
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

У ВИРОБНИЦТВІ У ВИРОБНИЦТВІ 
ЦИБУЛІ ШАЛОТЦИБУЛІ ШАЛОТ

О
В

О
Ч

І 
Т

А
 Ф

Р
У

К
Т

И
  

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 •

 2
0

2
1

  
 W

W
W

.P
R

O
-O

F.
C

O
M

.U
A

ЛОХИНАЛОХИНА КОНКУРУ КОНКУРУªª    
З ЧОРНИЦЕЮ НА ПОЛЗ ЧОРНИЦЕЮ НА ПОЛ²²СССС²²

ПЕРСПЕКТИВНПЕРСПЕКТИВН²²  
САЛАТИ ВСАЛАТИ В²²Д БЕЙО: Д БЕЙО: 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬРЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

ПІДСУМКИ СЕМІНАРУПІДСУМКИ СЕМІНАРУ

ПРОДУКТИВНИЙ ПРОДУКТИВНИЙ 
ФУНДУКОВИЙ САДФУНДУКОВИЙ САД

ЕФЕКТИВНЕФЕКТИВН²²СТЬ СТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ББ²²ОПРЕПАРАТОПРЕПАРАТ²²ВВ

серпень 2021 р.

НЕБЕЗПЕЧН²НЕБЕЗПЕЧН²
ХВОРОБИ АГРУСУ ХВОРОБИ АГРУСУ 
ЯК ЗУПИНИТИ ЇХ ПОШИРЕННЯЯК ЗУПИНИТИ ЇХ ПОШИРЕННЯ



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи ви-
рощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»



7серпень 2021

Таких підприємств, як ТОВ 
«Транспродтовар», в Україні поки 
що небагато. Господарство спеці-
алізується на вирощуванні різно-
манітних салатів і знаходиться на 
півночі держави, у Чернігівському 
районі Чернігівської області. Най-
цікавіше те, що у ТОВ «Транспрод-
товар» планують збільшувати пло-
щі під салатами, розширювати їх 
асортимент, адже культура спожи-
вання зелені стрімко розвивається 
не тільки у світі, а і в Україні. Нині 
у господарстві 38 га відведено під 
салатну продукцію. 

– Почали вирощувати салати 
з 2018 року. Хоча я спеціалізуюсь 
на цій культурі ще з 2005-го, коли 
працював у іспанській компанії, 
яка постачала салати для мере-
жі Макдональдс, – каже Микола 
Олександрович Кривошеєв, голо-
вний агроном ТОВ «Транспрод-
товар». – Спочатку ми пробували 
займатися так званим органічним 
землеробством, але результат не 
виправдав очікування. Тож виро-
щуємо овочеві культури у тради-
ційний спосіб з використанням 
ЗЗР. Окрім салатів у нас є посіви 
цвітної капусти і пекінської, бро-
колі, картоплі, гарбузу. 

Фахівець зазначив, що насіння 
закуповується виключно в укра-
їнських представництвах всесвіт-
ньовідомих компаній-оригінато-
рів, таких як ТОВ «Бейо Україна», 
де нещодавно з’явилася салатна 
лінійка, яку почали випробовува-
ти на ділянках ТОВ «Транспрод-
товар», і вже є результати оцінки 
ефективності гібридів Bejo Zaden. 

– Насіння салатів ми відправля-
ємо у місто Кременчук, де на про-
фесійному рівні з нього вирощують 
розсаду, яку за графіком висаджу-
ємо на орендованих ТОВ «Тран-
спродтовар» грунтах. З моменту 
посадки насіння і до отримання 
готової розсади проходить близько 
25–28 діб, якщо у весняний період, 
і 19–22 дні, якщо у літній. Раз на 
тиждень забираємо розсаду у Кре-

менчуці і у конвеєрний спосіб на ді-
лянці у півтора гектара висаджуємо 
її у себе. Першу партію висаджуємо, 
коли грунт прогрівається до +15 °C, 
цей період зазвичай наступає у се-
редині або наприкінці квітня. Відто-
ді і запускається конвеєр – садимо 
щотижня. Через півтора–два місяці, 
залежно від сортових особливостей 
салату, зрізаємо перший урожай. 
Кожна ділянка дає по два врожаї на 
сезон. Приблизно за цей період від-
бувається 18 висадок розсади сала-

ту на різних ділянках. Зазначу, що 
співпраця з виробниками розсади 
набагато вигідніша, ніж інвестувати 
чималі кошти у обладнання і власне 
виробництво розсади, – розповів 
Микола Кривошеєв. 

Найперспективнішими з салат-
них новинок, які нині на випро-
буванні у ТОВ «Транспродтовар», 
є салати селекції Bejo Zaden, які 
компанія-оригінатор кілька ро-
ків тому почала впроваджувати на 
українському ринку. Мова про сорт 
Лектріс – салат типу Айсберг, що 
має округлу злегка приплюснуту 
головку і невелику розетку листків, 
плюс зберігає високі показники то-
варності, добре транспортується. 
Основною його перевагою є мож-
ливість вирощувати цей салат у літ-
ній період, бо має високу стійкість 
до стрілкування. Цей сорт при 
компактних розмірах має велику 
вагу. Сорти типу Айсберг – Топа-
чо, Джойс і Руморс – вирізняються 
відмінними якостями формування 
качана з насиченою внутрішньою 
структурою світло-зеленого кольо-
ру. Топачо можна використовувати 
для вирощування ранньої продук-
ції, як і Руморс. А Джойс гарно себе 
показує у другій половині літа і про-
тягом усього осіннього періоду. До 
речі, всі вищезгадані сорти наділені 
потужною кореневою системою, 

ОВОЧІВНИЦТВО 

Микола Кривошеєв 
на робочому місці



толерантністю до борошнистої 
роси і зеленої попелиці, стійкістю 
до стрілкування, а також здатністю 
до тривалого періоду зберігання і 
транспортабельності. 

За словами Микола Кривошеєва, 
«бейовські» салатні сорти, попри 
мінливість погодних умов при ви-
рощуванні у відкритому грунті, ма-
ють шанси вийти у лідери на ринку 
України, адже чудово районовані 
для вирощування у наших регіонах. 

– Салат є культурою швидкорос-
тучою. Він швидко втрачає стійкість 
до різноманітних природних викли-
ків, тому селекціонерам треба сер-
йозно працювати над поліпшенням 
його характеристик. Залежно від 
того, наскільки вдало селекціоне-
ри районують той чи інший гібрид 
салату, залежатиме його майбутнє 
у регіоні використання. Для успіш-
ності експериментів важливо на-
лагодити доставку випробувально-
го матеріалу і його застосування в 
Україні, – наголошує Микола Кри-
вошеєв. 

Також перспективними вважає 
фахівець салат сортотипу Лола 
Біонда – Біондона F1, який призна-
чений для вирощування як у весня-
ний, так і осінній періоди, в західних 
регіонах України і в літній період. 
Рослина формує потужну листову 
розетку зі щільною структурою на-
сиченого зеленого кольору, придат-
ну для транспортування. 

Всі салати ТОВ «Транспродто-
вар» проходять процес переробки 
на території господарства. Їх ми-
ють, сортують, ріжуть і запакову-
ють у вигляді міксів як готовий до 
вживання продукт. У такому вигляді 
салати потрапляють у пункти про-
дажу відомих торгових мереж Укра-
їни, де протягом кількох тижнів їх 
мають реалізувати у свіжому вигля-
ді під торговою маркою Vita Verde. 
Тому налагоджений процес збиран-
ня, підготовки і упаковки товару у 
ТОВ «Транспродтовар» є запору-
кою успіху для виконання контрак-
тних зобов’язань.

– Наш технолог уважно стежить 
за якістю сировини для виробни-
цтва салатних міксів. У першу чергу 
звертає увагу на форму головки, на 
те, щоб усередині неї не утворюва-
лася стрілка. Адже в асортименті є 
нарізки із різною рецептурою, а цей 
продукт швидко псується. Після 
зрізання салату у нас є 3–5 діб для 
того, щоб його помити, порізати, 
розфасувати, аби потім мати кілька 
тижнів на його транспортування і 
реалізацію у вакуумних пакетах, – 
зазначає Микола Кривошеєв. 

Фахівець зауважив, що є салати, 
які підходять лише для літнього ви-
рощування. А є сорти, які витриму-
ють значні зниження температур. 
Тому коли узгоджується річний 
план із виробником розсади, ці па-
раметри враховуються. Першими 
достигає різновид салату Ромен – 
за 40–45 днів, за ним поспішають 
сортотипи Лола Біонда – 45–50 
днів та Лола Роса, який дещо по-
вільніше дозріває, ніж Лола Біон-
да, за 50–55 днів можуть дозріти 
салати типу Айсберг. Якщо мова 
про осінню погоду зі стресовими 
нічними зниженнями темпера-
тур, то останні дозріватимуть і 60 
днів. Екстремальними для салатів 
можуть виявитися і весняні при-
морозки. Тому перші дві ділянки 
з висадженою розсадою у ТОВ 
«Транспродтовар» накривають бі-
лим агроволокном, що рятує від 
температурних коливань. Близько 
трьох тижнів агроволокно знахо-
диться на полі, адже бували випад-
ки, коли загроза приморозків три-
вала до червня. Щоправда, більше, 
ніж приморозків, салати «бояться» 
посухи і грибних хвороб. 

– Салати найбільше не люблять 
стресів і спеки. Оптимальна тем-
пература для них +25–28°C . При 
температурі +28–30 °C на салатах 
починаються зміни – лопають-
ся клітини судин, у результаті не 
надходить живлення, і тканина 
починає відмирати. Це явище на-
зивається «крайовий опік». Воно 
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згубно впливає на якість росли-
ни. Тобто головне у вирощуванні 
салатів –дотримуватися темпера-
турних вимог і вологості. Ці пара-
метри треба тримати в узді, і тоді є 
шанси на успіх. Але ми це можемо 
зробити лише у випадку зі зволо-
женням, адже вплинути на темпе-
ратуру на полі неможливо. Тому за-
стосовуємо якісне зрошення. Для 
цього придбали і використовуємо 
дощувальну машину зі спринклер-
ним поливом, що дає дрібненьку 
крапельку, вона не забиває грунт 
і не перебиває салат. До того ж, 
крапля, коли летить, нагрівається, 
як і вода у трубах. Адже надто хо-
лодною водою поливати не можна, 
щоб не спричинити стресових умов 
для рослин, – ділиться досвідом 
Микола Кривошеєв. 

Він повідомив, що нинішній рік 
для салатів є досить складним че-
рез надмірну кількість дощів, які 
спричиняють грибні захворюван-
ня. Тому при виборі сортів салату 
треба враховувати і показники їх 
резистентності до цього фактора. 
Скажімо, через погодні умови ни-
нішнього року Микола Кривоше-
єв прийняв рішення у наступному 

році відмовитися від використан-
ня кількох найменувань салатів і 
замінити їх на салати з лінійки Bejo 
Zaden, оскільки вони якнайкраще 
показали себе в умовах надмірного 
зволоження. Також у господарстві 
вирощують цикорні салати радічіо 
селекції Bejo Zaden, зокрема, Інді-
го, Васарі і Леонардо, оскільки це 
найкращий варіант нині на україн-
ському ринку. До того ж природна 
легка гірчинка радічіо додає салат-
ним міксам пікантності. 

Як розповів головний агроном, 
щоб успішно вирощувати салати, 

варто також звернути увагу на під-
готовку грунту під висадку розсади 
та на підживлення, до якого салат 
досить чутливий. Під основне вне-
сення добрив Микола Кривошеєв 
рекомендує застосовувати азот, 
фосфор і калій, а у процесі росту 
здійснювати підживлення азотом 
і мікроелементами, які подаються 
в його господарстві у рідкій фор-
мі через клінкери. Також фахівець 
радить не забувати просту істину: 
що посієш, те й пожнеш. І купува-
ти насіння лише у надійних поста-
чальників матеріалу. 

ОВОЧІВНИЦТВО 
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Вегетативний спосіб розмно-
ження часнику обумовлює його 
відносно не-великий коефіцієнт 
розмноження та вірогідність по-
ширення шкідливих об’єктів із 
садивним матеріалом. Найбільш 
поширеними хворобами є ті, що 
зберіга-ються в грунті та на рос-
линних рештках. Такі грибні хво-
роби, як чорна, біла та зелена 
пліснява викликані розвитком 
грибків та спричиняють уражен-
ня рос-лин і погіршення сходів. 
У випадку пошкодження озимого 
часнику це призво-дить до погір-
шення адаптивних властивостей 
(тобто перезимівлі) та зниження 
продуктивності. Значної шкоди 
також можуть завдавати кліщі та 
трипси. Ці шкідники, у свою чергу, 
сприяють перенесенню вірусних 

хвороб, які призво-
дять до виродження 

культури.
Таким чином, запо-

рукою високих урожаїв часни-
ку, крім технологічних заходів, є 
отримання високопродуктивного 
садивного матеріалу, формування 
якого повинно виконуватися за 
здійснення фітосанітарних про-
чищень та кло-нових доборів. 
Певною мірою технологія насін-
ництва часнику є близькою до на-
сінництва картоплі.

Садивний матеріал часнику 
повинен бути ретельно відкалі-
брований. За-звичай найкращий 
урожай дають рослини від вели-
ких зубків. За використання по-
вітряних цибулин для садіння 
також доцільно використовувати 
найкрупніші фракції, притаманні 
конкретному сорту.

 Після збирання часнику у 
процесі його доопрацювання 
(сушіння, розді-лення на зубки, 
калібрування) залежно від умов 
вирощування та короткочас-но-

го зберігання можливим є про-
яв латентної форми хвороб, які у 
прихованому вигляді присутні на 
рослинному матеріалі. На даний 
час розроблено декілька прийо-
мів знезараження поверхні садив-
ного матеріалу.

Прогрівання часнику полягає 
у використанні сухого прогріван-
ня за те-мператури від 40 до 49°С 
протягом 16 год. залежно від сор-
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ту та фізіологічно-го стану насін-
нєвого матеріалу. Ефективність 
даного способу визначали у ла-
бораторних та польових умовах. 
За результатами досліджень вста-
новлено, що запропонований спо-
сіб покращує польову схожість на 
5–12%. За результатами візуаль-
ної оцінки фітосанітарного стану 
посівів встановлено зменшен-
ня прояву симптомів хвороб на 
3–4%, що сприяло збільшенню 
урожайності досліджува-них сор-
тів на 2,6–4,0 т/га.

Використання хімічних про-
труювачів на даний час є об-
меженим вна-слідок відсутності 
офіційно дозволених препаратів 
для даної культури. У пев-них ви-
падках використовують препара-
ти, дозволені для використання 
на ци-булі або інших сільськогос-
подарських рослинах.

Застосування біопрепара-
тів забезпечує розвиток корис-
ної мікробіоти з фунгіцидними 
властивостями, яка сприяє фор-
муванню кореневої системи та оп-
тимальним умовам живлення рос-
лин часнику. Так, бактерії Bacillus 
subtilis зда-тні захистити рослини 
від широкого спектру збудників 
бактеріальних і гриб-них хвороб. 
На даний час тривають досліджен-
ня з ефективності цього напрям-ку.

Озонування шляхом викорис-
тання кисню повітря спричиняє 

високий окислювальний ефект на 
поверхні садивного матеріалу. У 
результаті цього озон (О3) знищує 
грибну, бактеріальну, а у деяких 
випадках і вірусну інфекцію. При 
цьому відсутня проблема його 
зберігання та утилізації. Він само-
розклада-ється за декілька годин. 
У природних умовах це явище 
спостерігається після грози, коли 
також відбувається дезінфекція та 
дезодорація повітря. Проведе-ни-
ми дослідженнями за використан-
ня озону встановлено зменшення 
ураженос-ті садивного матеріалу 

часнику грибами роду Fusarium на 
40–70%, грибами роду Penicillium 
– на 10–20%, чорною пліснявою 
(Aspergillus niger) – на 5–15%. Пе-
резимівля рослин збільшилась на 
15–25%, що забезпечило зростан-
ня урожайності часнику на 33–47% 
залежно від сорту.

В Інституті овочівництва і ба-
штанництва НААН наразі трива-
ють спільні з ННЦ «Фізико-тех-
нічний інститут» дослідження 
залучення газорозрядних тех-
нологій до процесу сільськогос-
подарського виробництва. 

Озонатор моделі S75-P2 - 5mA
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Цибулю шалот уперше по-
чали вирощувати у країнах 
Середземномор’я, потім широко-
го розповсюдження вона набула 
у Франції, Британії, Америці. На 
території України її вирощують 
на півдні, у зоні Лісостепу та По-
лісся. Шалот від інших видів ци-
булевих вирізняє специфічний і 
духмяний аромат, листки ніжні, 
цибулини щільні, забарвлені у 
фіолетовий, жовтий або білий 
колір залежно від сорту і мають 
солодкий, напівсолодкий або го-

стрий смак. За морфологічними 
і біологічними ознаками шалот 
подібна до цибулі ріпчастої. Її 
відмінність – ослаблена здат-
ність до насіннєвого розмножен-
ня, сильне галуження. Вміст су-
хих речовин у цибулинах шалоту 
сягає 22%, цукрів до 10%, ефірної 
олії 38–34 мг/100 г, аскорбінової 
кислоти 7,5–13 мг/100 г. У зеле-
них листках міститься 4–5% цу-
кру, 20–90 мг/100 г аскорбінової 
кислоти. Крім того, у шалоті міс-
титься до 2% білків, мінеральні 

солі, мікроелементи, вітаміни, у 
листках – каротин.

Розмножують шалот головним 
чином вегетативним способом 
– цибулинами, що має свої пе-
реваги та недоліки. Наслідком 
вегетативного розмноження є 
накопичення хвороб, що переда-
ються із посадковим матеріалом, 
через що значна частка цибулин 
гине від гнилей у період збері-
гання, а уражені цибулини, виса-
джені навесні, значно втрачають 
у продуктивності та є джерелом 

ЕФЕКТИВНЕФЕКТИВН²²СТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
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розповсюдження збудників хво-
роб. Позбутися їх можна кілько-
ма шляхами: фізичний метод – 
прогрівання садивного матеріалу 
перед закладанням на зберіган-
ня, що є досить енергомістким; 
хімічний – застосування про-
труйників, фунгіцидів, що є не-
безпечним і нерекомендованим 
у випадках закладання на збері-
гання цибулин продовольчого 
призначення та при вирощуванні 
зелені. Альтернативою є застосу-
вання біологічних засобів контр-
олю патогенів. Їх перевагою є 
безпечність як для довкілля, так і 
для людини та значний економіч-
ний ефект.

У своїй роботі ми приділили 
увагу питанням передзбиральної 
та післязбиральної підготовки 
шалоту до зберігання. За рахунок 
розроблених прийомів досягнуто 
зниження втрат цибулин під час 
зберігання, поліпшення розвитку 
культури у період вегетації, що 
стало запорукою зростання рівня 
врожайності цибулин. 

У процесі досліджень вивчено 
дію біологічних препаратів Гауп-
син та Триходермін та строків і 
способів їх застосування на ріст і 
розвиток рослин шалоту у період 
вегетації і збереженість цибулин 
під час зберігання. Препарати ви-
користовували поетапно: перед 

висаджуванням цибулин (перед-
садивна обробка), у період ве-
гетації (рослини обприскували, 
починаючи з фази появи повних 
сходів через кожні 7–10 діб до за-
вершення вегетації) та перед за-
кладанням на зберігання.

