
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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ХВОРОБИ  ХВОРОБИ  
КАПУСТИ БРОКОЛ²  КАПУСТИ БРОКОЛ²  
ТА БРЮССЕЛЬСЬКО¯ТА БРЮССЕЛЬСЬКО¯

вересень 2021 р.

ІНТЕРВ ’Ю  ІНТЕРВ ’Ю  
З ЮЛІЄЮ  З ЮЛІЄЮ  
ЛЮТОЮ ЛЮТОЮ 

СЕЛЕКЦСЕЛЕКЦ²²Я  Я  
ТОМАТТОМАТ²²В В 

ЗБ²ЛЬШУªМО ЗБ²ЛЬШУªМО 
ВРОЖАЙ КАРТОПЛ² ВРОЖАЙ КАРТОПЛ² 
МУЛЬЧУВАННЯМ МУЛЬЧУВАННЯМ 

ПОСУХОСТПОСУХОСТ²²ЙКЙК²²СТЬ СТЬ 
ТА ЗРОШЕННЯ ТА ЗРОШЕННЯ 
ВИНОГРАДНИКУВИНОГРАДНИКУ

У «СИНГЕНТИ» КУКУРУДЗАУ «СИНГЕНТИ» КУКУРУДЗА
НАДИХАНАДИХАªª,, НЕМОВ МУЗА  НЕМОВ МУЗА 



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

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

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

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

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

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

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

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

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

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

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua
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У селі Мирне, що на Одещині, 
успішно діє ТОВ «Південьагропе-
реробка», підприємство, яке спеці-
алізується на вирощуванні овочів 
та фруктів, їх переробці, зокрема, і 
консервуванні солодкої кукурудзи. 
Тому сіють не 2–3 гібриди, а більше, 
з різними термінами дозрівання, щоб 
забезпечити безперебійний конве-
єр надходження сировини на завод. 
Адже кожен день простою потужнос-
тей призводить до значних збитків. 

На полях підприємства засто-
совують лише якісне насіння, щоб 
отримувати максимальний прибуток 
щороку. Тому не дивно, що компанія 
«Сингента», яка у своєму арсеналі 
має багато найкращих зразків су-
часної селекційної науки, підтримує 
довготривалі партнерські стосунки з 
професійним колективом ТОВ «Пів-
деньагропереробка». Щоб отримати 
якісний посадковий матеріал, потріб-
ні дослідні ділянки, де його випробо-
вують на практиці. Для цих потреб у 
нинішньому році ТОВ «Південьагро-
переробка» надала ТОВ «Сингента» 
частину ріллі для посадки як нових, 
так і вже успішних на ринку гібридів 

солодкої кукурудзи, що дає можли-
вість на практиці продемонструвати 
життєздатність і продуктивність рос-
лин, створених науковцями Syngenta. 

До оглядин кукурудзяного демон-
страційного поля ТОВ «Сингента» 
були запрошені овочівники з різних 
регіонів України. Найбільше гос-
тей заходу, який відбувся у середині 
серпня нинішнього року, прибуло з 
Одещини. Цікавість до солодкої ку-
курудзи у аграріїв південної області 
зростає, підігрівається комерційною 
вигодою. Бо продукт користується 
високим попитом у відпочивальни-
ків, відповідно, його можна вигідно 
реалізувати протягом курортного 
сезону. Як зазначали представники 
ТОВ «Сингента», нині продажі со-
лодкої кукурудзи стрімко зростають 
майже в усіх областях України, і їх пік 
ще попереду, оскільки споживання 
овочу зростатиме як мінімум ще п’ять 
років поспіль.

Про гібриди, які рясно вродили 
на ланах ТОВ «Південьагропере-
робка», розповів менеджер ТОВ 
«Сингента» Олександр Ланда, 
який близько 10 років спеціалізу-

ється у компанії на вирощуванні і 
переробці цієї культури. 

