної полуниці: килимовий, 
гніздовий, шаховий, вертикальний 
та інші. При кожному треба до-
тримуватися відстані між кущами 
не менше 25–40 см. До речі, якщо 
є бажання отримати нові кущи-
ки – вуса з кущів не видаляйте, 

а прикопайте на вільному місці. 
Наприкінці літа вкорінені молоді 
рослини можна продавати та ще 
й на цьому заробляти або ж пере-
саджувати на постійне місце під-
готовлених нових ділянок. 

Щодо сортів, то завдяки зусил-
лям селекціонерів Польщі, Вели-
кобританії, США та інших країн 
кожного року з'являються все нові 
й нові сорти ремонтантної полу-
ниці. Хоча мої знайомі охоче ви-
саджують рослини, які вже давно 
їм полюбилися, бо дають щедрий 
урожай. Ті ж, хто займається ви-
рощуванням полуниці задля бізне-
су, пробують експериментувати з 
новітніми сортами, адже закладені 
ягідники, якщо все зробити пра-
вильно, дають комерційний заро-
біток вже наступного року. Тому 
ще одну користь я помічаю у цій 
справі: полуничні ягідники – це 
швидке створення високооплачу-
ваних робочих місць. Отже, ви-
рощуйте полуницю, смакуйте нею, 
заробляйте і радійте результатам 
своєї праці! Щоб настрій був та-
кий, як у завершальному віршику: 
«У садочку – полуниця. Ви ж на неї 
подивіться! Он які червоні щічки у 
моєї полунички!». 
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ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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



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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ВИРОБНИЦТВО ВИРОБНИЦТВО 
ЯБЛУЧНОГО СОКУ ЯБЛУЧНОГО СОКУ 
НА ПРАКТИЦНА ПРАКТИЦ²²

ХВОРОБА ПХВОРОБА П²²РСА: РСА: 
РИЗИКИ ПОШИРЕННЯ РИЗИКИ ПОШИРЕННЯ 
ТА КОНТРОЛЬТА КОНТРОЛЬ

липень 2021 р.

ДОСВ²Д  ДОСВ²Д  
ВИРОЩУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ 

²НЖИРУ НА ОДЕЩИН²²НЖИРУ НА ОДЕЩИН²

ДВОУРОЖАЙНА ДВОУРОЖАЙНА 
ТЕХНОЛОГТЕХНОЛОГ²²Я Я 

НАСНАС²²ННИЦТВА ННИЦТВА 
КАРТОПЛКАРТОПЛ²²    