Результати. За результатами 
досліджень в 2016–2019 роках 
встановлено й обґрунтовано до-
цільність застосування біологіч-
них препаратів (Гаупсин, Трихо-
дермін та їх суміші) на посівах 
цибулі шалот. Застосування біо-
препаратів на цибулі шалот сор-

ту Ліра сприяло збільшенню 
кількості цибулин у кущі на 0,4 
– 0,6 шт. до рівня 5,2– 5,4 шт., а 
також середньої маси цибулин 
на 7–15%. Відзначено також по-
ліпшення розвитку асиміляцій-
ного апарату, що відобразилося 
на кількості листків на рослині і 
збільшенні їх висоти. Найвищи-
ми рослини були при застосуван-
ні суміші біопрепаратів Гаупсину 
і Триходерміну під час вегетації 
і складали 53,7 см. Застосування 
суміші біопрепаратів перед ви-
саджуванням стимулювало роз-
виток кореневої системи рослин, 
візуально збільшуючи кількість 
коренів та їх розміри. 

Поліпшення розвитку рослин 
шалоту забезпечило зростан-
ня врожайності цибулин (Рис.1) 
при застосуванні біопрепаратів, 
її рівень значно зростає відносно 
контролю (без обробки). У серед-
ньому за чотири роки досліджень 
урожайність цибулі шалот сорту 
Ліра була вище відносно контр-
ольного варіанту (без обробки) 
на 2,2– 2,8 т/га. Найвищу вро-
жайність цибулин, що становила 
13,2 т/га за схеми висаджування 
70 х 15 см (95 тис. шт./га), забез-

Рисунок 1 - Товарна урожайність цибулі шалот сорту Ліра залежно від 
застосування біопрепаратів
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печило застосування суміші біо-
препаратів Гаупсин та Триходер-
мін. 

У подальшому для встанов-
лення ефективності розроблених 
елементів технології вирощуван-
ня отриманий урожай закладали 
на тривале зберігання (серпень–
квітень). Досліджено ефект від 
використання біопрепаратів під 
час вегетації, перед закладанням 
на зберігання та застосування на 
всіх етапах виробництва (під час 
вегетації + перед закладанням на 
зберігання). Встановлено, що ви-
користання біопрепаратів у тех-
нології виробництва цибулі ша-
лот істотно зменшувало кількість 
пошкоджених гнилями цибулин 
під час тривалого зберігання сор-
ту Ліра на 4,1–7,8% (контроль – 
10,6%) (Табл. 1). Внаслідок цього 
відзначається зростання збере-
женості цибулин за обробки рос-
лин під час вегетації та перед за-
кладанням на зберігання до рівня 
81,9–84,4%; за обробки цибулин 

перед закладанням на зберігання 
– 80,8 – 84,6%; за використання 
біопрепаратів під час вегетації 
склала 80,9 – 86,1% (Табл.   1) за 
210 діб зберігання у сховищі з 
природнім охолодженням. 

На нашу думку, такий ефект 
забезпечується внаслідок знеза-
раження посадкового матеріалу 
та стримування розповсюдження 
збудників хвороб під час веге-
тації, адже збудники сірої та бі-
лої гнилі уражують рослини ще 
під час вегетації. Під впливом 
біопрепаратів відзначено зміну 
біохімічного складу цибулин, зо-
крема, встановлено зростання 
вмісту вітаміну С на 3,4 – 26,4%.

Застосування розробки забез-
печує зниження собівартості ци-
булин після зберігання відносно 
контролю (без обробки) на 21,8 
– 25,9%. 

Таблиця 1 – Вплив біопрепаратів і строків їх застосування на 
збереженість цибулі шалот (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Біопрепарати
Сорт Ліра

Товарні цибулини, % Уражені хворобами, 
%

Обробка під час вегетації

Без обробки (контроль) 77,1 10,6

Гаупсин 80,9 6,5

Триходермін 82,7 4,3

Триходермін + Гаупсин 84,2 3,4

Триходермін+Гаупсин * 86,1 2,8

Обробка перед закладанням на зберігання

Триходермін + Гаупсин 81,2 4,7

Триходермін 83,8 3,9

Гаупсин 83,6 3,3

Обробка під час вегетації та перед закладанням на зберігання

Гаупсин 81,9 5,1

Триходермін 84,4 2,7

Триходермін + Гаупсин 83,9 3,7

Триходермін+ Гаупсин* 84,4 3,0

*- обробка посадкового матеріалу
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Диня канталупа (Cucumis melo 
L.var. Cantalupensis), або Мускус-
на, або Американська, або Тай-
ська належить до родини Гарбу-
зові (Cucurbitaceae). Вона була 
завезена в Західну Європу з Азії 
під час хрестових походів. Згідно 
з легендою, була піднесена як не-
звичайна страва Папі Римському в 
XV столітті. Плід так йому сподо-
бався, що він наказав вирощувати 
його у своєму маєтку в італійській 
провінції Канталупи, за що вона і 
отримала свою основну назву. І 
сьогодні ця диня однаково попу-
лярна як у Старому, так і у Новому 
світі. Американською диню про-

звали за популярність в Америці, 
де виведено багато її генотипів. А 
оскільки сьогодні велика кількість 
канталупи вирощується в Таїланді, 
то ще її називають тайською ди-
нею. 

Рослини досить потужні. Сте-
бла стеляться, листя велике, тем-
но-зеленого кольору. Плоди мо-
жуть бути різної форми: округлої, 
овальної або мають форму при-
плюснутої кулі. Поверхня буває і 
гладкою, і сітчастою, по якій ідуть 
широкі ребра, розділені вузькими 
і глибокими борознами; шкірка 
дуже товста, зморшкувата або на-
віть бородавчаста. Забарвлення 

плодів має жовтуваті відтінки або 
помаранчевий колір, іноді світ-
ло-зелене зі смужками. М'якоть 
переважно оранжево-червоно-
го кольору, ніжна, соковита, яка 
тане, і дуже солодка. У сортів із 
зеленою шкіркою – вершкового 
кольору, з відмінними смаковими 
якостями і приємним мускусним 
ароматом. Маса плодів становить 
у середньому від 0,5 до 1,5 кг, роз-
міри диньки у цьому випадку рід-
ко перевищують 25 см, у деяких 
гібридів маса плодів може стано-
вити до 4–5 кг. По термінах до-
зрівання сорти належать в осно-
вному до середньостиглих, але 
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є і ранньостиглі гібриди, напри-
клад, Канталупа жовта F1. Плоди 
не зберігаються довго, але добре 
переносять перевезення на далекі 
відстані. З канталупи отримують 
відмінні цукати і варення високої 
якості. Вона невимоглива у догля-
ді, стійка до хвороб і шкідників. 
Добре росте як на півдні, так і у 
середній смузі. Склад канталупи 
можна назвати унікальним, адже 
серед усіх сортів динь лише у ній 
присутній каротин. А низька ка-
лорійність робить диню цінним і 
привабливим продуктом.

Склад м'якоті на 100 грамів: ка-
лорії – 34, жири – 02 г, насичені 
жири –0,1 мг, холестерин – 0 мг, 
натрій – 16 мг, калій – 267 мг, вуг-
леводи – 8 г, харчові волокна – 0,9 
г, цукор – 8 г, білки – 0,8 г, вітамін 
C – 36,7 мг, кальцій – 9 мг, залізо – 
0,2 мг, вітамін B6 – 0,1 мг, магній – 
12 мг. Крім цього, до її складу вхо-
дить багато корисних речовин, а 
саме: вона виділяється наявністю 
вітаміну C, який своєю кількістю 
випереджає кавун у три рази; холін 
покращує пам'ять; бета-каротин, 
який є сильним антиоксидантом, 
сприяє підвищенню опірності і 
стійкості організму до неспри-
ятливих впливів зовнішнього се-
редовища; зеаксантин – різновид 
пігментів з каротиноїдної групи 

служить профілактикою інсульту, 
низки серцевих патологій, сприяє 
захисту очей від шкідливого впли-
ву ультрафіолетових променів; ка-
лій нормалізує серцеву діяльність 
і тиск. Завдяки присутності в хі-
мічному складі мускатної дині іно-
зину зменшується концентрація 
холестерину, забезпечується зміц-
нення волосся. Також вони допо-
магають роботі шлунково-кишко-
вого тракту, підвищують опірність 
організму зовнішнім негативним 
впливам, у тому числі і стресам. 

Серед переваг відзначаються 
такі: грубість сітчастості на шкір-
ці не дозволяє плодам розтріс-
куватися через надмірну вологу; 
культура легко переносить вологе 
і не дуже тепле літо у порівнянні з 
азіатськими сортами. Диня неви-
баглива при вирощуванні. Володіє 
стійкістю і відрізняється відмін-
ним смаком. 

З недоліків можна відзначити 
нетривале зберігання. З цієї при-
чини диню рекомендують вживати 
в їжу протягом трьох тижнів після 
збирання врожаю. При більш три-
валому зберіганні плоди позбавля-
ються своєї привабливості. Крім 
вживання в їжу у свіжому вигляді з 
неї виготовляють відмінні цукати, 
варення та повидло. Свіжий овоч 
чудово втамовує спрагу, але довго 

у такому вигляді не зберігається. 
Пасічники отримують у період цві-
тіння рослин смачний мед, який 
носить назву бекмес. З насіння 
готують ароматне рослинне мас-
ло. Через її нетривале зберігання, 
крім звичного всім вживання в їжу 
у свіжому вигляді, з канталупи ви-
готовляють сухофрукти, але про-
цес цей досить складний і довгий. 

Особливості вирощування. Для 
садіння динь рекомендовано під-
бирати ділянки, окремі від інших 
культур. Вони повинні відмінно 
освітлюватися і прогріватися со-
нячним світлом, не зазнавати 
впливу холодних вітрів. Найкра-
ще зупиняти вибір на південних 
схилах. Добрими попередниками 
є зернові, бобові, білоголова ка-
пуста, часник, цибуля, огірки. Не 
рекомендуються як попередники 
для дині всі види гарбузових, то-
мати, морква. 

Дині вирощують двома спосо-
бами – сівбою у відкритий грунт 
або розсадою. У південних регіо-
нах канталупи зазвичай сіють на-
сінням. Другий варіант найчасті-
ше використовується у районах із 
холодним кліматом. 

Необхідно заздалегідь підготу-
вати ділянку для сівби або садіння. 
Краще за все для канталупи підхо-
дить слабокислий грунт, суглинок 
або піщаний. Грунт повинен бути 
легким, добре пропускати воду і 
повітря. Ділянка має бути досить 
великою і добре освітленою.

ЦЕ ЦІКАВО
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В умовах Лісостепу України на 
чорноземах оптимальним є вне-
сення основних добрив під зябле-
ву оранку (N45P60K45, гній або пе-
регній – 20 т/га), що забезпечить 
до 40% прибавки врожаю. На пів-
дні України також рекомендовано 
вносити N40P60K60 восени під зя-
блеву оранку.

У зоні північного Степу України 
застосовують N45P45K45 під зябле-
ву оранку. Але диня краще реагує 
на роздільне внесення добрив: 
N35P35K45 – під зяблеву оранку, Р10 
– у рядки при сівбі, N10 – у піджив-
лення, яке проводять на початку 
утворення пагонів; або під зяблеву 
оранку P45K45 і навесні під культи-
вацію N45.

Досить привабливим з еконо-
мічної та екологічної точок зору є 
локальний спосіб внесення міне-
ральних добрив, який є компонен-
том ресурсозберігаючої технології 
вирощування. Його здійснюють 
внесенням стрічкою через 35 см 
або у рядок, що дає можливість 

зменшити кількість добрив у 2–4 
рази без зменшення врожайності. 
Для раціонального застосування 
добрив доза їх внесення під диню 
після озимої пшениці може стано-
вити локально N22, 5P22, 5K22, 5 або 
лише при сівбі N11P11K11. Локальне 
внесення добрив половинною до-
зою забезпечує майже таку саму 
врожайність, як і повною. 

За вирощування дині розсадним 
способом найбільш раціональним 
вважається вирощування по 2 
рослини у горщику. Розсаді потрі-
бен полив теплою водою і достат-
нє освітлення. Через 4–5 тижнів, 
коли буде 4–5 справжніх листків, 
можна пересаджувати рослини 
у відкритий грунт. Спочатку ре-
комендується накрити грядки 
плівкою або агроволокном, натяг-
нутим на каркас, щоб захистити 
рослини від комах, низьких темпе-
ратур і сонячних опіків. Але коли 
рослини дині почнуть цвісти, їх 
слід буде розкрити, щоб відбулося 
запилення.

За сезон вирощування дині 
необхідні 3–4 міжрядні обробки. 
Бур'яни на посівах дині слід ре-
тельно видаляти прополюванням, 
особливо у початковий період 
росту, поки диня не сформує по-
вноцінні пагони.

Диню можна також вирощувати 
на шпалері, а для підтримки плодів 
використовувати сітки. Канталупа 
досить невибаглива рослина, але 
слід враховувати, що вона дуже 
вимоглива до поливу, особливо у 
спекотний, посушливий час.

Канталупа відзначається висо-
кою стійкістю, але іноді все ж ура-
жується хворобами (борошнис-
тою росою, кореневою гниллю та 
ін.) або шкідниками (попелицею, 
павутинним кліщем). У цих ви-
падках необхідно обробляти по-
сіви спеціальними препаратами зі 
«Списку дозволених для викорис-
тання в Україні».

Рослини також рекомендується 
прищипувати, що сприяє форму-
ванню більшої кількості бічних па-

ЦЕ ЦІКАВО
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гонів. Підгодовувати необхідно під 
час активного росту, використову-
ючи азотні добрива. Під час цвітін-
ня і зав'язування плодів застосову-
ються фосфорні та калійні добрива. 
За сезон дині потрібно 3 підгодівлі: 
дві до початку цвітіння (азотними 
добривами) і одна у період цвітіння 
(калійними і фосфорними).

Селекційні роботи з виведення 
нових генотипів канталупи трива-
ють досить успішно. Створено ряд 
сортів і гібридів. До числа найбільш 
перспективних можна віднести на-
ступні:

Канталупа жовта. Потужна 
рослина має довгі пагони і великі 
листки темно-зеленого відтінку. 
Ранньостигла (60–70 діб). Плоди 
мають грубу сітку на шкірі, оваль-
ної форми, вага їх сягає 2,5 кг. Вміст 
загального цукру 14%, стійка до 
хвороб.

Ірокез. Потужна рослина має 
довгі пагони і великі листки тем-
но-зеленого кольору. Середньо-
стигла (80–90 діб). Плоди оваль-
ної форми, мають грубу сітку на 
шкірі, вага їх сягає 1,7 кг. Перева-
гою цієї дині є рекордний вміст в 
її м'якоті бета-каротину і вітаміну 
А. Лежкість середня, урожай слід 
знімати своєчасно, щоб дині не 
перезріли. Відрізняється стійкіс-
тю до хвороб.

Блонді. Один із нових сортів 
із середнім (80–85 діб) терміном 
дозрівання. Рослина має високу 
адаптивну здатність до нових осо-
бливостей клімату, показників грун-
тового складу, рівня вологи. Плоди 
невеликі, 0,4–0,6 кг, приплюснуті 
або овальні. М'якоть помаранчева, 
містить велику кількість сахарози і 
фруктози, а також вітамінів РР, А і С, 
відзначається високою стійкістю до 
кореневої гнилі.

Канталупа зелена. Особливіс-
тю даного сорту є зелений колір 
шкірки. Плоди мають вагу близько 
1,2 кг, кулясту форму і густу грубу 
сітку на шкірці. Диня транспорта-
бельна. М'якоть кремово-зелена, 
соковита, дуже солодка через під-
вищений вміст цукрів. Містить 
велику кількість вітамінів РР, С, А, 
каротину. Сорт стійкий до хвороб і 
знижених температур.

Шаранта. Плоди відрізняються 
невеликою вагою – від 0,6 г до 1,0 
кг. Своїми показниками Шаранта 
схожа на інші дині, але головна її 
особливість полягає у сильному 
і стійкому ароматі і пікантному 
присмаку. Вирощується тільки 
у Франції, в умовах захищеного 
ґрунту. Найчастіше її використо-
вують як додатковий інгредієнт.

Галлія. До умов зростання 
особливих вимог не пред'являє, 

однаково добре переносить під-
вищений рівень вологості і по-
сушливий період, відрізняється 
стійкістю до знижених темпе-
ратур. Середньостиглий сорт з 
м'якоттю фісташкового відтінку. 
Плоди не дуже великі. Головна 
цінність полягає у високій адап-
тивній здатності.

Оксана. Ранньостиглий (60–70 
діб). Плоди можуть тривалий час 
зберігатися без втрати товарного 
вигляду. Відзначається великими 
плодами до 4–5 кг. Вони мають 
овальну форму і жовте забарвлен-
ня. Шкірка покрита густою сіт-
кою. Всередині знаходиться біла 
м'якоть. Вона вважається досить 
соковитою і трохи кислувата. Має 
високу стійкість до хвороб.

Прескотт. Це старовинний 
французький сорт. За зовнішнім 
виглядом він оригінальний. Для 
культури характерні білі ребристі 
плоди, які мають багато горбків. 
На розрізі м'якоть має помаран-
чевий відтінок і відзначається чу-
довим ароматом та солодким сма-
ком. Цей сорт зустрічається рідко.

Паризька. Це також сорт фран-
цузької селекції. Він відрізняється 
прекрасними смаковими якостями 
і екзотичним зовнішнім виглядом. 
Рослина вважається невибагли-
вою і придатна для культивування 
у різних регіонах. 

Біла мускатна. Це ранній сорт. 
Він дозріває за 60–70 діб. Плоди 
відрізняються округлою формою 
і мають гладку шкірку. Маса може 
досягати 2 кілограмів. Всереди-
ні присутня соковита і солодка 
м'якоть зеленуватого кольору.

Отже, як ми вже наголошували, 
самим надійним елементом кожної 
технології поряд із технологічними 
прийомами є генотип, і тільки вра-
ховуючи всі елементи, можна отри-
мати бажаний урожай цієї екзотич-
ної рослини. Обирайте сорти на 
свій смак і отримуйте задоволення 
від вирощування і споживання цін-
ного продукту. 

ЦЕ ЦІКАВО



За повідомленням Produce Report, 
звіт промисловості, недавно випуще-
ний сільськогосподарською консалтин-
говою компанією iQonsulting, показує, 
що виробництво лохини у південній 
півкулі зростає швидше, ніж будь-коли. 
Це був рекордний сезон для експорте-
рів південної півкулі: загалом було екс-
портовано понад 312000 тонн чорниці, 
що на 20% більше, ніж у попередньому 
сезоні. Зростання відбулося значною 
мірою великими експортерами світо-
вого масштабу, які цього сезону дося-
гли нових рекордів, а саме: Перу, Чилі, 
Південно-Африканської Республіки та 
Колумбії.

ПЕРУ. Статистичні дані свідчать, 
що Перу залишається найбільшим екс-
портером чорниці у південній півкулі. 
Щорічний приріст урожаю у цій країні 
тримається на рівні 36%. Експорт Перу 
демонструє стабільне зростання і ко-
жен сезон протягом декількох років до-
сягає нових максимумів. Найпошире-
ніший експортний сорт Перу – Білоксі, 
також збільшився експорт інших сортів 
чорниці.