– Демополе, де посіяли зразки, 
було піл чорним паром. Його обро-
били гліфосатом і наприкінці травня 
посіяли гібриди солодкої кукурудзи. 
Тобто на момент оглядин виходить 
77–78 днів від сівби. Добрива подава-
лися через систему крапельного зро-
шення, але небагато, тому дане поле 

ОВОЧІВНИЦТВО

Олександр ЛАНДА
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можна вважати «незарядженим». 
Один раз на сезон ділянку обробили 
від шкідників препаратом Ампліго. 
Щоб остаточно прибрати не лише со-
вку, а і попелицю, варто додатково за-
стосувати Актелік або Енжіо. Чудово 
у цих цілях працює і Карате Зеон 050 
CS, мк. с. Збільшилася кількість атак 
на посіви з боку західного кукурудзя-
ного жука. Тому раджу чітко дотри-
муватися сівозміни і не покладатися 
на допомогу трихограми на посівах 
кукурудзи, адже ефективність енто-
мофагу надзвичайно низька, ми це 
пробували. Натомість така новація, 
як внесення ЗЗР за допомогою дро-
нів, виправдовує себе. Особливо у 
період, коли грунт розмитий дощами 
і звичайній техніці важко працювати 
у полі, – каже Олександр Ланда. 

Фахівець зазначив, що раніше цу-
крову кукурудзу від хвороб обробля-
ли менше, але в останні роки спосте-
рігається загострення цієї проблеми. 
Тому варто протягом вегетаційного 
періоду використовувати будь-які 
стробілурини і бажано у суміші з тріа-

золами, що є ідеальним поєднанням і 
для профілактичних обробок. Не вар-
то і «перегодовувати» культуру, осо-
бливо на ранніх стадіях за допомогою 
азоту. 

– У мене на Чернігівщині є експе-
риментальна ділянка. Тож перше вне-
сення добрив під цукрову кукурудзу 
здійснюю під час сівби. У північній 
області немає такої інтенсивності 
сонця, як на Одещині, поки що немає 
другого обороту, тому сівбу починаю 
з 15 травня і намагаюсь закінчити до 
12 червня – це крайній термін. Спра-
ва у тому, що травень дуже нестабіль-
ний – трапляються приморозки, і до-
сить сильні, що згубно діє на солодку 
кукурудзу, впливає на терміни сівби. 
Таким чином, вношу азотно-фосфор-
но-калійні добрива за допомогою 
спеціальної сівалки з маркерами у 
пропорції 20:20:20, виходить близько 
50-58 кг на гектар. Далі, у період ве-
гетації, обробляю посіви препаратом 
Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с.. У 
фазі 5-6 листків здійснюю страхову 
обробку гербіцидом. Якщо встигаю 

по строках обробити рослини у фазі 
від 3 до 5 листків, застосовую Елюміс 
105 OD, якщо не встигаю, викорис-
товую інші препарати якими можна 
працювати без нанесення збитків 
культурі у фазі до 8 листків. Щоправ-
да, для ефективного використання 
гербіцидів потрібен якісний прили-
пач, особливо для боротьби зі зла-
ковими бур’янами, щоб препарат не 
швидко стік. Зазвичай виробники 
ЗЗР регламентують, який саме при-
липач підійде для препарату. Гарно 
себе показали прилипачі на основі 
ріпакової олії або у формі екстрактів, 
– повідомив Олександр Ланда. 

Першим у лінійці експонованих 
зразків був почесний лідер україн-
ського ринку – Світ Стар F1. Це ран-
ній суперсолодкий гібрид кукурудзи, 
який дозріває протягом 72–73 днів, 
якщо сіяти у основний період. А якщо 
у другий оборот, це приблизно 69–70 
днів. Рослина Світ Стар F1 є компак-
тною, не дуже високою, приблизно 
190 см. Попри надто спекотну погоду 
на Одещині, зберігся зелений колір 

ОВОЧІВНИЦТВО
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рослини, кидалася в очі її відмінна об-
лиственість. Зерна округлі, забарвле-
ні у ніжно-жовтий колір із кремовим 
відливом. Здивували надзвичайно 
рівні рядки на качані. Смак зерняток 
виявився ніжним, не приторним. Як 
зазначили представники ТОВ «Син-
гента», Світ Стар F1 добре підходить 
як для варіння, так і для гриля. На 
сьогодні це найпопулярніший у ви-
робників гібрид цукрової кукурудзи. 