ЧИЛІ. Чилі є другим за величиною 
експортером чорниці високорослої у 
південній півкулі, цього сезону експор-
тувалося майже 118 000 тонн, що на 
8% більше, ніж у попередньому сезоні. 
Це значною мірою стало результатом 
збільшення площі посадок та вилучен-
ня чорниці з регіонів Любле та Біобіо, 
які традиційно призначені для про-
мислового заморожування ягід, а не 
експорту їх у свіжому вигляді. На два 
основні експортні сорти Чилі – «Дюк» 
та «Спадщина» –припадає 40% експор-
ту чорниці країни.

Склад експортного ринку чорниці 
Чилі та Перу змінювався. Північна 

Америка залишається най-
більшим ринком про-

тягом останніх трьох 
сезонів, та її частка 

скорочується, а екс-
порт до Європи і 

Азії збільшуєть-

ся.
ІНШІ ЕКСПОРТЕРИ 
ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ

У Південно-Африканській Республі-
ці та Колумбії також спостерігаються 
тенденції зростання експорту, тоді як 
решта країн південної півкулі, вклю-
чаючи Уругвай, Нову Зеландію, Ав-
стралію та Аргентину, зареєстрували 
зменшення експорту чорниці протягом 
сезону 2020–21. Це значною мірою було 
спричинено тенденцією до знижен-
ня експорту в Уругваї. Нова Зеландія 
та Австралія демонстрували загальну 
тенденцію до зростання минулого року 
з падінням експорту лише в минулому 
сезоні частково через залежність секто-
ра від іноземних працівників і дефіцит 
робочої сили, пов'язаний із пандемією. 

ОРГАНІЧНА ЧОРНИЦЯ
Експорт органічної чорниці з країн 

південної півкулі також підтримує тен-
денцію до зростання. Хоча офіційні дані 
про органічну чорницю доступні не з 
усіх країн, звіт підтверджує, що чилій-
ський експорт органічної чорниці зна-
чно зріс. З червня по вересень кожного 
року Перу є основним постачальником 
органічної чорниці, конкуруючи з ПАР, 
Аргентиною та Уругваєм, тоді як пік 
експорту Чилі припадає на грудень–лю-
тий кожного року.

ЗАМОРОЖЕНА 
ЧОРНИЦЯ

Індустрія замороженої чорниці у 
південній півкулі розвивалася пара-
лельно зі свіжим ринком. Основне 
зростання експорту замороженої чор-
ниці відбулося з Перу, при цьому Чилі 
також підтримує стабільний експорт, а 
інші країни південної півкулі експор-
тують лише невеликі обсяги. Чилі має 
перевагу з точки зору розподілу ринку, 
з більшим охопленням в Азії та Океа-
нії. Нині приблизно 31% поставок за-

мороженої чорниці з Чилі складають 
органічні ягоди.

ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК 
ЧОРНИЦІ

Протягом сезону 2020–21 країни 
Північної Америки були найбільшим 
експортним ринком чорниці високо-
рослої південної півкулі, на її частку 
припадає 55% обсягу експорту та 21% 
зростання. Середні ринкові ціни у США 
залишилися подібними або трохи ви-
щими, ніж у попередньому сезоні. Про-
позиції органічної чорниці у Сполуче-
них Штатах Америки протягом кількох 
сезонів неухильно зростали як з точки 
зору імпорту, так і з точки зору місцево-
го виробництва.

У континентальній Європі на по-
чатку сезону було передбачено значне 
зростання пропозиції, що вплинуло на 
середньострокові тенденції цін.

Аналогічну ситуацію спостерігав і 
китайський ринок, причому прогнозу-
ється збільшення пропозиції на початку 
сезону 2020–21. Однак пропозиція чи-
лійської чорниці високорослої, яку зі-
брали пізніше, ніж у попередньому році, 
призвела до зростання цін у листопаді 
та грудні минулого року. 

Загалом, глобальна пропозиція чор-
ниці високорослої диверсифікувалася, 
збільшення обсягів місцевого вироб-
ництва тисне на експортерів південної 
півкулі. У Сполучених Штатах зростає 
частка чорниці високорослої, яку ви-
рощують у Мексиці, тоді як у Європі 
потужними гравцями на ринку ло-
хини виступають Іспанія та Марок-
ко. У Китаї також спостерігається 
конкуренція імпортній лохині з 
боку місцевих тепличних гос-
подарств, де вирощують чор-
ницю високорослу, обсяги 
врожаю за останні роки де-
монструють значний при-
ріст. 

ЦЕ ЦІКАВО
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Доводилося часто чути звину-
вачення у бік того, хто займається 
продажем хімікатів. Мовляв, про-
дав неякісний препарат, який не мав 
бажаного ефекту, а тому покупці ви-
магали повернути гроші і навіть від-
шкодувати збитки. Але коли деталь-
но розбираєшся з ситуацією, то часто 
з'ясовується, що проблема криється 
зовсім не в препаратах, а в непра-
вильному їх застосуванні. Тож, щоб 
уникнути більшості проблем, давайте 
розглянемо найпоширеніші помилки, 
які робляться при використанні засо-
бів захисту рослин. 

НЕПРАВИЛЬНИЙ 
РЕГЛАМЕНТ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Це найпоширеніша помилка. У 
каталогах, переліках і на етикетках 
засобів захисту рослин (ЗЗР) містить-
ся інформація про регламент засто-

сування того чи іншого препарату. 
Там обов’язково має бути написано 
саме про ті умови, при дотриманні 
яких препарат повинен спрацювати 
найефективніше. Якщо ж ці правила 
порушуються, то ефективність ви-
користання препарату гарантувати-
ся не може. От, до прикладу, регла-
мент застосування деяких гербіцидів 
має містити в собі кілька пунктів, а 
саме: фаза розвитку культури, пере-
лік бур’янів, які потрібно знищити, 
та фази їх розвитку, рекомендована 
норма витрати препарату і робочого 
розчину на гектар, температурний 
режим під час робіт. Досвідчені агро-
номи завжди попіклуються про час 
доби при внесенні пестициду і будуть 
зважати на температуру навколиш-
нього середовища, оскільки більшість 
препаратів при високих або низь-
ких температурах можуть взагалі не 
спрацювати або впливати на рослини 
неправильно й малоефективно. 

НОРМА ВНЕСЕННЯ

Треба ретельно дотримуватися 
норми внесення. Якщо вона була пе-
ревищена, то препарат також може 
спрацювати неправильно і негативно 
вплинути на саму культуру, а якщо 
була занижена, то препарат міг спра-
цювати занадто слабо або і взагалі не 
спрацювати. Щодо норми витрати 
робочої рідини, то в регламенті пови-
нно бути вказано діапазон (зазвичай 
– від 200 до 300 літрів на гектар), бо 
в разі його невідповідності можливе 
погіршення дії пестицидів. 

ПОГОДА 

Однією з проблем можуть бути й 
погодні умови. Якщо після обпри-
скування пройде дощ, то він може 
змити майже весь препарат. Тож і 
очікуваного ефекту від такої обробки 
не буде. Це стосується практично всіх 
пестицидів, як генериків, так і оригі-
нальних. Правда, дещо поліпшити си-
туацію може додавання в бакову су-
міш поверхнево активної речовини. 
Вона прискорює проникнення пести-

ХХ²²ММ²²ЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН.  ЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН.  
ЩО МОЖЕЩО МОЖЕ  БУТИ НЕ ТАК?БУТИ НЕ ТАК?
Різні способи боротьби зі шкідниками та хворобами застосовують 
аграрники. Але найпоширенішим методом є все ж хімічний. Прав-
да, дехто під час робіт із засобами захисту рослин припускається 
помилок. Як же їх уникнути? 
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циду в рослину і дещо зменшує його 
змивання. Найкращим варіантом є 
внесення пестицидів саме в суху ма-
ловітряну погоду. Але не варто за-
бувати й про температурний режим, 
бо за високої температури оброблені 
рослинки можуть просто «згоріти» 
через те, що краплі, які потрапляють 
на них, можуть спрацювати як лінзи, 
що заломлюють сонячне проміння. 
Ґрунтові гербіциди також критично 
залежать від вологи. При її нестачі 
препарати також можуть не спра-
цювати. Відсутність опадів нівелює 
очікуваний ефект від внесення біль-
шості ґрунтових гербіцидів. Погано 
й тоді, коли вологи занадто багато. У 
такому випадку ґрунтові гербіциди 
змиваються нижче рівня кореневої 
системи бур’яну і тоді вони можуть 
пригнічувати кореневу систему куль-
тивованої рослини. Вітер також може 
негативно впливати на вирощувані 
культури. Особливо під час внесення 
препаратів. Він не дає обприскува-
чу рівномірно розповсюдити краплі 
розчину, що летять з форсунок. У ре-
гламенті застосування зазначається, 
що обприскування не варто проводи-
ти при швидкості вітру понад 5 м/с. 
За таких обставин препарат взагалі 
може не потрапити на певну частину 
поля, а може «зачепити» й ділянки з 
тими культурами, для яких він буде 
шкідливим. 

ЯКІСТЬ ВОДИ 

Тут треба звернути увагу на кілька 
чинників: і на те, звідки береться вода 
для заправки, і на те, яке обладнан-
ня використовується для фільтрації 
води при водозаборі. Бо деякі до-
мішки, що можуть міститися у воді, 
здатні зв'язувати хімічні елементи 
хімпрепаратів і тим самим погіршу-
вати їх роботу. Також треба знати рН 
води, який може коливатися від кис-
лого до лужного, бо в залежності від 
його рівня вода по-різному взаємодіє 
з хімічними елементами. У деяких ви-
падках діюча речовина препарату в 
обприскувачі за час транспортування 

її до поля може пройти процес напів-
розпаду, і очікуваного ефекту від вне-
сення ЗЗР не буде. 

Звичайно, у сільському господар-
стві бувають різні ситуації, і одно-
значно звинувачувати в чомусь один 
із перерахованих факторів не можна, 
але, дотримуючись правил внесення 
препаратів і регламенту, можна міні-
мізувати негативні наслідки від всіх 
факторів, що впливають на ефектив-
ність роботи різних препаратів.

НЕПРАВИЛЬНО 
ПОБУДОВАНА СХЕМА 
ЖИВЛЕННЯ І СХЕМА 
ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Через певні обставини стається 
так, що відповідальні працівники 
господарств пропускають появу 
хвороби або ж пізно її розпізнають 
і невчасно обробляють посіви. Тому 
господарям треба уважно слідку-
вати за причинами неправильного 
розвитку рослин і робити правки до 
запланованих робіт. Також важливо 
вивчати ці причини та їх наслідки і 
вже розуміти, як готувати врожай 
до зберігання, навіть коли він ще у 
полі. Тобто агроном-фахівець пови-
нен чітко розуміти, як робити про-
філактику хвороб і як діяти, коли 
початок поширення патогенного 
впливу вже пропущено. Те ж саме 

треба робити і під час боротьби зі 
шкідниками. 

За останніми даними статистики, 
через помилки, допущені під час за-
хисту рослин, агропідприємства мо-
жуть недоотримати від 10 до 30% по-
тенційного врожаю, а деякі – і до 40%.

Наразі у багатьох ЗМІ поширюєть-
ся думка, що хімічні препарати мають 
шкідливий вплив та багато недоліків, 
але вони все ж дуже широко вико-
ристовуються. Тут просто хотілося б 
акцентувати увагу на тому, що вимо-
ги до заходів безпеки під час робіт з 
хімічними речовинами пишуться на 
інструкціях не просто так. Стосують-
ся ж вони не лише великих сільсько-
господарських підприємств, а й неве-
ликих фермерських господарств. 

І взагалі, перед початком прове-
дення робіт з використанням хіміч-
них речовин необхідно ознайомитись 
із вимогами, визначеними Законом 
України «Про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благопо-
луччя населення». А використання 
пестицидів в окремих галузях народ-
ного господарства, у колективних 
та індивідуальних садах і городах, а 
також продаж їх населенню повинне 
здійснюватись тільки у відповідності 
з «Переліком пестицидів і агрохімі-
катів, дозволених до використання в 
Україні». 

Максим ДІБРОВА
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АМЕРИКАНСЬКА 
БОРОШНИСТА РОСА

Хвороба є дуже поширеною і над-
звичайно шкідливою. У хворих рос-
лин суттєво зростає недобір урожаю 
ягід, зменшується приріст пагонів. 
Через інтенсивний розвиток хвороби 
урожайність знижується до 50%, при-
ріст пагонів зменшується в 1,2–1,5 
разу, різко знижується стійкість рос-
лин до низьких температур. 

Захворювання проявляється на 
листках, пагонах і плодах у вигляді 
білого борошнистого нальоту, який 
пізніше ущільнюється, стає темно-
сірим, на ньому з’являється велика 
кількість дрібних чорних крапок – 
клейстотеціїв гриба. Уражені листки 
деформуються, засихають і обпада-
ють. На пагонах хвороба проявляєть-
ся у вигляді ураження верхівки при-
росту, ріст їх припиняється, верхівки 
скривлюються, засихають, стають ко-
ричневими, пізніше чорніють. На не-
стиглих ягодах білий наліт легко сти-
рається, пізніше ущільнюється, стає 

темно-сірим, повстяним, покритим 
дрібними чорними крапками. Ураже-
ні ягоди перестають рости, засихають 
і осипаються.

Збудником хвороби є гриб 
Sphaerotheca mors-uvae Berk et Curt, 
який може поширюватися на сморо-
дину, і навпаки. У циклі свого розви-
тку гриб формує конідіальну і сум-
часту стадії. 

Під час вегетації гриб поширюєть-
ся конідіями. Для зараження рослин 
патогеном оптимальними умовами є 
температура 17–200С і вологість по-
вітря 90–100%. Залежно від погодних 
умов збудник хвороби формує до 10 і 
більше генерацій конідіального спо-
роношення. 

Сумчасте спороношення форму-
ється у вигляді закритих плодових 
тіл – клейстотеціїв і з’являється під 

час дозрівання ягід. Сумки із сумкос-
порами дозрівають навесні, і від них 
відбувається первинне зараження 
рослин.

Джерело інфекції – уражені рос-
лини, обпалі уражені листки і ягоди, 
на яких зберігаються клейстотеції 
гриба, а на уражених пагонах – гриб-
ниця. Первинно рослини заража-
ються від сумкоспор, а вторинно – 
від конідій. 

Ягоди на хворих рослинах дріб-
ні, на смак кислі; пагони припиня-
ють ріст, викривлюються, міжвузля 
короткі; листки жовтіють і обпада-
ють. У разі інтенсивного ураження 
габітус куща суттєво змінюється, і 
насадження аґрусу стають малопро-
дуктивними. За епіфітотійного роз-
витку хвороби втрати врожаю часто 
сягають 100%.

НЕБЕЗПЕЧННЕБЕЗПЕЧН²² ХВОРОБИ АГРУСУ   ХВОРОБИ АГРУСУ  
ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ̄̄Х Х 
ПОШИРЕННЯПОШИРЕННЯ

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

ЗАХИСТ РОСЛИН

Великої шкоди агрусу наносять численні хвороби різної етіології. Вони 
істотно знижують як продуктивність рослин, так і якість вирощеної 
продукції. Частина хворих рослин через кілька років гине. Щоб запобіг-
ти поширенню і розвитку хвороб на культурі, слід вміти розрізняти 
їх діагностичні ознаки, знати біоекологічні особливості розвитку їх 
збудників, джерела зберігання інфекції, що дозволить швидко і якісно 
провести безпечні, ефективні профілактичні заходи.
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АНТРАКНОЗ
Хвороба досить поширена у райо-

нах з достатнім зволоженням. Най-
характерніша ознака хвороби – утво-
рення на листках дрібних, діаметром 
до 1 мм, бурих, кутастих, неправиль-
ної форми плям, які

обмежені дрібними жилками. У 
центрі плям згодом під епідермісом 
листків формується конідіальне ложе 
гриба. Часто плями зливаються, охо-
плюють значну частину пластинки 
і надають листкам коричневого за-
барвлення. Пізніше епідерміс лист-
ків у місцях уражень розривається, 
і на поверхні з’являються у вологу 
погоду блискучі блідо-рожеві або бі-
луваті купки-подушечки конідіаль-
ного спороношення гриба. Уражені 
листки засихають і обпадають. На 
черешках листків, на плодоніжках і 
пагонах хвороба проявляється у ви-
гляді видовжених вдавлених бурих 
плям і виразок. На ягодах антракноз 
проявляється у вигляді поверхневих 
дрібних малопомітних темних плям 
та крапок. 

Збудником хвороби є гриб 
Depranopeziza ribis v. Hohn (анамор-
фа: Gloeosporidiella ribis Pers), який у 
своєму циклі розвитку формує коні-
діальне і сумчасте спороношення. За 
вегетацію рослин гриб утворює дві 
генерації конідіального спороношен-
ня. Конідії гриба поширюються пере-
важно краплинами дощу і комахами. 
Інкубаційний розвиток хвороби за 
температури 15–200С триває 8–12 
днів.

Сумчаста стадія формується на-
весні на листках, що перезимували. 
Сумкоспори дозрівають у травні і 
викликають у цей період первинне 
ураження рослин. Посилюється роз-
виток антракнозу у роки з великою 
кількістю опадів.

Джерело інфекції – опалі уражені 
листки і ягоди, на яких гриб зберіга-
ється у вигляді конідіального ложа 
(строми).

Шкідливість антракнозу на аґру-
сі виявляється у різкому зниженні 
асиміляційної поверхні рослин у ре-

зультаті передчасного обпадання ура-
жених листків, що негативно позна-
чається як на прирості пагонів, так і 
на їх зимостійкості. Через інтенсив-
ний розвиток хвороби урожай ягід 
знижується на 20–80% у поточному і 
на 50–70% у наступному році, до 50% 
уражених гілок відмирає протягом 
зими.

СЕПТОРІОЗ  
(БІЛА ПЛЯМИСТІСТЬ)

Захворювання виявляється скрізь, 
але найбільшої шкоди завдає у лі-
состеповій зоні країни. На листках 
з’являються округлі або кутасті неве-
ликі, діаметром до 1–3 мм, бурі плями 
з темно-бурою облямівкою. Пізніше 
вони розростаються, часто зливають-
ся, центр їх стає білим або світло-сі-
рим. На ураженій тканині з верхнього 
боку пластинки формуються чор-
ні крапки – пікніди гриба. Уражені 
листки передчасно обпадають. На па-
гонах утворюються некротичні смуги 
або поздовжні плями з антоціановою 
темно-бурою облямівкою. Уражена 
тканина розвивається у вигляді по-
здовжніх тріщин. У місцях ураження 
формуються пікніди гриба. На ягодах 
ознаки хвороби з’являються перед 
початком їх достигання – дрібні ко-
ричневі плями, часто із склероціаль-
ноподібними шкірками. Пізніше пля-
ми злегка вдавлюються, більшають і 
покриваються чорними пікнідами.

Збудником хвороби є гриб 
Mycosphaerella ribis Kleb. (анамор-
фа: Septoria ribis Desm.), який окрім 
агрусу уражує смородину. Протягом 
вегетації гриб розвивається в пікні-
діальній стадії. Сумчаста стадія фор-
мується восени у місцях розміщен-
ня пікнід. Достигання сумкоспор у 
псевдотеціях, які первинно уражують 
рослини, спостерігається навесні – 
на початку літа. Вторинне зараження 
відбувається від пікноспор. Пікнос-
пори і сумкоспори гриба пророста-
ють лише у крапельній волозі. Розви-
ток хвороби на агрусі відбувається за 
температури 60С–330С (оптимум 18–

220С) і вологості повітря 80% та вище. 
Інкубаційний період хвороби триває 
близько 9 діб. 

Джерело інфекції – уражені пагони 
рослин та опалі уражені листки, на 
яких зберігаються псевдотеції гриба. 

Шкідливість хвороби полягає у 
зменшенні асиміляційної поверхні 
листків і передчасному їх обпаданні, 
зниженні продуктивності рослин, по-
гіршенні якості ягід, слабкому при-
рості однорічних пагонів. У разі ін-
тенсивного враження агрусу урожай 
ягід знижується на 30–50% і більше.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Борошниста роса 
(уражені листки)

Борошниста роса 
(уражені ягоди)
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СТОВПЧАСТА ІРЖА
Хвороба на аґрусі мало пошире-

на порівняно із чорною смороди-
ною. Проявляється захворювання 
на листках у вигляді хлоротичних 
жовтуватих, нерівномірно розміще-
них плям з верхнього боку (ецій) і 
оранжевих пустул (урединій) з ниж-
нього боку пластинки. Урединії мо-
жуть покривати всю поверхню лист-
ка і надавати іржавого забарвлення 
пластинці. Пізніше у місцях уражень 
з’являються жовто-коричневі або 
коричневі рогоподібні вирости, які 
складаються із теліоспор гриба, що 
зрослися у стовпчики. Уражені лист-
ки буріють, некротизуються і обпада-
ють.

Збудником хвороби є дводомний 
іржастий гриб Cronartium ribicola 
Fisch., який розвивається за повним 
циклом. На агрусі і смородині формує 
урединії і телії, на проміжних живите-
лях – веймутовій сосні (Pinus strobus 
L.) і сибірському кедрі (Pinus ribirica 
Moryr) – спермогоніальну та еціальну 
стадії. 

Теліоспори гриба проростають 
восени і уражують гілки сибірського 
кедра і веймутової сосни. Навесні у 
місцях уражень гриб формує спермо-
гоніальну і еціальну стадії. Від еціос-
пор здійснюється первинне ураження 
листків смородини. 

Уражені гілки веймутової сосни і 

сибірського кедра з року в рік є по-
стійним джерелом – резерватором і 
постачальником інфекції іржі, поки 
уражена гілка повністю не засохне і 
відімре. Урединіоспори гриба на об-
палих уражених листках агрусу та 
смородини після м’якої зими можуть 
бути додатковим джерелом інфекції. 

Шкідливість хвороби виявляється 
у суттєвому зниженні асиміляційної 
поверхні рослин у результаті перед-
часного відмирання уражених лист-
ків, зниженні зимостійкості рослин, 
зменшенні врожаю і погіршенні його 
якості. 

БОКАЛЬЧАСТА ІРЖА

Хвороба спричиняє передчасне 
обпадання листя, інтенсивно уражує 
зав’язі, що різко позначається на ве-
личині та якості урожаю ягід. 

Захворювання на аґрусі поширено 
переважно у поліській зоні країни. 
Його розвиток переважно спостері-
гається у першій половині літа. На 
молодих листках, черешках, паго-
нах, зав’язі, нестиглих ягодах агрусу 
з’являються яскраво-оранжеві ви-
рости (строми ) з бокалоподібними 
еціями. На стромах, які формуються 
на листках, спочатку розвиваються 
чорні спермогонії із спермаціями у 
вигляді чорних крапок, а потім – еці-
альна стадія. Уражені листки жов-
тіють, некротизуються і опадають, 
молоді пагони скривлюються і заси-
хають, уражені ягоди осипаються.

Збудником хвороби є дводомний 
гриб Puccinia caricina DC., який на 
агрусі і смородині формує спермого-
ніальну та еціальну стадії. Урединіо- 
і теліостадія гриба розвиваються на 
різних видах осок. Урединії з уреди-

ніоспорами формуються у другій по-
ловині літа у вигляді іржасто-корич-
невих подушечок, які утворюються 
під епідермісом. За вегетацію осоки 
гриб дає декілька генерацій уредині-
оспор. Наприкінці вегетації патоген 
формує на осоках теліостадію – тем-
нозабарвлені телії під епідермісом. 

Джерело інфекції – уражені рос-
линні рештки осок, на яких гриб збе-
рігається у формі теліоспор. 

Масовому розвитку хвороби на 
смородині і аґрусі сприяє тепла і во-
лога погода у період цвітіння – утво-
рення зав’язі, коли інтенсивно пере-
носяться базидіоспори гриба з осок 
на агрус і смородину. Рясні весняні 
дощі, наявність осок поблизу наса-
джень аґрусу, вирощування сприй-
нятливих до хвороби сортів культу-
ри сприяють розвитку бокальчастої 
іржі. 

Захисні заходи. Дотримання про-
сторової ізоляції між насадженнями 
агруса і різними видами осок. Усі 
захисні заходи, які проводяться на 
аґрусі проти стовбчастої іржі, є ефек-
тними і проти бокальчастої іржі. 

На аґрусі поширені також септо-
ріоз, вертицильозне в’янення, обля-
мівка жилок, діагностичні ознаки їх 
проявлення, біоекологічні особли-
вості їх збудників наведено під час 
розгляду хвороб смородини.

ОБЛЯМІВКА ЖИЛОК

На молодих листках аґрусу, що 
розпускаються весною, з’являються 
світло-жовті облямівки жилок, які 
обмежені однією стороною пластин-
ки листя і утворюють папоротевий 
малюнок. На чорній і червоній смо-
родині вони менш помітні, ніж на 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Антракноз (уражені черешки і 
пагони)

Антракноз (уражені листки)
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аґрусі. Пізніше з’являються також 
блідо-жовті смуги, що просвічуються 
вздовж жилок пластинок листя. Іноді 
розвиток хвороби супроводжується 
крапчастістю пластинок, їх зморш-
куватістю і деформацією. Уражені 
рослини недорозвинуті, ріст пагонів і 
плодоношення на них припиняється.

Збудником хвороби є вірус 
Gooseberry vein banding virus (GVBaV), 
який 

передається садивним матеріалом, 
під час щеплення, напівперсистент-
ним способом різними видами попе-
лиць. Основним переносником є по-
пелиця Aphis glossulariae Scop. 

Джерело інфекції – уражені росли-
ни, в соку яких зберігається вірус. 

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Вирощування високопродуктив-
них сортів аґрусу з високою польо-
вою стійкістю до найбільш поши-
рених хвороб: Василько, Гостинець, 
Кулон, Оксамит, Росич, Тікич, Хреще-
ник та ін.

Фітосанітарний стан насаджень 
аґрусу значною мірою залежить від 
правильного вибору ділянок під роз-
садники і промислові насадження. 
Вибираючи місце під насадження 
аґрусу, слід ураховувати його світло-

любність. На відкритих і освітлених 
ділянках, які достатньо обігрівають-
ся, рослини значно краще розвива-
ються і плодоносять, ніж у міжряд-
дях саду чи в інших затінених місцях. 
На відкритих місцях краще визріває 
деревина, вона менше уражується 
грибними хворобами, а в ягодах на-
громаджується більше цукрів. Під 
насадження аґрусу відводять менш 
вологі ділянки порівняно зі сморо-
диною чорною. Надмірна кількість 
вологи призводить до ураження їх 
борошнистою росою. 

Аґрус вирощують на рівних міс-
цях, захищених від вітрів. Глибокі за-
мкнені долини та западини, де немає 
достатнього руху повітря, під аґрус 
непридатні, бо взимку рослини тут 
будуть вимерзати, а влітку уражува-
тимуться борошнистою росою і ан-
тракнозом. 

У молодих і дорослих насадженнях 
аґрусу відразу після збирання вро-
жаю кущі з явними ознаками вілту, ві-
русними хворобами видаляють і зни-
щують. Ремонт насаджень проводять 
здоровими рослинами. 

Проти зумуючої інфекції антрак-
нозу, септоріозу, іржі та інших хвороб 
восени після листопаду або рано на-
весні (по сплячих бруньках) прово-
дять викорінювальне обприскування 
маточників, молодих і дорослих наса-
джень, а також ґрунту 5%-м розчином 
сечовини (25–30 кг/га) або 1%-м мід-
ним купоросом (8–10 кг/га).

Протягом вегетації рослин проти 

антракнозу, борошнистої роси, іржі 
та інших хвороб проводять система-
тичні профілактичні обприскування 
кущів дозволеними фунгіцидами, які 
застосовують на смородині. Для під-
вищення врожайності та імунітету, 
захисту від хвороб ягідники обпри-
скують біопрепаратом фунгіцидної 
дії Фітоцид-р. (0,5–0,8 л/га).

Восени обов’язкове вирізування 
хворих і відмерлих пагонів, ретельне 
збирання і знищення обпалих листків 
або їх приорювання у міжряддях.

Технологія вирощування аґрусу, 
догляд за насадженнями, система за-
хисту, якість саджанців, методи оздо-
ровлення садивного матеріалу від 
вірусних хвороб, культура in vitro, 
термотерапія, хемотерапія повинні 
відповідати вимогам чинних стан-
дартів. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Септоріоз (уражені листки)

Стовпчаста іржа

Бокальчаста іржа

Септоріоз (початок розвитку 
хвороби на рослинах)
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Понад десять років тому декіль-
ка фахівців у сфері плодорозсадни-
цтва почали прокладати абсолютно 
новий шлях у напрямку сортової 
інновації. Незважаючи на початкові 
труднощі, ініціатива принесла вели-
кий успіх та заручилась підтримкою 
серед численних фахівців. 

Що ж таке «Натуральне Яблу-
ко»®?

Програма «Натуральне Яблуко»® 
– це система вирощування нових, 
резистентних сортів , характер-
ними ознаками яких є відмінний 
смак, висока врожайність і товар-

ність плодів, а також хороша леж-
кість. Крім цього всього Програма є 
комплексною, розгалуженою систе-
мою з особливою філософією. 

Фахівці програми в тісному кон-
такті співпрацюють з провідними 
світовими науково-дослідними 
центрами та інститутами селекції, 
в яких проводяться визначальні до-
слідження в області резистентності 
та селекції і виводить на європей-
ський ринок найкращі, елітні сорти.

Чому для яблук настільки важ-
ливою є резистентність, стійкість 
до хвороб?

Одними з найбільш серйозних 
хвороб яблук є парша та борошнис-
та роса. Більшість циклів захисту 
рослин спрямовані саме проти цих 
хвороб. Деякі чутливі до цих хво-
роб сорти потрібно обприскувати 
багато разів! Крім того, для обпри-
скування, як правило, використо-
вуються сполуки, які поглинаються 
та не виводяться з плодів повністю. 
Залишок хімічних речовин у плодах 
залишається нижче межі за умови 
правильного використання пести-
цидів. Але про вплив «коктейлів» 
цих хімічних речовин на організм 
людини достовірних даних немає.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
²МУННИХ СОРТ²В У САД²ВНИЦТВ²
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Тому важливою є резистентність. 
Резистентні сорти потребують зна-
чно меншої кількості циклів оброб-
ки. Захист рослин у такому випадку 
є значно дешевшим, а яблука здо-
ровішими. Для садоводів це вигід-
но, споживач залишиться задово-
леним, споживаючи дійсно здорові 
яблука, а виробництво є більш без-
печним для довкілля. Не все одно 
у якому стані ми залишимо навко-
лишнє середовище для майбутніх 
поколінь.

Які сорти включені до Програ-
ми «Натуральне Яблуко»?

Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред Топаз® і 
Розела®. Перші три - жовтого кольо-
ру, останні два – сорти з червоним 
поверхневим забарвленням. Нещо-
давно асортимент сортів Програ-
ми «Натуральне Яблуко®» значно 
розширився новими, дуже цінними 
сортами, які були офіційно внесені в 
Реєстр сортів України. Саджанці вже 
є доступними у продажу і в Україні. 
Це передові сорти чеської селекції 
Аллегро® та Соларіс® з селекційних 
науково-дослідних інститутів. Слід 
зауважити, що коло резистентних 
сортів є дуже широким, проте дале-
ко не всі вони підходять для широ-
комасштабного комерційного виро-
щування. Фахівці плодорозсадника 
приділяють багато уваги вивченню 
нових сортів і обирають для подаль-
шої роботи тільки найкращі, пер-
спективні сорти. 

Програма «Натуральне Яблу-
ко®» є свого роду напрямком ор-
ганічного вирощування?

Сорти Програми підходять як 
для традиційного, так і для органіч-
ного вирощування. Деякі з наших 
виробників успішно вирощують ці 
нові сорти виключно рамках орга-
нічного садівництва. Резистентні 

сорти роблять органічне вирощу-
вання простішим та відкривають 
виробникам нові можливості у 
сфері прибуткового вирощування 
фруктів. У 2017 році компанія-пло-
дорозсадник ДП «Голланд Плант 
Україна» запустила новий, перспек-
тивний проект «Натуральне Яблуко 
БІО», покликаний популяризувати 
промислове органічне вирощуван-
ня яблук. Зацікавленість вироб-
ників у цьому проекті виявилась 
неабиякою, тому вже зараз можна 
ділитись спостереженнями та до-
свідом. 

Як з іншими видами плодо-
вих? Є якісь новинки крім сортів 
яблук?

Надзвичайним попитом корис-
тується вишнева програма Уйфе-
гертої Фюртеш®. Угорський сорт ви-
шні є надзвичайно перспективним 
та цінним, тож надзвичайно попу-
лярним серед українських садівни-
ків.

Палітру сортів було розширено 
світовою новинкою – сортом сливи 
- Topend Plus®. Цей сорт толерант-
ний до вірусу Шарки, дає високі 
врожаї, а плоди надзвичайно смачні 
з високим вмістом цукру. 

ДП «Голланд Плант Україна» є 
сертифікованим плодорозсадником 
з замкнутим циклом виробництва. 
Підприємство щороку вирощує по-
над 500000 високоякісних саджан-
ців ліцензійних, передових європей-
ських сортів. Всі сорти внесено в 
Реєстр сортів України. Саджанці 
апробовані та сертифіковані. Та-
ким чином садівник отримує по-
вний пакет документів, необхідних 
для оформлення державної під-
тримки. На сьогоднішній день са-
джанці компанії успішно ростуть 
і плодоносять практично по всій 
території України. 

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

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

с. Тарнівці, вул. Концівська 17
www.hopu.com.ua

АЛЛЕГРО (Allegro) - 
резистентний, десертний сорт 
чеської селекції. Походить 
від схрещення сортів 
Julia x Ametyst (Інститут 
експериментальної ботаніки, 
(Прага, Чеська Республіка) 
Сорт є полігенно стійким до 
парші.

• Стійкість проти парші.

•  Плід середнього розміру(130-
170г) плодоніжка тоненька, 
середньої довжини.

•  Шкірочка: гладка, зелено-
жовта, покрита яскраво-
червоним румянцем на 80 
-90%; виділяється особливо 
привабливим рожево-
червоним кольором.

•  М’якуш: хрусткий дуже 
соковитий.

•  Смак: солодкий, гармонійний, 
смачний.

•  Дерево слабо-середньо 
росле, добре галузиться, рано 
зацвітає, диплоїдне.

•  Врожайність 
багатоврожайне рано вступає в 
плодоношення, дає рівномірні 
врожаї.

•  Строк дозрівання плодів 
кінець липня - початок серпня, 
плоди перед збором не 
осипаються. В залежності від 
забарвлення плодів можливо і 
2-3 збори.

•  Строк зберігання 1-2 
місяці, у звичайних умовах до 
середини вересня.
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Формування крони плодових 
дерев залежить від особливостей 
культури і сорту, площі живлення, 
типу підщепи та екологічних умов 
вирощування. Ці фактори взаємо-
діють і разом визначають тип на-
садження.

Потрібно уникати сильного об-
різування саджанців, щоб не ви-
кликати їх сильного росту. Вко-
рочувати центральний провідник 
потрібно лише в окремих випад-
ках. Бічні гілочки не вкорочують, 
а видаляють зовсім (за необхід-
ності). Однорічні пагони зрізають 
на пеньок, щоб потім замінити 

коротшими пагонами та наблизи-
ти плодоношення до зони провід-
ника.

Через місяць–півтора після са-
діння слід виламати найближчий 
до провідника конкурент у верх-
ній частині крони, залишивши не-
ушкодженим центральний провід-
ник. Це сприяє покращенню росту 
центрального провідника та утво-
ренню коротких бічних пагонів з 
верхівковою генеративною брунь-
кою. Пагони (щомісяць ростуть 
вертикально) довжиною 40–60 см 
нахиляють, а при запізненні з цією 
операцією – видаляють.

Обмеження росту досягається 
перенесенням строків обрізування 
на період відразу ж після червне-
вого осипання зав'язі та пізньоліт-
нього обрізування у серпні. 

Після літнього обрізування па-
гони ростуть слабше та мають 
здатність розгалужуватись – за-
мість одного довгого утворюють 
2–3 коротші.

Існує достатньо багато форм 
крони для органічного саду, але 
найбільшого поширення одержало 
стрімке веретено, веретеновидний 
кущ і площинне веретено.

САДІВНИЦТВО

В.В. ВОЛОШИНА, 
кандидат с.-г наук,
Дослідна станція 
помології  
ім. Л.П. Симиренка 
ІС НААН України

ДОГЛЯД ЗА ОРГАН²ЧНИМ САДОМ: 
СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРОНИ ДЕРЕВ
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ЗАХИСТ 
ОРГАНІЧНОГО САДУ

В інтенсивних насадженнях 
найбільш поширеним заходом за-
хисту яблуні від парші є хімічний, 
котрий вимагає великих матері-
альних витрат і спричинює за-
бруднення навколишнього серед-
овища. Ось чому одним із вимог 
органічного садівництва є вико-
ристання імунних сортів яблуні, 
які не потребують хімічного за-
хисту навіть в епіфітотійні роки.

Використання імунних до хво-
роб сортів дає можливість уник-
нути застосування фунгіцидів і 
зосередитися на боротьбі зі шкід-
никами. Це завдання вирішується 
за допомогою застосування сучас-
них високоефективних біологіч-
них інсектицидів. 

Але не всі імунні сорти яблуні 
мають повну польову стійкість до 
решти хвороб та шкідників: бо-
рошнистої роси, бурої плямистос-
ті, плодової гнилі, європейського 
раку, попелиці тощо. Тому в таких 
садах застосовують біологічний 
спосіб захисту.

Цей спосіб передбачає вико-
ристання хижих комах, корис-
них птахів і тварин для знищення 
шкідників саду. Біологічний метод 
захисту не знищує корисних ко-

мах і тварин саду та заснований на 
тому, що у шкідливих комах і інших 
шкідників плодових рослин багато 
природних ворогів. До біологічних 
способів боротьби зі шкідниками 
відносять: хижих і паразитичних 
комах і кліщів, хребетних тварин-
комахоїдних і хижих птахів, кажа-
нів, кротів, їжаків, жаб, ящірок, а 
також патогенні мікроорганізми. 
Також до них відносять застосу-
вання фізіологічно активних речо-
вин для вилову шкідливих комах 
або поразки їх; посів фітонцидних 
рослин, що відлякують шкідників; 
використання рослинних настоїв і 
відварів для знищення шкідливих 
організмів.

Протягом усього періоду веге-
тації яблуні ведуть постійні об-
стеження і спостереження за роз-
витком шкідників, і за їх наявності 
вище порога шкідливості обмеж-
ують їх чисельність, користуючись 
системою захисту, прийнятою для 
органічного садівництва.