Також досить пізнаваним є гібрид 
Тусон F1, який дозріває за 78–80 днів, 
якщо в стандартний оборот, якщо ж 
його посадити влітку, термін дозрі-
вання скорочується на 3–4 дні. Кача-
ни цього гібриду зазвичай завдовжки 
22–23 см і діаметром 5.6–5.7 см, що є 
досить великим розміром у виставле-
ній на огляд лінійці. Ще Тусон F1 ви-
різняється серцевинкою качану, яка 
порівняно невелика, що робить його 
качан привабливим для приготуван-
ня на грилі. 

Третім був представлений Овер-
ленд F1 – найстарший гібрид у ниніш-
ньому портфоліо ТОВ «Сингента» і 
чи не самий пізній. Його дозрівання 
триває протягом 83–84 днів. Гібрид 
важко переплутати у полі з іншими 
рослинами, бо він має величезне і 

широчезне за формою листя. Завдяки 
цьому гібрид може вирощуватися як 
на поливі, так і без нього абсолютно, 
майже у будь-яких умовах, оскільки 
краще за інші селекційні об’єкти ви-
тримує дефіцит вологи у повітрі і у 
грунті. Качан Оверленда F1 також 
чудово виглядає, а велике листя, в яке 
він загорнутий, створює враження 
свіжості. Навіть якщо товар полежить 
на прилавку чи у сітці досить довгий 
час, він виглядатиме привабливо. 

Продовжили лінійку новинки. 
Одна з них – гібрид Акцент F1 із тер-
міном дозріванням у 80–81 день. Гі-
брид був виведений у США, там його 
прийняли на «озброєння» в армії, де у 
раціоні солдатів обов’язковим є спо-
живання солодкої кукурудзи. Акцент 
F1 має підвищений вміст цукру, при-
близно 19.5 –22.5% за шкалою Brix, 
тому його зерна досить калорійні і 
швидко втамовують почуття голо-
ду. Споживати плоди Акцент F1 ре-
комендують у вареному вигляді або 
приготованими на грилі. Рослина гі-
бриду дуже компактна і є найнижчою 
з усієї лінійки ТОВ «Сингента». При 
цьому не потребує великої кількості 
вологи. Може рости як на поливі, так 
і на богарі. На відміну від Оверленда 

F1 листя Акцент F1 тонке, і його бага-
то. Воно закладене у міжвузлях через 
кожні 10 см, тому Акцент F1 можна 
вважати добре облиствленою рос-
линою, що сама собі створює мікро-
клімат у прикореневій зоні. Бо це не 
сприяє інтенсивному випаровуванню 
вологи і допомагає рослині отриму-
вати необхідну воду для формування 
стабільного врожаю. Попри не дуже 
великі розміри рослини Акцент F1, 
качани гібриду вирізняються зерном 
досить великих розмірів, яке легко 
вилущується.

Новинка GSS 5613 F1, документи 
на яку нещодавно подали на реєстра-
цію, дозріває за 79–80 днів і вважа-
ється середньопізнім гібридом. Від-
мінною рисою GSS 5613 F1 є розмір 
качана. Він становить 25–26 санти-
метрів і більше. Це у презентованій 
лінійці найдовший качан. Рослина до-
сить висока, щоб виростити такі веге-
тативні органи їй знадобиться якісне 
харчування і підвищене споживання 
вологи. Формується у середньому по 
2 качани на одній рослині. По стро-

ОВОЧІВНИЦТВО
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ках дозрівання один качан від іншого 
буде відставати на кілька днів. За ра-
хунок великих розмірів качани GSS 
5613 F1 швидко заповнюють сітку. 

Дозріванням у 74–75 днів вирізня-
ється ранній суперсолодкий гібрид 
GSS 5649 F1. За цей період качан ви-
ростає до 22–23 см, він є досить ко-
ротеньким і товстеньким, з великим 
і дуже солодким зерном. Плюсом ка-
чана GSS 5649 F1 вважають маленькі 
«флагові» листки темно-зеленого за-
барвлення, що дозволяє виграшно 
виглядати на розкладках супермар-
кетів. Листя гібриду довго не жовкне і 
не змінює колір після зривання.