Для боротьби зі шкідливими 
комахами можна застосовувати 
феромонні пастки, масово ви-
ловлюючи шкідників, а також 
дезорієнтуючи їх. Точний час по-
чатку оброблення визначають за 
допомогою феромонних пасток 
або орієнтуючись на температурні 

САДІВНИЦТВО

РУБІНОЛА ДАРУНАК

КАНДІЛЬ ОРЛОВСЬКИЙ

СЯБРИНА



серпень 202132

показники. Біологічні препарати 
іноді мають вищу ефективність, 
ніж хімічні.

Прикладом використання хи-
жих комах може служити бороть-
ба з яблуневою плодожеркою за 
допомогою застосування трихо-
грами. Личинка трихограми хар-
чується вмістом яйця метелика 
плодожерки. Трихограму розво-
дять у лабораторіях і випускають 
у сади.

Корисні у саду також сонечка, 
що знищують тлю, кліщів і щиті-
вок, та жужелиці, що знищують 
шкідливих гусениць і лялечок 
листокруток, слимаків, равликів, 
п'ядунів, совок, шовкопрядів.

До біологічних методів бороть-
би з хворобами і шкідниками пло-
дових рослин належить і викорис-
тання мікроорганізмів. Сучасні 
методи боротьби з паршею перед-
бачають використання природних 

шкідників збудників цієї хвороби 
– бактерії, гриби, віруси, які усу-
вають причину розвитку захворю-
вання. Такий метод дає відмінні 
результати, повністю безпечний 
для людини та навколишнього се-
редовища.

УТРИМАННЯ ГРУНТУ 
У МІЖРЯДДЯХ І 
ПРИСТОВБУРНИХ 
СМУГАХ

Система утримання ґрунту в 
саду є одним із головних чинників 
високої продуктивності плодових 
насаджень. Вибір системи утри-
мання ґрунту залежить від кількос-
ті опадів протягом року, особливо 
у вегетаційний період, можливості 
зрошення, глибини залягання під-
грунтових вод, рельєфу, властивос-
тей ґрунту, густоти садіння дерев, 
їхніх біологічних особливостей, 
віку та врожайності. 

З урахуванням цього у міжряд-
дях ґрунт утримується під чорним 
паром, сидеральним паром і за-
дернінням, а також застосовується 
мульчування пристовбурних смуг.

Чорний пар. У районах з річною 
кількістю опадів менше 500 мм 
ґрунт у міжряддях і пристовбур-
них смугах молодих і плодоносних 
дерев утримується під чорним па-
ром. Завдяки цьому у ґрунті нако-
пичується більше вологи, пожив-
них речовин у легкозасвоюваній 
формі. Протягом вегетації ґрунт 
утримують у рихлому, вільному 
від бур'янів стані. При ущільнен-
ні ґрунту змінюють знаряддя для 
обробітку та глибину останньо-
го. У пристовбурних смугах ґрунт 
обробляють фрезами, висувними 
секціями культиваторів та плоско-
різами.

Сидеральна система. У райо-
нах, де річна сума опадів понад 500 
мм, у молодих і плодоносних садах 
ґрунт у першу половину літа утри-
мують під чорним паром, а в дру-

САДІВНИЦТВО

ЛІБЕРТІ

ПАМЯТЬ КОВАЛЕНКО
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гій половині міжряддя засівають 
однорічними культурами на зеле-
не добриво (сидерати). Продук-
тивність садів, у яких висівають 
сидеральні культури, підвищуєть-
ся завдяки поліпшенню родючості 
ґрунту.

Успішність вирощування сиде-
ральних культур залежить від во-
логості та передпосівної підготов-
ки ґрунту, добору культур, якості 
насіння, строків і способів сівби. 
Для доброго розвитку сидеральні 
культури потребують багато води, 
тому сіяти їх треба тільки тоді, 
коли ґрунт досить вологий. Перед 
сівбою його обробляють культи-
ваторами чи дисковими боронами 
на глибину 8–12 см у два проходи.

В інтенсивних садах ґрунт обро-
бляють в одному напрямку. Зразу 
ж після розпушування у міжряд-
дях висівають сидеральні культу-
ри і одночасно боронують та кот-
кують. Норми висіву такі: люпину 
– 200–225 кг/га, гірчиці – 20, фаце-

лії – 15 кг/га. Найкращі строки сів-
би сидератів: для люпину і фацелії 
в період від 1 до 10 липня, гірчиці 
– 15 липня – 10 серпня.

Заорюють сидерати у період 
квітування, а при вологій погоді – 
пізніше або залишають до весни. 
Мінералізація заораної маси по-
чинається при температурі ґрунту 
+10°С. Ефективність зеленого до-
брива відповідає гною, компостам 
і іншим органічним добривам. Ко-
ристь від сидератів збільшується, 
якщо вони є добрими медоносами.

Задерніння ґрунту. У між-
ряддях зрошуваних плодоносних 
садів краще запровадити посів 
багаторічних злакових трав для 
постійного задерніння ґрунту. За-
лежно від кількості опадів трави 
висівають суцільно або через між-
ряддя. При цьому їх систематично 
скошують і залишають на місці у 
вигляді мульчі. Утримання саду під 
задернінням є одним з ефективних 
заходів боротьби з ерозією ґрунту.

У молодих зрошуваних садах 
багаторічні трави висівають через 
5–6 років після садіння дерев, а до 
цього часу міжряддя утримують 
під чорним паром.

Для задерніння використову-
ють багаторічні злакові трави з 
такими нормами висіву (кг/га): 
райграс пасовищний – 13–15, 
грястиця збірна – 15–20, костриця 
червона – 12–16, костриця лучна 
–15, польовиця біла – 9. Висівають 
їх весною або влітку.

Мульчування пристовбурних 
смуг. З метою збереження воло-
ги пристовбурні смуги мульчу-
ють перегноєм, тирсою, соломою, 
плівкою, скошеною травою, тор-
фом шаром 5–10 см. У молодих 
інтенсивних садах на слаборослих 
підщепах як матеріал для мульчу-
вання найкраще використовувати 
солому і перегній. Шар мульчі у 
безсніжні зими зберігає корені, які 
розміщені поверхнево, від підмер-
зання. 

САДІВНИЦТВО
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РЕД ДЕЛИШЕС

Сорт яблок Ред Делишес – самый 
распространенный сорт в мире. 
Джесси Хайатт обнаружил его на 
своей ферме в Айове в 1880 году. В 
то время его называли «Соколиный 
глаз». Яблоко «Соколиный глаз» 
выиграло конкурс, и его название 
было изменено на «Stark Delicious» 
в честь братьев Старк, владевших 
питомником, где проходил конкурс. 
В 1914 году в питомнике братьев 
Старк его переименовал в «Red Delicious». В начале 20 века яблоки Red 
Delicious были самыми популярными в США. Плоды имеют форму серд-
ца, а их кожура – ярко-красная с крошечными золотыми полосками. В 
последние годы этот фрукт столкнулся с конкуренцией со стороны бо-
лее молодых сортов, таких как Гала и Фуджи. 

САДІВНИЦТВО

ЯБЛОЧНОЕЯБЛОЧНОЕ
МНОГОБРАЗИЕ ВПЕЧАТЛЯЕТМНОГОБРАЗИЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ
В мире существует 
около 7500 сортов 
яблок. Запоминать 
их названия – 
довольно сложная 
задача, но 
узнать историю 
происхождения 
некоторых 
из наиболее 
распространенных 
сортов довольно 
интересно. 
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САДІВНИЦТВО

•  Основные страны-
производители яблок в 
мире: Китай, США, Турция, 
Польша и Италия.

•  Самые популярные сорта 
яблок: Red Delicious, Golden 
Delicious, Gala, Granny Smith, 
Fuji, Pink Lady, Braeburn, 
Honeycrisp и Empire.

•  Самые хрустящие сорта 
яблок: Gala, Honeycrisp, 
Braeburn и Golden Delicious.

•  Яблоки на самом деле 
содержат все питательные 
вещества, необходимые 
человеку для здоровья, кроме 
B12 и витамина D, которые 
поступают в организм из 
бактерий и солнечного света.

•  Если придерживаться 
диеты в 2000 калорий в 
день, состоящей только 
из яблок, что равняется 
примерно 22 яблокам, можно 
получить ровно столько 
питательных веществ, 
сколько необходимо, чтобы 
предотвратить серьезный 
дефицит любого из 
питательных веществ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
О ЯБЛОКАХ 

ГАЛА

Яблоко Гала родом из Новой 
Зеландии. Это гибрид, созданный 
в 1930 году путем скрещивания 
яблока Kidd's Orange Red и Golden 
Delicious. Этот сорт яблок стано-
вится все популярнее, особенно в 
Соединенных Штатах. Яблоки Гала 
производятся серийно. Они имеют 
золотистую кожицу с оранжевыми 
и розовыми полосами. Яблоки 

Гала хрустящие и очень сладкие. Они используются для приготовления 
соусов, салатов, пирогов, десертов и часто употребляются в сыром виде.

ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС
Золотое восхитительное ябло-

ко было обнаружено на семей-
ной ферме в Западной Вирджи-
нии в начале 20 века. Возможно, 
это смесь яблок Grimes Golden и 
Golden Reinette. Яблоки продава-
лись вместе с восхитительными 
красными яблоками. У них желто-
вато-зеленая кожица и чудесный 
сладкий вкус. Плоды очень нежные 
и требуют особой осторожности 
при обращении с ними. Яблоки 
Golden Delicious часто использу-
ются для запекания, в салатах и 
при приготовлении соусов. С 1995 
года яблоко Golden Delicious является официальным фруктом Западной 
Вирджинии.

ГРЕННИ СМИТ
Яблоки Гренни Смит были впервые 

обнаружены в 1868 году на австралий-
ской ферме Марии Энн Смит. Их попу-
лярность выросла в начале 20 века из-
за длительного срока хранения. Яблоки 
можно было легко перевозить на боль-
шие расстояния. Они светло-зеленые, 
имеют хрустящую мякоть и терпкий 
вкус. В основном их едят в сыром 
виде, но они также идеально подхо-
дят для выпечки яблочных пирогов, 
тортов и яблочной крошки. Они очень 
популярны, особенно на экспортном 
рынке, потому что остаются свежими в 
течение длительного времени.
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Анатолій РОЗЕНБЛАТ

МАКИНТОШ

Джон МакИнтош обнаружил 
яблоко Макинтоша в Канаде в 
1811 году. Оно широко использу-
ется в Канаде и на северо-восто-
ке США, где его употребляли как 
в сыром, так и в приготовленном 
виде. Яблоко Макинтоша нежное, 
кожица красного цвета. В 60-е 
годы прошлого столетия это был 
ведущий сорт яблок в Канаде, в 
настоящее время он сталкива-
ется с жесткой конкуренцией со 
стороны импортных иностранных 
яблок, таких как Gala. Всемир-
но известные персональные 
компьютеры Macintosh названы 
в честь яблока Макинтоша. Оно 
также признано национальным 
яблоком Канады.

ХАНИ КРИСП
Яблоко Honeycrisp 

было разработано в Уни-
верситете Миннесоты 
и предложено рынку 
в 1991 году. Как видно 
из названия, они слад-
кие и сочные, с хрустя-
щей текстурой. Яблоки 
Honeycrisp – это очень 
ценные коммерческие 
фрукты. Они долго оста-
ются свежими. Яблоки 
часто используют в каче-
стве закуски, в салатах, 

пирогах и соусах. Яблоко Honeycrisp – официальный фрукт штата 
Миннесота.

КОРТЛЕНД
Яблоко Cortland 

– это гибрид яблока 
Макинтош и другого 
сорта яблок. Он по-
явился в 1898 году на 
Экспериментальной 
сельскохозяйствен-
ной станции в Нью-
Йорке. Этот сорт 
– один из самых 
популярных сортов 
яблок в США. Яблоко 
Cortland выращивают в коммерческих целях. Плоды круглые, кожица 
ярко-красная с желтым. Это единственный сорт яблок, белая мякоть 
которых не становится коричневой, что делает их подходящими для 
десертов и салатов.

СОРТА ЯБЛОК В ИНДИИ 
Местные яблоки выращивают в основном в провинциях 

Химачал-Прадеш и Кашмир, а также в районах Андхра-Пра-
деш и Телангана. Там наибольшей популярностью пользу-
ются сорта Шимла, Киннаур и Кашмир, а также импортный 
сорт Royal Gala. 

САДІВНИЦТВО
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ПОДІЇ

В последние дни июля всколых-
нула размеренную жизнь придунай-
ского города Измаил, что в Одесской 
области, двухдневная УКРАИН-
СКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ОРЕХОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, которая была ор-
ганизована Украинской ореховой 
ассоциацией совместно с Институ-
том садоводства НААНУ и проек-
том ІТС (International Trade Centre) 
в Украине. На улицах города и в хол-
лах гостиниц кроме иностранной 
речи звучала масса малопонятных 
непосвященному обывателю тер-
минов и словосочетаний, таких, как 
«стопроцентный латерал», «выход 
ядра», «растрескивание перикар-
па». Местом проведения конферен-
ции под открытым небом стал сад 
грецкого ореха, принадлежащий 
компании «ВОЛ-НАТ». В меропри-
ятии приняли участие около 70 про-
фессиональных садоводов, специ-

ализирующихся на возделывании 
орехоплодных культур, в том числе 
и известный ореховод из Франции 
Себастьян Линард, под руковод-
ством которого закладывали сад 
грецкого ореха компании «ВОЛ-
НАТ» общей площадью 91 гектар, 
где и состоялась конференция.

Пленарная часть мероприятия 
прошла в производственном по-
мещении «ВОЛ-НАТ». По итогам 
заседания ученого совета Инсти-
тута садоводства НААНУ было 
решено наградить Себастьяна Ли-
нарда Золотым знаком Украинской 
ореховой ассоциации за его вклад в 
развитие ореховодства в Украине. 
Награду ореховоду вручил старший 
научный сотрудник Института Вик-
тор Костенко. 

Как сообщили в «ВОЛ-НАТ», 
сад грецкого ореха был заложен 
по современной интенсивной тех-

УКРАИНСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ОРЕХОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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нологии саженцами французских 
сортов "Lara" и "Fernor" в общем 
количестве 17743 деревьев (3596 
деревьев сорта "Lara" и 14147 дере-
вьев сорта "Fernor"), которые в ос-
новном массиве были посажены в 
2015 году. Сад вступил в начальный 
период товарного плодоношения 
с 2019 года. В прошлом сезоне то-
варная урожайность сада составила 
1,43 тонны орехов с гектара. Весь 
собранный орех после предвари-
тельной послеуборочной подготов-
ки – доочистки, мойки и сушки, но 
без калибровки – собирался в беги 
и экспортировался за рубеж в скор-
лупе. Средняя экспортная цена уро-
жая составила 2,23 долларов США 
за кг, в то время как, согласно офи-
циальным данным Госстата Украи-
ны за 2020 год, орех в скорлупе экс-
портировался по средней цене 0,87 
доллара США за килограмм. Таким 
образом, ООО «ВОЛ-НАТ» в Укра-
ине можно смело назвать лидером 
экспортных продаж, ведь им уда-
лось сформировать крупные пар-
тии сортового ореха и продавать по 
цене, превышающей среднюю экс-
портную цену разносортного ореха, 
собираемого у населения и в придо-
рожных посадках. 

Как отмечали участники конфе-
ренции, ореховая отрасль в Украи-
не на протяжении последних четы-
рех–пяти лет получила довольно 
заметный толчок в развитии. На 
государственном уровне отече-
ственным аграриям, пожелавшим 
заняться возделыванием орехо-
плодных культур, оказывается ма-
териальная поддержка. Так, в рам-
ках государственной программы 
с 2018 по 2020 год площадь зало-
женных промышленных ореховых 
садов в Украине составила 4303 
га, а это 44% площади всех выса-
женных в течение вышеуказанного 
периода садовых насаждений на 
территории Украины. Это стало 
возможным в том числе и благо-
даря активной поддержке Украин-
ской ореховой ассоциации.

ПОДІЇ
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Желание вкладывать долгосроч-
ные инвестиции в ореховую отрасль 
у украинских фермеров есть, а вот 
знаний и опыта зачастую оказывает-
ся недостаточно, поэтому большим 
успехом пользуются практические 
семинары, которые периодически 
организовывает Украинская орехо-
вая ассоциация. И на этот раз было 
на что посмотреть участникам кон-
ференции и чему поучиться у спе-
циалистов.

Андрей Гук, руководитель пред-
приятия «ВОЛ-НАТ», провел экс-
курсию по своему саду, закладка 
которого началась в 2013 году, от-
кровенно рассказал об особен-
ностях ухода за грецким орехом 
и сложностях возделывания этой 
культуры в промышленных мас-
штабах. Ведь сад ООО «ВОЛ-НАТ» 
на сегодняшний день считается об-
разцовым в интенсивном ореховод-
стве. Здесь организовано капельное 
орошение (ежесуточно на одно де-
рево расходуется 42 литра воды), 
которое осуществляется одновре-
менно с добавкой необходимых 
минералов и органических веществ. 
Влажность почвы поддерживается 
на уровне 80%, при этом на полив 
всего сада в жаркие дни уходит 11 
часов, а в пиковую жару вообще не 
прекращается. По словам Андрея 
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Гука, именно надлежащий объем 
воды помогает сформироваться 
крупным плодам ореха, без полива 
урожая не будет. 

Междурядья орехового сада 
ООО «ВОЛ-НАТ» содержатся по 
системе естественного задернения, 
но плотность трав невысока. Поэто-
му в данных условиях при посто-
янном обеспечении орехов водой и 
элементами питания в междурядьях 
улучшается поглощающая способ-
ность грунта и его биологическая 
активность, создаются запасы орга-
нических соединений, повышается 
его морозостойкость.

В саду ежегодно проводится ана-
лиз агрохимического состава по-
чвы, который меняется в течение 
года в связи с использованием рас-
тениями элементов питания. Фер-
тигацию проводят согласно потреб-
ности, дозы и состава питательных 
веществ в течение периода вегета-
ции. В саду проводится грунтовое 
обеспечение элементами питания, 
по листу проводятся профилакти-
ческие и защитные меры против бо-
лезней и вредителей.

К слову, прошедшие в этом году 
обильные ливневые дожди, с одной 
стороны, помогли сэкономить на 
воде, однако после них на предпри-
ятии вынуждены были осуществить 

шесть фунгицидных обработок, что 
обошлось дороже, чем возможное 
использовании в эти дни. Также в 
этом году грецкому ореху досталось 
из-за погодных условий, ведь все 
биологические процессы начались 
на две недели позже, опыление про-
шло не должным образом, да и сами 
деревья стартовали неравномерно. 
Были потери по опылению из-за 
дождей, а также из-за ураганных 
ветров, в результате которых неко-
торые крупные деревья в саду были 
сломаны. 

Как сообщили специалисты, за-
ложенный ореховый сад вступает 
в самый урожайный период на 11-й 
год, а после этого на протяжении 
почти 25 лет сбор ореха будет ста-
бильным, и лишь затем начнется 
уменьшение урожая. Поэтому ин-
вестировать в закладку ореховых 
садов очень выгодно и перспектив-
но, что гарантирует доход семьи на 
протяжении нескольких поколений. 

На сегодняшний день в Украине 
под ореховыми садами использует-
ся 21 тыс. га земли (ореха грецкого 
– 52%, фундука – 47% и миндаля – 
1%), валовой сбор плодов состав-
ляет 113 тыс. тонн в год. Таким об-
разом, Украина входит в пятерку 
крупнейших экспортеров орехо-
плодных. Украинский орех закупа-

ют во Франции, Германии, Турции, 
Азербайджане, Нидерландах.

Ярким завершением пленарной 
части конференции стало своео-
бразное «посвящение в студенты» 
практикующих ореховодов, кото-
рые решили углубить свои знания 
в этой отрасли и поступили в Одес-
ский государственный аграрный 
университет, где на кафедре «Са-
доводство и виноградарство» была 
открыта специализация «Орехо-
водство» образовательного уров-
ня "магистр" дневной и заочной 
формы обучения в результате ме-
морандума, подписанного в апре-
ле нынешнего года между ОГАУ и 
Украинской ореховой ассоциацией. 
Активную работу по набору студен-
тов на новую специальность провел 
Вице-Президент Украинской орехо-
вой ассоциации Василий Маркович 
Бабанский, который также напут-
ствовал новых студентов вместе 
главным агроном Ассоциации Ма-
рией Самарской. 

Г. А. ЮДИН,  
Президент ВОО "Украинская 

ореховая ассоциация"

С.О. ПЕТРЕНКО,  
доцент кафедры садоводства, 

виноградарства, биологии и химии 
ОГАУ 
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У рослинному світі нашої країни 
є багато корисних видів рослин, 
які мало або зовсім не викорис-
товуються. Саме до них належить 
кизил – одна з найбільш цінних 
малопоширених культур. Високі 
харчові та лікарські властивос-
ті дерену звичайного обумовлені 
наявністю у його плодах легко-
засвоюваних глюкози і фруктози, 
органічних кислот, поліфенольних 
речовин, аскорбінової кислоти та 
інших вітамінів, а також мінераль-
них солей – заліза, калію, кальцію, 
фосфору, магнію. 

Кизил за вмістом біоактивних 
речовин, що обумовлює його лі-
карські властивості, займає про-
відне місце серед всіх плодових 
і ягідних культур. Плоди кизилу 
корисні людям із цукровим діабе-

том, оскільки вони знижують рі-
вень глюкози в крові, стимулюють 
процеси травлення. Використання 
у раціоні людини біологічно цін-
них плодів кизилу зможе виріши-

ти проблему цілорічного повно-
цінного пріоритетного напряму 
харчування, що дасть змогу значно 
підвищити імунітет людини.

Через те, що кизил характери-

ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОД²В КИЗИЛУ 
В ЦУКРОВОМУ CИРОП²

ПЕРЕРОБКА

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, 
кандидат с.-г. наук
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зуються підвищеною біологічною 
цінністю, а також обмеженим тер-
міном зберігання (за температури 
0…1°С свіжі плоди зберігаються 
тільки 7 діб), постало питання їх 
успішного тривалого зберігання.

 Застосування низькотемпера-
турного зберігання плодів кизилу 
(дерену звичайного) дозволить 
розширити асортимент продукції, 
підвищити її якість, подовжити 
сезон переробки, а також забезпе-
чить споживання населенням зба-
лансованого високовітамінного 
продукту впродовж року.

Експериментальні дослідження 
із замороженими плодами кизилу 
у цукрових сиропах проводились 
в Інституті помології ім. Л.П. Си-
миренка (нині Дослідній станції 
помології ім. Л.П. Симиренка ІС 
НААН) впродовж 2014–2015 рр. 
згідно «Методичних указівок по 
проведенню досліджень з швидко-
замороженими плодами, ягодами 
и овочами» (1989), «Технологічної 
інструкції по виробництву швид-
козаморожених плодів и ягід» 
(1982). 

Технологічна схема заморожу-
вання плодів кизилу в цукровому 

сиропі складається із підготовки 
сировини і приготування цукро-
вого сиропу концентрації 20%, 
охолодження сиропу, фасування 
плодів кизилу у місткості (250 см3) 
із термопластичних полімерних 
матеріалів, придатних для об-
робки холодом и заливання у них 
сиропу, закупорювання, заморо-
жування при температурі мінус 
24 ± 1°С. Місткості заповнювали 
на 90%. Тара із замороженим про-
дуктом упаковувалась у коробки з 
гофрованого картону №3 за ГОСТ 
13516 масою 6 кг та зберігалась у 
холодильній камері при темпера-
турі мінус 18°С±1°С впродовж 6 
місяців.

Встановлено, що під час деф-
ростації плодів кизилу (дерену 
звичайного), заморожених у цу-
крових сиропах 20%-ої концен-
трації, співвідношення плодів та 
сиропів упродовж зберігання змі-
нювалось із 56% плодів: 44% сиро-
пу під час заморожування до 55:45 
– після трьох місяців зберігання 
та 54:46 – після шестимісячного 
низькотемпературного зберігання 
(Таблиця 1).

Дегустаційна оцінка, харчова 

Таблиця 1. Співвідношення компонентів заморожених плодів кизилу  
в цукровому сиропі 20%-ої концентрації

Складові продукту
Співвідношення, %

До заморожування Після  
заморожування

Після 3-х місяців 
зберігання

Після 6-х місяців 
зберігання

Плоди 56 56 55 54

Сироп 44 44 45 46

СТАРОКИЇВСЬКИЙ 

ВИДУБЕЦЬКИЙ

КОРАЛОВИЙ

ЯНТАРНИЙ
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цінність, рецептура та норми ви-
трат сировини і цукру при виго-
товленні заморожених плодів ки-
зилу у цукрових сиропах наведена 
у Таблицях 2,3,4.

Найбільш вагомих змін орга-
нолептичних показників плоди 
кизилу зазнають у процесі замо-
рожування, а при зберіганні дані 
показники істотно не змінюють-
ся, що і підтверджено у дослі-
дженнях (Таблиця 5).

За результатами досліджень до-
ведено високі дегустаційні оцін-
ки заморожених плодів кизилу у 
цукрових сиропах. Консистенція 
плодів після заморожування та 
тривалого зберігання істотно не 
змінилась. Усі досліджувані пло-
ди сортів кизилу у заморожено-
му вигляді зберігали природній 
колір і аромат, відзначались гар-
монійним смаком без вираженої 
кислотності, мали щільну консис-
тенцію.

На інтенсивність змін якісних 
показників заморожених плодів 
впливають багаточисленні фак-
тори, які пов’язані із технологією 
заморожування, сортовими осо-
бливостями, а також тривалістю 
низькотемпературного зберіган-
ня. Відсоток збереження аскор-

Таблиця 2. Органолептичні показники плодів кизилу замороженого 
у 20% цукровому сиропі

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИЩОГО СОРТУ ПЕРШОГО СОРТУ

1 
Зовнішній вигляд у замороженому вигляді

Плоди цілі з кісточками, одного помологічного сорту, стиглі, чисті, без по-
шкоджень сільськогосподарськими шкідниками

Не дозволено плоди інших помоло-
гічних сортів

Дозволено плоди інших помологіч-
них сортів, % за масою, не більше 

ніж 20 

2
Колір у замороженому стані

Однорідний, властивий кольору у споживчій стиглості

3
Смак та запах у розмороженому стані

Властивий, не дозволено сторонній смак та запах

4
Консистенція у розмороженому стані

Близька до консистенції свіжих плодів, дозволена злегка пом’якшена 

5
Колір у розмороженому стані

Однорідний, властивий даному сорту 

Таблиця 3. Харчова та енергетична цінність 100 г заморожених 
плодів кизилу у цукрових сиропах

Найменування продукції
Вуглеводи, г не 

менше

Енергетична цінність, не менше

ккал кДж

Кизил заморожений  
у 20%-х цукрових сиропах

11,2 61 255

НІЖНИЙ ЕКЗОТИЧНИЙ
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бінової кислоти у заморожених 
плодах кизилу після шести міся-
ців низькотемпературного збе-
рігання складав – 52,9–62,8%. 
Варто відзначити, що найбільш 
високий показник збереженості 
аскорбінової кислоти у плодах, 

заморожених в 20% сиропі, спо-
стерігалось у сортах кизилу Ви-
дубецький, Володимирський, 
Михайлівський. Втрати аскор-
бінової кислоти у плодах кизилу 
при заморожуванні та низькотем-
пературному зберіганні можна 

пояснити процесом окиснення 
аскорбінової кислоти до 2,3 – ди-
кетогулонової кислоти. Динаміка 
змін вмісту аскорбінової кислоти 
у плодах кизилу, заморожених у 
20% цукровому сиропі, наведена у 
Таблиці 6. 

Таблиця 4. Рецептура та норми витрат сировини і цукру при виготовленні  
заморожених плодів кизилу у цукрових сиропах

Абсолютний 
відхід при 
підготовці 
сировини 
до замо-

рожування, % 
не більше

Втрати 
сировини 
протягом 
заморо-

жування, % 
не більше

Втрати 
при  

фасуванні,  
% не 

більше

Рецептура 
холодних 

компотів на 
1 т готової 

продукції, кг

Відходи,  
втрати,  

%

Норма 
витрат 

цукру на 
виго-

товлення 
1 т готової 
продукції

Концент-
рація 

сиропу, %

Норма 
витрат 

сировини 
на виго-
товлення 

1 т готової 
продукції

Плоди Сироп Сировина Цукор

6 2 1 560 88 9 1,5 615 20 89

Таблиця 5. Дегустаційна оцінка плодів кизилу, заморожених  
в 20% цукровому сиропі (2014–2015рр.), бал

Сорт
До 

заморожування 
(контроль)

Після  
заморожування

Тривалість зберігання, місяці
НІР

053 6

Михайлівський 4,4 4,4 4,4 4,5 0,2

Олена 4,2 4,2 4,2 4,2 0,2

Елегантий 4,6 4,7 4,8 4,7 0,1

Лук’янівський 4,5 4,4 4,4 4,5 0,2

Євгенія 4,5 4,5 4,6 4,5 0,1

Видубецький 4,5 4,6 4,6 4,5 0,3

Радість 4,4 4,4 4,4 4,3 0,2

Володимирський 4,5 4,6 4,6 4,5 0,1

НІР
05 

0,50 0,70 0,60 0,80 –

Таблиця 6. Вміст аскорбінової кислоти у плодах кизилу, заморожених  
у 20% цукровому сиропі (2014–2015рр.), мг/100 г

Сорт
До 

заморожування 
(контроль)

Після  
заморожування

Тривалість зберігання, місяці
НІР

053 6

Михайлівський 91,0 78,0 60,2 56,0 3,2

Олена 88,4 72,8 53,2 50,4 3,5

Елегантний 74,1 61,1 43,4 39,2 3,7

Лук’янівський 80,6 67,6 51,8 47,6 3,3

Євгенія 85,8 70,2 57,4 50,4 3,4

Видубецький 93,6 80,6 63,0 58,8 3,3

Радість 76,7 65,0 49,0 44,8 3,8

Володимирський 79,3 70,2 50,4 47,6 3,9

НІР
05 

1,8 2,0 2,1 1,9 –
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Нещодавно у передмісті Неми-
рова, що на Вінниччині, відбувся 
Міжнародний науково-практич-
ний семінар з промислового виро-
щування фундука, організований 
ВГО «Українська горіхова асоціа-
ція». Місце проведення було об-
рано не випадково, адже фермери 
Немирівського району є новатора-
ми у цій справі. А горіхи дають їм 
змогу економити на засобах захис-
ту, бо горіхоплідні не такі вибагли-
ві, як інші плодові культури, осо-
бливо що стосується зберігання, 
плюс затребувані на ринку.

Семінар відвідали не лише фер-
мери з Вінниччини, а й з Київської, 
Одеської, Хмельницької та Кіро-
воградської областей. Кожному 
з відвідувачів хотілося побачити 
майстер-класи по догляду за мо-

лодим садом, який провів Владо 
Моуліс – неперевершений май-
стер своєї справи, якій він віддав 
тридцять сім років свого життя. 
Нині фундуковий сад Владо Моу-
ліса, який знаходиться у Хорватії, 
займає 130 гектарів. Фахівець во-
лодіє розплідником на 500 тисяч 
саджанців. Про Владо Моуліса ка-
жуть, що він долю кожного дерева 
бачить заздалегідь, за п’ять років 
наперед.

На семінарі було обговорено 
питання, які стосуються різнома-
нітних технологій вирощування 
фундука. Керівники сільськогос-
подарських підприємств ділилися 
результатами своєї роботи, на-
уковці надавали інформацію для 
реалізації успішних проєктів, спе-
ціалісти зі стандартизації розпо-

віли про органічну сертифікацію, 
основні її принципи та вимоги. 

Перед початком пленарної час-
тини семінару гості заходу відві-
дали сади фундука у фермерських 
господарствах «Агроподол-В», 
«Стецюра Н.П.», «Матієнко В.М.». 

Тематична зустріч учасників 
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Міжнародного науково-практич-
ного семінару «Інтенсивна тех-
нологія вирощування фундука. 
Переваги та недоліки» відбулася 
27 липня у місті Немирів. З віталь-
ним словом виступив Ігор Шутак, 
голова Вінницької районної ради. 
Він наголосив, що Вінниччина 
зберігає лідируючі позиції у сіль-
ському господарстві. Зазначив, що 
збільшення валового виробництва 
сільськогосподарських культур 
сприятиме зростанню обсягів ре-
алізації, що позитивно вплине на 
торгівельний баланс області. Сіль-
ськогосподарські підприємства 
забезпечать фінансову стійкість, 
що дасть можливість підвищити 
рівень заробітної плати у галузі, 
збільшить відрахування до місце-
вих бюджетів та стимулюватиме 
подальший розвиток територіаль-
них громад.

Владо Моуліс у своїй доповіді 
розповів про інтенсивну техно-
логію вирощування фундука, яка 
запатентована у 26 країнах світу, 
а її переваги визнані експертами 
та підтверджені численними на-
городами галузі. До речі, впро-
вадження інтенсивної технології 
вирощування фундука в Україні 
стало можливим завдяки парт-
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нерським стосункам двох під-
приємств – «Господарства Моу-
ліса» (м. Дарувар, Хорватія), яке 
належить Владо Моулісу, і Фер-
мерського господарства ім. Ака-
деміка Унанова (Одеська область, 
Україна), власником якого є за-
служений працівник сільського 
господарства України Василь Ба-
банський. 

Засновник ФГ «Агроподол-В» 
Людмила Подолян у своїй допові-
ді розповіла про досвід закладан-
ня саду фундука саджанцями сор-
тів Істарскі (Istarski) і Дугулжасті 
(Duguljasti). Керівник ФГ «Матієн-
ко В.М.» Василь Матієнко розпо-
вів про застосування інтенсивної 
технології у своєму саду, а керів-
ник фермерського господарства 
«Стецюра М.П.» Микола Стецюра 
– про особливості технології ви-
рощування фундука, щепленого на 
ведмежому горіху. Він один із пер-
ших в Україні повірив у перспек-
тивність створення фундукового 
саду на підщепі ведмежого горіху, 
збільшує площі під саджанцями 
фундука на деревних підщепах. 
Нині його насадження показують 
високе нарощування вегетативної 
маси для майбутніх промислових 
урожаїв. 

Про спеціалізацію «Горіхівни-
цтво» в Одеському державному 
аграрному університеті та пра-
вильний вибір й інвестиції у май-
бутню професію для реалізації 
успішних проєктів доповіла до-
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цент кафедри садівництва, вино-
градарства, біології та хімії, кан-
дидат сільськогосподарських наук 
Петренко Світлана. До речі, магі-
стри спеціалізації «Горіхівництво» 
Одеського державного аграрно-
го університету також відвідали 
Міжнародний науково-практич-
ний семінар «Інтенсивна техноло-
гія вирощування фундуку. Перева-
ги та недоліки». 

Про інноваційну біотехнологію 
застосування мікроводоростей у 
комплексній програмі закладан-
ня інтенсивних фундукових садів 
доповів директор ФГ «У Самве-
ла» засновник біотехнологічної 
компанії НВК «Живая Хлорелла» 
Самвел Мкртчян. Даний продукт 
забезпечує оптимальний старт та 
подальший розвиток кореневої 
системи, антистрес та позитивну 
дію на різноманітні фенологічні 
фази рослини. Це відбувається 
за рахунок мікроводоростей, до 
складу яких входять похідні аміно-
кислоти, фульвові та гумінові кис-
лоти, які забезпечують рівномірні 
сходи, насичений green-effect мо-
лодих рослин, сприяють фотосин-
тезу, утворенню вуглеводів та, що 
інтенсифікує відростання корене-
вих волосків, які відіграють клю-
чову роль у поглинанні фосфору, 
похідних амінокислот (гліцин бе-
таїн), забезпечують антистресову 
дію, особливо під час обробки по-
сівів гербіцидами, сприяють збіль-
шенню популяції ґрунтової біоти, 

мікоризи, поліпшенню структури 
ґрунту і аерації.

За останні роки в різних агро-
кліматичних зонах України значно 
збільшились площі фундукових 
насаджень. Адже ця культура є ви-
сокорентабельною, експортоорі-
єнтованою, має попит як в Україні, 
так і за кордоном. Для кожної зони 
вирощування і типу грунтів важ-
ливо правильно підібрати групу 
сортів, спланувати заходи по до-
гляду за садом, його формування 
і обрізання, живлення, поливу, за-
хисту від хвороб і шкідників. Під-
готовку грунту під посадку фунду-
ка згідно агрохімічного аналізу і 
фітопатогенного обстеження важ-
ливо робити завчасно, до висадки 
саджанців. Адже внесення відпо-
відних доз мінерального живлен-
ня після висадження рослин не 
змінить хімічний вміст грунту, від 
чого трапляються прикрі випад-
ки – пригнічується ріст і подаль-
ший розвиток культури, зазначали 
спікери Міжнародного науково-
практичного семінару. 

В. М. БАБАНСЬКИЙ,  
селекціонер, віце-президент 

Всеукраїнської громадської організації 
«Українська горіхова асоціація», 
заслужений працівник сільського 

господарства України, керівник ФГ 
імені Академіка Унанова 

С. О. ПЕТРЕНКО,  
доцент кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії ОДАУ 
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ЯГОДИ

ЯКЯКIIСНСНII ПОКАЗНИКИ  ПОКАЗНИКИ 
ТА ЦТА ЦIIЛЮЩЛЮЩI I 
ВЛАСТИВОСТВЛАСТИВОСТII  ЯГЯГIIД Д 
СУНИЦСУНИЦII САДОВО САДОВО¯̄

ПОПУЛЯРНІСТЬ  
У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

У багатьох країнах суниця є най-
поширенішою ягідною культурою. 
В Україні станом на 2018 рік в усіх 
категоріях господарств загальна 
площа її становила 8,3 тис. га, з 
яких 7,9 тис. були плодоносними. 
За середньої врожайності 7,7 т/га 
загальний збір плодів склав 62,3 
тис. тонн. У сільськогосподар-
ських підприємствах площі стано-
вили 1,2 та 1,0 тис. га, врожайність 
– 6 т/га при зборі 7 тис. т. [ за дани-
ми Держ. служби статистики Укра-
їни, 2018 р.]. У приватному секторі 
та на ринках України і досі найчас-
тіше використовують неточну на-
зву «клубніка».

 У світовому масштабі лідера-
ми у вирощуванні суниці, згідно 
зі статистичними даними ФАО, 

є США, Німеччина, Китай, Іспа-
нія, Італія і Польща. Голландський 
банк «Radobank» у квітні 2016 
року провів цікаве дослідження 
виробництва ягід у Європі та ви-
явив, що суниця садова і дотепер 
є найбільш популярною ягідною 
культурою. У 2015 р. 75 % ринку 
ягід займала суниця, 9 – малина, 
8 – буяхи і ще 8% інші ягідні. Су-
ницю в основному вирощують у 
відкритому грунті. Але дедалі по-
пулярнішим стає її вирощування 
під накриттям [1].

Найбільш серйозні виклики, 
що виникають перед виробника-
ми ягідної продукції, полягають у 
тому, як досягти кращої якості, які 
нові сорти з вищими смаковими та 
виробничими характеристиками 
вибрати, а також яким чином за-
безпечувати надходження продук-
ції протягом усього року.

Унікально широкий біохімічний 
склад ягід – основа здорового та 
корисного харчування. 

Василь ПАВЛЮК, 
канд. с.-г. наук, ст. 
наук. співробітник, 
Інститут садівництва 
НААН

Наталія ПАВЛЮК, 
ст. науковий 
співробітник, 
Український 
інститут експертизи 
сортів рослин 
(УІЕСР)
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ОКРІМ СПОЖИВАННЯ 
СВІЖОЮ БАГАТО ІДЕ 
НА ЗАМОРОЖУВАННЯ

В Європі для переробки пе-
ревагу віддають сортам суниці 
з темним забарвленням плодів 
без пустот у середині їх, а світлі 
– для споживання у свіжому ви-
гляді. Агроексперти [2] відміча-
ють, що в усіх країнах на захід від 
Польщі вирощують в основному 
світлі ягоди цієї рослини. Плоди 
для переробки в Західній Євро-
пі – надмірна розкіш; яка вимагає 
надто великих затрат ручної пра-
цї. Тому там ягоди для заморозки 
майже не вирощують, хоч попит 
на них високий і за сировину від-
повідно пропонують добру ціну. 
Темні сорти активно вирощують у 
Польщі,Туреччині, Іспанії, Марок-
ко та Україні. В основному наша 
ягода продається в Європу через 
польських посередників, і най-
більше нею цікавляться в Німеч-
чині, Голландії, Бельгії та Франції. 
Їм потрібна «заморозка»: сунична 
сировина використовується в йо-
гуртах, з неї готують джеми, різ-
номанітні конфітюри, а для при-
готування соків заморожені плоди 
не застосовують. Еталоном для 
переробки був і залишається сорт 
Зенга Зенгана. Однак існує важли-
вий нюанс: підприємства, що пра-
цюють на високоякісний ринок пе-
реробки, суницю приймають без 
плодоніжки.

Плин часу дедалі більше під-
тверджує велику роль ягід у житті 
й харчуванні людей взагалі, а про 
особливе профілактично-ліку-
вальне значення суниці постійно 
наголошують фітотерапевти [ 4, 
5 ]. За представленими ними уза-
гальненими даними, плоди суниці 
лісової характеризуються дійсно 
унікально широким біохімічним 
складом. Перш за все, вони міс-
тять значну кількість вуглеводнів 
(до яких належать цукри, клітко-
вина та пектинові сполуки), а та-

кож різні незамінні поліфеноли та 
мікроелементи.

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 
ТА АГРОТЕХНІКА, ЗА 
ЯКИХ СПОСТЕРІГАЛИ 
СУНИЦЮ НА КИЇВЩИНІ

Українські та зарубіжні сорти і 
елітні форми (ЕФ) суниці садової 
вивчали за методикою державного 
сортовипробування [ 6 ] і первинно-

го сортовивчення [ 7, 8 ] в ягідниках, 
висаджених у не контрольованих 
польових умовах (не в теплицях) 
північної частини Лісостепу, а саме 
в Інституті садівництва НААН (м. 
Київ). Технології вирощування – од-
норядна загущена посадка з відстан-
ню між рядами 0,8 м, між рослинами 
в ряду 0,2 м, близько 55 тисяч кущів 
на 1 га. Кількість облікових рослин 
на ділянці – 50, повторень – 3–4. За-
стосовано трирічний цикл експлуа-

тації насадження: перший рік – для 
наростання кущів, а другий і третій 
– для збирання ягід і обліку даних. 
Згідно з «Методикою проведення 
експертизи сортів на відмітність, 
однорідність та стабільність (ВОС)» 
[ 6, 7, 8 ] порівняння проводились із 
кращими сортами-стандартами: ан-
глійським (Елеганс), голландським 
(Ельсанта) та італійським (Алба).

Якщо врахувати, що цикл вико-
ристання її кущів як мінімум три-
річний, то несприятливі умови вже 
на однорічних рослинах спричиня-
ли незадовільне їх плодоношення 
на другий рік після садіння. З госпо-
дарської точки зору найбільш уро-
жайними виявилися саме середньо-
стиглі сорти. На відміну від ранніх 
(з початком достигання ягід напри-
кінці травня – на початку червня) 
середньостиглі починали дозріва-
ти, як правило, у першій п’ятиденці 
червня. 

В умовах відкритого грунту, а 
саме у полі вплив посухи на кущі 
суниці як трав’янистої культури 
ставав очевидним у квітні і травні у 
7 з 13 (табл. 1), а найбільш критич-
ними були 2009, 2015, 2017 і 2018 рр. 
Після посушливої осені 2013 року 
та безморозної зими рослини суни-

ЯГОДИ

Мал. 1. Полуниця – культура зимостійка, 
низькоросла, швидкоплідна та урожайна.

Зміни клімату в бік посухи 
несприятливі для суниці 
садової.
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ці навесны 2014 почали вегетацію 
ослабленими, але сприятливий вес-
няний режим вологості (рясні дощі 
у квітні, травні та першій половині 
червня 2014 р.) позитивно вплинули 
на цвітіння та формування зав’язі 
та високого врожаю. Умови 2015 
року теж були екстремальні, але по-
іншому. Після сухої осені 2014 р. і 
малосніжної та безморозної зими 
кущі навесні 2015 року теж почали 
вегетувати ослабленими, а вкрай 
несприятливий режим вологості 

(відсутність дощів з травня по 22 
червня) завадили повноцінному 
формуванню зав’язі та високого 
врожаю. Тому фактична врожай-
ність того року була у межах 50–60 
% від біологічно можливої, тобто 
виявилася значно нижчою, ніж у до-
волі вологому ягідному сезоні 2014 
р. Поряд з цим за таких умов мав 
місце і позитив – відсутність ура-
ження листового апарату хвороба-
ми (плямистостями листя, а також 
сірою гниллю плодів) практично до 

завершення достигання.
Умови перезимівлі для рослин 

суниці на початку 2018 року були 
в цілому задовільними – критично 
низькі температури не спостеріга-
лись, а сніговий покрив був досить 
глибоким і тривалим. Весняний пе-
ріод був до певної міри специфіч-
ним – різке і раннє надходження 
тепла зумовило ранню вегетацію 
та початок цвітіння, а потім і дозрі-
вання ягід у середньому на тиждень 
раніше від багаторічних показників. 

1. Кількість опадів у період цвітіння, формування зав’язі і достигання ягід суниці у сезони, вологі * та 
найпосушливіші ** для ягідних культур (с. «Новосілки» під Києвом, Інститут садівництва НААН )

РОКИ
ПОКАЗНИКИ ПО МІСЯЦЯХ, ММ

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ СУМА ЗА 3 МІСЯЦІ
Середньобагаторічна 47 53 76 176,0

2006* 37,0 133,1 134,9 305,0
2007 ** 8,7 43,8 85,9 138,4
2008* 78,2 29,4 79,0 186,6
2009** 2,0 22,8 47,2 72,0
2010 32,9 57,5 37,5 128,0

2011** 29,2 29,2 181,6 240,0
2012* 66,3 91,7 109,2 237,2
2013** 36,3 47,2 65,5 149,0
2014* 32,8 162,8 71,9 267,5
2015** 7,7 26,4 4,2 38,3
2016 44,2 103,6 21,6 169,4

2017** 20,8 20,0 16,4 57,2
2018** 8,8 30,0 92,6 131,4
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Однак кількість опадів була опти-
мальною не в кожну фази розвитку 
рослин, а характеризувалася різко 
вираженою періодичністю та інтен-
сивністю. Після доволі посушливих 
квітня і травня перші та сильні дощі 
пройшли аж 26–30 червня, потім 
20–26 липня. В цілому ж у період 
цвітіння та достигання ягід (за три 
місяці) кількість опадів у 2018 р. 
склала всього 131,4 мм ( за серед-
ньорічного показника у 176 мм) при 
показнику суми активних темпера-
тур 1554,2 С0. Серпень був спекот-
ним, дощі середньої інтенсивності 
пройшли знов аж 9–10 вересня того 
ж року.

РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Масове достигання плодів роз-
почалося по групах стиглості сортів 
у такій послідовності: ранніх – з 25 
травня, ранньосередніх – з 29 трав-
ня, середньостиглих – з 3 червня, 
середньопізніх – з 7 та пізніх – з 11 
червня. Тобто мав місце інтервал 
приблизно у 4 дні, що з комерцій-
ної точки зору забезпечувало про-
ведення двох найцінніших зборів 
ягід найвищої якості. Найкоротшим 
період достигання ягід був у ранніх 
сортів – 6–7, а найдовшим у серед-
ньопізніх – 10–12 днів, що в цілому 
корелювало і з величиною отрима-
них урожаїв.

За умови комерційного виробни-
цтва вкрай необхідно мати досить 
високий показник урожайності, але 
його величина не повинна знижу-
вати якісні та споживчі властивості 
ягід і вміст у них корисних сполук. 
Однак тут притаманна і певна спе-
цифіка: врожай ми збираємо із різ-
новікових рослин ( першого, друго-
го і третього років плодоношення), 
тому закономірним є коливання не 
тільки врожайності, але особливо 
величини плодів. Щоб отримати 
об’єктивні результати, оцінку про-
водили на різновікових рослинах.

Показник урожайності хоч і є од-

ним із найважливіших, але не ви-
значальним, якщо його пов’язувати 
з якісними параметрами ягід. Однак 
прибутковість може забезпечува-
тись урожайністю у понад 10 т/га, а 
високі результати – показником у 15 
т/га і більше. У середньому по сор-
тах і роках було отримано по 16 т/га. 
/Табл. 2/, що є досить високим по-
казником за однорядної класичної 
технології вирощування у відкрито-
му грунті в умовах Київщини. Най-
вищі ж показники відзначено у сор-
тів Перлина та Елеганс ( відповідно 
19,4 і 17,3 т/га), – значно більше, ніж 
в Ельсанти (15,5 т/га).

Середня маса плоду (найбільш 

об’єктивний та загальноприйнятий 
показник) варіювала від 12,5 до 15,0 
г. При цьому серед 9 елітних форм 
і сортів практично рівноцінними 
були Елеганс та Алба (14,9–15 г.), 
Перлина та 03-7-55 (14 - 14,4 г.).

У досліджуваних сортів не за-
вжди фіксувалася тенденція фор-
мування більших ягід на однорічних 
рослинах. Основним був чинник 
сорту, другим – умови зволоження, 
а далі – поєднання багатьох інших 
факторів, які важко обліковувати. 

За результатами дегустаційної 
оцінки свіжі ягоди майже всіх сор-
тів отримували високі показники. 
Це логічно, адже порівнювались 
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явно кращі сорти. Щодо смакових 
якостей домінував характерний та 
найбільш улюблений споживачами 
кислувато-солодкий смак, тобто до-
мінували цукри і особливо виділи-
лися Елеганс і Перлина. Плоди Хо-
нейо кислуваті, а в Алби простого та 
прісного смаку.

У подальшому надзвичайно не-
сприятливою виявилася весна 2017 
р. В умовах північної частини Лісо-
степу на Київщині ягідники різного 
віку зазнали впливу двох негатив-
них чинників – тривалої весняної 
посухи та критично сильних (в ніч з 
10 на 11 травня) заморозків: до мі-
нус 2-2,50 С у повітрі та мінус 4-4,5 
0 С на поверхні грунту. Опадів на 
початку вегетації ( у квітні, травні та 
червні) випало мало– 20,8; 20 і 16,4 
мм відповідно при середньорічних 
показниках 47, 53 і 76 мм, що в ціло-
му обумовило відсутність врожаю 
суниці. Значне нарощування цього 
показника почалося тільки після 12 
липня 2017 року, а надмірним він 

був у вересні – жовтні, тобто вже на 
завершенні вегетації рослин. 

Біохімічний склад значною мірою 
залежав як від сорту, так і від кліма-
тичних умов ягідного сезону, осо-
бливо від кількості тепла та опадів, 
що випали на достигаючі плоди. За 
узагальненими багаторічними да-
ними (табл. 2,3) біохімічний склад 
в цілому підтверджував результати 
дегустаційної оцінки. По сорту Пер-
лина за всіма параметрами кращим 
був 2018 р. 

В цілому ж за вмістом сухих роз-
чинних речовин (серед них і цукри) 
показники свіжих ягід Перлини ста-
новили по обох роках 7,56–10,0 % і 
певною мірою поступалися перед 
більш пізніми сортами. Кількість 
цукрів склала 3,13 – 4,63 %. Середнє 
значення органічних кислот стано-
вило практично по 1,0 %, а вітаміну 
С – 44–45 мг/100 г. 

При загальному вмісті пектино-
вих речовин 0,439 % на розчинний 
пектин припадало 0,169, а на про-

топектин – 0,270 %. Для порівнян-
ня наведемо дані по винограду: у 
винних сортів сума пектину у пло-
дах віддалених гібридів із зеленува-
то-жовтим відтінком коливається 
у межах від 439 до 516 мг/дм3, а з 
темно-червоним (гранатовим) за-
барвленням від 697 до 714 мг/дм3 [ 
11 ]. У наших сортів і форм суниці 
кількість пектинів велика.

Загалом аналіз пектиновміснос-
ті ягід суниці садової (культурної) 
з різних регіонів України свідчить, 
що деякі сорти спроможні нагро-
маджувати понад 0,80 % пектино-
вих речовин, більшість із них – у 
межах 0,50–0,70%. Вміст пектинів у 
плодах відрізняється за регіонами 
вирощування, зокрема, найбільше 
(0,767 %) за середнім міжсортовим 
показником їх містили ягоди сортів, 
вирощених на Київщині (в Інститу-
ті садівництва НААН), а найменше 
(0,66 %) – на Львівщині [12]. На По-
діллі та Донеччині цей показник був 
дещо нижчим і однаковим – по 0,71 

Мал. 2 і 3. Різний ступінь варіювання забарвлення ягід та розміщення зернівок (зліва середньопізній сорт Полка, 
справа – дуже пізній сорт Мальвіна)

1. Продуктивність рослин суниці ранньосередніх і середньостиглих сортів та елітних форм у 2014–2015 
роках (ягідник осінньої 2012 р. посадки зеле-ною розсадою)

СОРТ,
ЕЛІТНА ФОРМА

ВРОЖАЙ З 1 МЕТРА
ПОГОННОГО, КГ

ВРОЖАЙНІСТЬ З ПЛОЩІ,
Т/ГА

СЕРЕДНЯ МАСА
ЯГОДИ, Г

2014 2015 СЕРЕДНЄ 2014 2015 СЕРЕДНЄ 2014 2015 СЕРЕДНЄ
Перлина 1,491 1,620 1,555 18,6 20,2 19,4 15,7 12,2 14,0
Елеганс 1,480 1,280 1,380 18,5 16,0 17,3 16,5 13,4 15,0

Ельсанта /ст./ 1,335 1,132 1,234 16,7 14,2 15,5 14,8 11,8 13,3
Алба 0,981 1,080 1,031 12,3 13,5 12,9 17,1 12,6 14,9

Хонейо 0,910 1,020 0,965 11,3 12,7 12,0 15,1  9,9 12,5
Вайбрант 1,010 0,208 0,887 12,6  2,6 11,1 17,1  9,6 13,4



%. В цілому плодам суниці властива 
висока лабільність кількості пекти-
нових речовин, коефіцієнти варіації 
становили понад 21,1 %.

Залежно від сорту і року pH се-
редовища (кислотності) м’якоті ягід 
в наших дослідженнях коливався в 
межах 3,35 - 3,73 одиниці.

У суниці садової аналогічно до ви-
нограду та інших культур з окраше-
ними плодами червоний колір обу-
мовлений забарвленням фенольних 
сполук (антоціанів), які завдяки 
плюсовому заряду частини молеку-
ли ( іон флавіліум) здатні поглинати 
світло та мають червоне забарвлен-
ня [13]. І якщо у ягід винограду анто-
ціани як барвні речовини розміщені 
в основному у шкірочці, то у пло-
дах суниці – у поверхневому шарі 
м’якоті. У природній формі в ягодах 
антоціани завжди присутні у вигля-
ді глюкозидів, тобто сполук з глюко-
зою, є розчинними у воді та здатні 
створювати сполуки з іншими ре-
човинами, у тому числі фенольного 
походження. У форм антоціанів без 
глюкози і нечервоного забарвлення 
вони називаються антоціанідами. У 
продуктах переробки плодів (вино, 
сік, настоянки та наливки) забарв-
лення антоціанів значно залежить 
від pH середовища (кислотності) та 
вмісту SO2 . При типових для вина 
значеннях pH (3,0–3,4) близько 1/3 
вільних антоціанів були забарвлені, 
а 2/3 – без кольору. Крім того, анто-
ціани реагують з SO2 і утворюють 
незабарвлені продукти реакції.

У цілому всім сортам суниці 
властиве істотне коливання вміс-
ту основних речовин по роках, що 
обумовлено не тільки сумами опа-
дів та активних температур, а й 
складним поєднанням впливу зна-
чно більшої кількості факторів (у т. 
ч. й густоти та висоти рослин, пло-
щі листової поверхні та їх асимілю-
ючої здатності).

Для порівняння наведемо показ-
ники біохімічного складу в умовах 
Польщі (під Варшавою, 1998–2000 
рр.) добре відомого та поширеного 

сорту Зенга Зенгана : сухі речовини 
(СР) –9,5 %, вітамін С – 30,9 мг/100 г, 
антоціани – 36,1 мг/100 г. По інших 
сортах за тих же умов варіювання 
показників було теж досить широ-
ким: СР – від 8,3 до 10,9 %, вітаміну 
С – від 26 до 54,9 мг/100 [ 14 ]. З ін-
шого боку, на сході України, на Сум-
ській дослідній станції садівництва 
ягоди окремих сортів «набирали» 
значно кращі показники, Веселка 
була дійсно «десертним» сортом в 
усіх відношеннях, а Перлина – най-
урожайнішим.

ЦІННІ ГОСПОДАРСЬКІ 
ТА СПОЖИВЧІ 
ВЛАСТИВОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ СОРТУ 
ПЕРЛИНА

Отриманий внаслідок міжсор-
тової гібридизації – сортів Презент 
та Ельсанта у 2004році. Середньо-
стиглий, плоди достигають на 2–3 
дні пізніше ягід Ельсанти, але на 2–3 
дні раніше Презента і Полка. Кущі 
високі та сильнорослі, не розлогі, з 
високими міцними квітконосами і 
темно-зеленим жорсткуватим лис-
тям. Стійкість рослин до суничного 
кліща та ягід до сірої гнилі висока, 
листки не пошкоджуються плямис-
тостями.

Плоди високотоварні та великі 
(маса середніх 15, максимальна 35 г), 
видовжено широко-конічні, при по-
вному дозріванні темно-червоного 
кольору, блискучі. М’якоть щільна, 
червона, ароматна, доброго кисло-
солодкого смаку, за багаторічними 
даними містить, %: сухих речовин 
– 7,5-9, цукрів – 3,5, органічних кис-
лот – 0,95–1,0, а також 0,440 мг пек-
тинових речовин та 45 мг вітаміну С 
на 100 г сирої маси. При достатньо-
му вологозабезпеченні ягоди за роз-
мірами перевершують Присвяту, 
Зенгу Зенгану та Полку.

Господарські ознаки: за врожай-
ністю при однорядному (0,8 х 0,25 
м) садінні (18–20 т/га) перевищує 

м. Черкаси,   
вул. Хрещатик, 195, офіс 511
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сорти Ельсанта і Презент, зимо-та 
посухостійкий. У маточнику неви-
багливий – формує більше розсади, 
ніж сорти Полка та Присвята. Сорт 
характеризується високим потен-
ціалом біологічної продуктивності, 
який повною мірою реалізується 
при достатньому зволоженні грун-
ту (зрошенні) та його поживному 
режимі. Високотоварний, універ-
сального напрямку використання. 
В надмірно теплі роки схильний до 
дещо більш раннього достигання.

ПЕРСПЕКТИВИ  
ДЛЯ БІОМЕДИЦИНИ

За результатами порівняльної 
оцінки нових українських та за-
рубіжних сортів суниці садової 
(окультуреної) підтверджено висо-
кий біохімічний склад ягід на Ки-
ївщині. Окрім продемонстрованої 

можливості високої комерційної 
придатності сортів ( стабільно ви-
сока продуктивність, здатність фор-
мувати великі ягоди універсального 
використання та й у цілому високий 
ступінь адаптивності), підтвердже-
на біологічна цінність ягід суниці 
культурних сортів як досить дав-
ньої, так і нової селекції незалежно 
від їх географічного та генетичного 
походження. 

Сьогодні ми є свідками, якого 
особливого значення та актуаль-
ності набули твердження відомих 
українських фітотерапевтів М.А. 
Носаля ( 1964 ) [ 15 ] та Ф.І. Мамчура 
(1988), наведені ще багато десятиріч 
назад про те, що «за своїми влас-
тивостями дія біологічно активних 
речовин суниць подібна до впливу 
на людський організм ягід чорниць 
(лохини, голубіки». І сьогодні ми 
спостерігаємо комерційне доміну-

вання у світі ( після винограду) двох 
ягідних культур – суниці та голубіки 
(чорниці, лохини ) як усвідомлення 
людством необхідності споживання 
не тільки смачної, але і максимально 
корисної ягоди.

Адже механізм захисних функ-
цій певних речовин є прямий: чим 
захищається рослина, тим добре 
може захищатись і людина! Наукою 
доведено, що рослини у відповідь 
на вплив патогенів (грибів, вірусів, 
бактерій і т.п.) виділяють біологічно 
активні речовини із групи поліфе-
нолів (у тому числі ресвератролу – у 
винограду), що мають захисну функ-
цію. При споживанні людиною ягід 
та вина (особливо червоного!) полі-
феноли мають незамінний та ваго-
мо позитивний вплив на організм. 
Вони є сильними антиоксидантами, 
які захищають клітини від різних па-
тогенів і вільних радикалів, що утво-

Мал.4 і 5. Різні за видом і біологією, суниця та виноград надзвичайно корисні за профілактично- лікувальними 
властивостями (зліва сорт суниці Перлина, справа – виноград Чемпіон (Шиллер)

2. Біохімічний аналіз плодів середньостиглих сортів суниці на Київщині у 2008 році (5–10 червня), (найбільш 
типовому до середньорічних даних за кліматичними умовами , с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну)

СОРТ
Серед-

ня маса 
плоду, г

СРР*
% на сиру 

масу

ТОК**
% на 
сиру 
масу

Цукри (за-
гал. кільк.) 
% на сиру

масу

Вітамін С, 
мг/100 г

Пектинові речовини,
% на сиру масу

Розчин. 
пектин

Прото- 
пектин

Загальна 
кільк.

Фестивальна  
ромашка 16,0 8,56 1,2 5,990 54,2 0,220 532,78 0,738

Октава 21,7 8,52 1,0 6,024 42,6 0,220 328,87 0,573
Мармелада  

(Онебор) 22,8 10,36 1,1 5,960 59,1 0,392 505,08 0,863

Ельвіра 23,6 9,56 1,0 5,064 48,4 0,302 475,00 0,838
Корона 17,8 8,92 1,0 6,259 44,5 0,270 566,16 0,592

Ельсанта 21,4 9,12 1,0 4,642 49,4 0,228 415,63 0,609
 * Сухі розчинні речовини; ** Титровані органічні кислоти.
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рюються у результаті фізіологічної 
діяльності людини та уповільнюють 
процес старіння організму [16].

Особливий наголос слід зроби-
ти на кліматичному та географіч-
но-регіональному значенні. У тих 
місцевостях, де відсутнє масове 
вирощування винограду, суниця 
є найціннішою ягодою. Приклад: 
останні дослідження біохімії плодів 
винограду, вирощеного на Одещині 
та проаналізованого у французькій 
науковій лабораторії, засвідчили на-
явність та варіювання фенольних 
сполук у межах 201 – 809 мг/дм3 , 
а пектинів у межах 439–714 мг/дм3 
[16]. Ці величини досить співставні 
з отриманими показниками у ягодах 
суниці на Київщини (423,00–473,23 
мг/100 г фенолів та 0,652–0,933% на 
сиру масу пектинів). Сьогодні у світі 
виноград і надалі набуває вагомості 
через стабільно високий розвиток 
виноробства та виявлений один з 
найважливіших ( від 5,7 до 11,7 мг/
дм3 ) для харчування людини еле-
мент – ресвератрол [17,18]. Вино-
градарі стверджують, що ресвера-
трол (як найцінніший з поліфенолів) 
цікавий з точки зору: 
 енології (виноробства) як фе-

нольне з’єднання, що визначає колір, 
смак та строк достигання вина, 
приймає участь в окислювально-
відновлювальних реакціях;
 фітопатології як способу за-

хисту проти фітопатогенних ор-
ганізмів; 

 фармакології як речовина з ан-
тиоксидантними властивостями, 
що використовується у лікуванні 
та профілактиці різних захворю-
вань (серцевосудинних, раку та ін.).

 Підтвердити наявність ресве-
ратролу в ягодах суниці з великою 
точністю ми поки що не маємо змо-
ги. Хоча аналогічно високий вміст 
поліфенолів в обох культурах вказує 
на таку реальність і на те, що істина 
недалеко. Останніми міжнародни-
ми дослідженнями підтверджена і 
уточнена локалізація найцінніших 
речовин (і найбільш високі концен-
трації антиоксидантів) саме у на-
сінні [19]. Це робить суницю супер-
ягодою, адже вся поверхня її плоду 
вкрита дрібними, але численними 
насінинками, яких, за нашими під-
рахунками, у середньому близько 
70–80 штук на одній ягоді. Спожи-
ваючи ягоди суниці, ми споживаємо 
і багато її насіння.

Вчені з Лозанни (Швейцарія) ви-
явили, що сполука уролітин А упо-
вільнює старіння. Ця речовина ви-
робляється в нашому організмі, 
коли ми п’ємо гранатовий сік, їмо 
суниці або волоські горіхи [ 3 ]. Од-
ним із наслідків старіння є саркопе-
нія, тобто дегенерація м’язів, що як 
наслідок призводить до зменшення 
їх маси. Ми старіємо, м’язи працю-
ють гірше, і нам стає все важче руха-
тись. Досліди, проведені на немато-
дах і мишах, показали, що уролітин 
А підвищує тривалість життя не-

матод у середньому на 45 %, а миші 
стають сильнішими та витривалі-
шими: після ін’єкцій речовини се-
редня швидкість їх бігу у колесі була 
на 42 % більшою.

Здорового харчування без ягід 
просто не буває. На думку китайських 
учених, самим простим та швидким 
способом захисту серця та судин є 
відмова від фаст-фудів та трансжирів 
і щоденне споживання порції будь-
яких ягід: чорниці (голубіки), клубніки 
(суниці), малини, винограду. Для стій-
кого результату необхідно назавжди 
змінити свій раціон на користь рос-
линних продуктів [ 20 ]. Але при цьо-
му пам’ятати про важливість кислого 
середовища при консервуванні та пе-
реробці ягід. Сама природа підказує – 
важливе не солодке, а корисне. 

3. Показники біохімічного складу свіжих та заморожених ягід суниці врожаю 2018 року різних за 
строком достигання сортів ( Київська обл., Інститут садівництва НААН)

СОРТ
(дости-
гання) Вид плоду

Втрати соку 
при заморо-
жуванні, %

Втрати 
маси, г

Сухі
розчинні 

речовини,
% на сиру 

масу

Сума 
титров. ор-

ганічних
кислот,

% на сиру 
масу

Цукри 
(загальна 
кількість),
% на сиру 

масу

Вітамін С, 
мг/100 г

Перлина
(середнє)

Свіжі - - 10,0 1,01 4,3 44

Заморож. 5,8 0,1 11,1 1,40 4,8 28

Янтарна
(пізнє)

Свіжі - - 11,8 0,97 6,2 63

Заморож. 11,6 0,5 12,7 1,45 7,7 43

Атлантида
(пізнє)

Свіжі - - 10,2 1,36 4,1 60

Заморож. 4,3 0,4 11,7 1,54 6,7 40

Мал. 6. Ягоди універсального за 
використанням українського сорту 
Перлина
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Стародавній Овруч, що знахо-
диться на півночі Житомирщи-
ни, можна сказати, у самому сер-
ці українського Полісся. Лише 
нещодавно тут почали ласувати 
не привозною, а тутешньою ло-
хиною, вирощеною на льосових, 
характерних для цієї болотистої 
місцини грунтах, де споконвіку 
панувала чорниця. Ця цілюща 
ягода була тут чи не головним 
джерелом вітамінів, місцевою 
валютою, неперевершеним при-
родним скарбом ... 

І от ситуація почала змінюва-
тися, коли на місцевий ринок зі 
своєю продукцією вийшов мо-
лодий агроном із села Скребе-
личі, що неподалік від Овруча, 
Вадим Аврамчук. Окрім полуни-
ці він виставив на продаж свій 
перший урожай чорниці висо-
корослої, або як її ще називають 
– лохини, вирощеної у власній 
господі. Як розповіли овручани, 
для багатьох це стало справж-
ньою несподіванкою – побачи-
ти і спробувати «живу» лохину, 
адже більшість із місцевих по-
купців лише чули про американ-
ську посестру улюбленої усіма 
лісової ягоди, та не смакували 

нею. А Вадим охоче пригощав 
земляків лохиною, адже і сам не 
сподівався на такий інтерес до 
неї і попит у чорничній столиці 
України. 

До речі, нині ціна його пло-
дів майже удвічі перевищує ціну 
дикорослої чорниці, від 150 гри-
вень проти 80. І проблем із ре-
алізацією не відчувається. Адже 
культивована ягода набагато 
солодша, більша і витриваліша 
при зберіганні, ніж плоди її лісо-
вого предка. Саме через ниніш-
ню ціну лохини основу постій-
них покупців складають люди з 
середніми доходами і вище, які 
можуть і двадцять кілограмів за 
раз придбати. А деякі менш за-
можні мешканці Овруча беруть 
на пробу і зазвичай повертають-
ся за поліськими ласощами зно-
ву. Тому Вадим Аврамчук поки 
не планує співпрацювати з опто-
вими перекупниками, бо їх ціна 
його не влаштовує, на свіжому 
ринку можна продати дорожче. 

– Нині збираємо приблизно 
по 100 кг лохини на добу і стіль-
ки ж реалізовуємо. Це родинна 
справа, бо у вирощуванні і зби-
ранні ягід беруть участь і бать-
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ко – Віктор Аврамчук (він крім 
роботи на власній землі ще обі-
ймає посаду бухгалтера у міс-
цевому сільгосппідприємстві), і 
мати Наталія та брат Олександр, 
який у цьому році вступив на аг-
рономічний факультет Полісь-
кого національного університе-
ту. Тобто пішов по моїх стопах, 
я нещодавно теж закінчив там 
навчання, – розповідає Вадим 
Аврамчук.

Молодий фахівець повідомив, 
що родина обробляє власні паї, 
0.6 га з яких засаджено лохи-
ною, має гектар полуниці. Решту 
земель використовують під го-
родину, а ще утримують корів і 
свиней. Допомагає господарям 
«залізний коник» китайського 
виробництва, який придбали 
минулого року. 

– Є ще резервні земельні на-
діли, які плануємо засадити 
полуницею і лохиною. Її першу 
плантацію заклали на п’яти со-
тках городу під хатою навесні 
2018 року. Основну інформацію 
про те, як це робиться, запози-

чив у інтернеті, плюс дещо по-
чув від вітчизняних виробників, 
які приїздили до Поліського на-
ціонального університету з лек-
ціями. А далі власний досвід та 
практика. Другу плантацію за-
кладати було простіше, це ми 
зробили у 2019 році, – продо-
вжує розповідь Вадим Аврам-
чук.

Свого часу молодий підприє-
мець проходив аграрну практи-
ку у Німеччині, працював на по-
луничній плантації, паралельно 
підмічаючи особливості госпо-
дарювання німецьких фермерів. 

Як повідомив Вадим, перші 
180 кущів лохини довжиною до 
30 см для власної плантації він 
придбав у розпліднику «Київ-
сад», а ще тисячу саджанців для 
другої плантації у компанії «Клі-
ома-сервіс», садивний матеріал 
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якої виявився найвищої якості. 
Нині молодий господар само-
тужки вирощує саджанці як для 
себе, так і на продаж методом 
черенкування у касети. Для цьо-
го восени збирається будувати 
плівкову теплицю, щоб успішно 
розвивати справу, адже має чи-
мало замовлень на саджанці ло-
хини на наступний рік. 

Нині у господарці Аврамчуків 
є сорти Река, Патріот, Берклі, 
Блюголд, Дюк, Блюкроп і Бо-
нус, великі ягоди якого важать 
близько 2.5 грама. До речі, всі 
ці сорти напрочуд урожайні. Ва-
дим не приховує задоволення 
ними. 

– Пізні сорти продаються 
трохи дешевше, ніж ранні. Нині 
збираємо врожай на другоріч-
ник пагонах. У минулому році 
було приблизно по кілограму 
з куща, у нинішньому зберемо 
по 3 кг. Ягоди пакуємо у плас-
тикові п’ятикілограмові ящики. 
За потреби зберігаємо товар у 
льосі. На ринку розфасовуємо 

лохину у кілограмові пінетки, 
– долучається до розмови На-
талія. – Окрім бур’янів суттє-
вою проблемою є птахи. Хоча у 
цьому році їх набагато менше, 
бо поряд із нашою плантацією 
не садили зернові культури. А у 
минулому році кожен кущ дове-
лося накривати сіткою, оскільки 
навала пташок нещадно нищила 
врожай. 

Як розповіли господарі, при 
закладенні плантації лохини 
зробили траншеї, в які засипа-
ли лісовий грунт, перемішаний 
із торфом, щоб забезпечити по-
трібну кислотність. Додатково 
щороку таку суміш підкислюють 
сіркою. Відстань між саджанця-
ми становить 1.5 метра. Грунт на 
ділянці Аврамчуків досить гли-
нистий, що допомагає втриму-
вати вологу, яка вкрай необхідна 
лохині. Для забезпечення гар-
монійного розвитку рослин на 
плантації встановлене крапель-
не зрошення турецького вироб-
ництва. У спеку щодня подаєть-
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ся вода до саджанців, її кількість 
варіюється залежно від темпе-
ратури повітря і кількості опа-
дів. У дощові дні зрошення не 
використовують, у спекотні до-
бова норма становить до 4 літрів 
води під кожен кущ. Мульчують 
насадження тирсою соснових 
порід, оскільки господарі мають 
власну пилораму. Іноді як муль-
чу використовують хвою з лісу, 
що неподалік. Міжряддя впо-
рядковують звичайною косою. 
Хоча цей прийом загрожує са-
джанцям, що стає справжнім ви-
пробуванням для косарів, його 
варто застосовувати з умінням і 
дуже обережно.

Не все гладко і з хворобами 
та шкідниками. Скажімо, ранній 
сорт Дюк і сорт Патріот схиль-
ні до фомопсису, особливо в 
умовах дощової весни, які спо-
стерігалися цьогоріч. Також у 
нинішньому році під час і після 

цвітіння насадження піддавали-
ся фузаріозу, який спричинив 
усихання суцвіть. Вадим кілька 
разів застосував фунгіциди ком-
панії Syngenta – Скор і Квадріс, 
які комплексно вирішили цю 
проблему. А от сорт Река не до-
велося обробляти, він виявився 
найстійкішим до захворювань 
лохини, що на практиці підтвер-
джує його характеристики. 

Серед найнебезпечніших 
шкідливих організмів, що кон-
курують на лохині, є хрущі, які 
нищать кореневу систему рос-
лин. Проти цього «звіра» Ав-
рамчуки успішно борються за 
допомогою «сингентівського» 
препарату Актара.

Укріплюють опір рослини і 
добрива, які Вадим застосовує 
за технологією. Як мінераль-
ні використовується Флоровіт, 
його розсипають під саджанця-
ми. А по листу рази три на сезон 

під час цвітіння і після цвітіння 
застосовують Плантатор. 

У планах родини Аврамчуків 
активно збільшувати саме лохи-
нову, а не полуничну плантацію. 
Адже американська ягода краще 
зберігається і більш транспор-
табельна. До того ж вартує на 
ринку у рази дорожче, ніж пло-
ди полуниці. Лохина не така 
трудомістка і в догляді, і в онов-
ленні насаджень. Якщо, скажі-
мо, полуниці треба кожні п’ять 
років робити сортооновлення, 
то насадження лохини плодо-
носитимуть десятиріччями. 
Якщо включити калькулятор, то 
з гектара лохини, яка вступила 
у фазу плодоношення, а це при-
близно 3300 кущів, можна зі-
брати п’ятнадцять тонн ягід за 
сезон, зазначає Вадим. Тому ви-
бір найперспективнішої культу-
ри є очевидним, і він стосується 
саме лохини.  

ЯГОДИ 

Сорт Бонус 
вирізняється 
гігантськими 
плодами



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи ви-
рощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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



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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ЛОХИНАЛОХИНА КОНКУРУ КОНКУРУªª    
З ЧОРНИЦЕЮ НА ПОЛЗ ЧОРНИЦЕЮ НА ПОЛ²²СССС²²

ПЕРСПЕКТИВНПЕРСПЕКТИВН²²  
САЛАТИ ВСАЛАТИ В²²Д БЕЙО: Д БЕЙО: 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬРЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

ПІДСУМКИ СЕМІНАРУПІДСУМКИ СЕМІНАРУ

ПРОДУКТИВНИЙ ПРОДУКТИВНИЙ 
ФУНДУКОВИЙ САДФУНДУКОВИЙ САД

ЕФЕКТИВНЕФЕКТИВН²²СТЬ СТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ББ²²ОПРЕПАРАТОПРЕПАРАТ²²ВВ

серпень 2021 р.

НЕБЕЗПЕЧН²НЕБЕЗПЕЧН²
ХВОРОБИ АГРУСУ ХВОРОБИ АГРУСУ 
ЯК ЗУПИНИТИ ЇХ ПОШИРЕННЯЯК ЗУПИНИТИ ЇХ ПОШИРЕННЯ