Гібрид GSS 30701 F1 можна назва-
ти «старою новинкою», яка конкурує 
на ринку України близько 5 років, 
але не стала досить відомою. Гібрид 
характеризується середніми строка-
ми дозрівання – 77–78 днів. Качан 
виростає приблизно до 22–23 см. 
Але у даній лінійці цей гібрид наді-
лений дуже красивим кольором зер-
на – медовим з глянцем, яке є дуже 
соковитим. Завдяки тоненькому пе-
рикарпу зерно легко розжовується, 
час його приготування надзвичайно 
короткий. Висота кріплення качану 

ОВОЧІВНИЦТВО

Сергій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,  
генеральний директор ВІКО «Дельта-Агро» 

Ще кілька десятків років тому солодку кукурудзу ми 
бачили лише на полицях магазинів у консервованому 
вигляді з ярликами зарубіжних брендів, а висока ціна 
робила її практично делікатесом. Наше звичне розумін-
ня того, що кукурудза не може бути такою солодкою 
(оскільки ми знали тільки кормову кукурудзу молочної 
стиглості) давало нам цілком законні підстави думати, 
що у банки при консервації додають цукор. Суспільна 
думка змінилося, коли ми переконалися, що є спеціаль-
ні гібриди кукурудзи, які природним шляхом накопи-

чують багато цукру. Однак іще довго існували побоювання, що в українському кліматі 
така кукурудза рости не буде з багатьох причин, а якщо і буде, то це буде витратно і 
невигідно. Проте компанія «Сингента», маючи великий науковий і практичний досвід 
селекційної роботи, поставила завдання створити найкращі і найсолодші гібриди, які 
завдяки своїй пластичності можна було б вирощувати практично у будь-якому регіоні 
України. І тепер можна з упевненістю сказати, що гібриди овочевої кукурудзи цієї 
компанії стали еталоном і знаком якості. 

Нині солодка кукурудза почала займати все більше місця у структурі посівних площ 
овочевого напряму. Вона стала технологічно нескладною при вирощуванні навіть на 
присадибній ділянці, тобто доступною для кожного, хто хоче отримати урожай на 
своєму городі. Крім того гібриди солодкої кукурудзи компанії ТОВ «Сингента» мають 
високий рівень кулінарної готовності. У редакції журналу «Овочі та Фрукти» ми нео-
дноразово тестували відомі гібриди Світстар F1, Оверленд F1, Тусон F1, ЦСС 3071 
F1. Максимальний час приготування їхніх качанів триває від 7 до 8 хвилин. До речі, і 
в сирому вигляді вони також мають чудовий насичений смак. Відтак наша поїздка на 
демонстраційні ділянки з гібридами солодкої кукурудзи компанії ТОВ «Сингента» 
дала нам чітке розуміння того, що нас всіх чекає ще дуже багато цікавих і гідних 
новинок, які не залишать байдужими ані виробника, ані споживача.

КОМЕНТАР
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зручна для збирання комбайном, да-
леко не всі низькорослі гібриди мо-
жуть похвалитися такою перевагою. 
GSS 30701 F1 також формує по два 
качани на рослині. При цьому оби-
два практично однакові по строках 
дозрівання. 

У другій клітці посіву були пред-
ставлені гібриди, які, як зазначають у 
ТОВ «Сингента», планують внести до 
Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні 
найближчим часом. Їх можна назва-
ти представниками нової генерації 
кукурудзи, бо були розроблені для 
посилення солодкого смаку. Відтак і 
вікно збирання у даної лінійки дуже 
довге. Адже коли солодка кукурудза 
перестоює на полі, цукор у зернах 
перетворюється на крохмаль, що змі-
нює їх смак. Саме високий рівень цу-
кристості дозволяє збирати гібриди 
Хайглоу 52 F1, Стронг Стар F1, Ерлі 
Райзер F1 та 007 F1 пізніше. Деталь-
ніше з новинками ознайомив Олек-
сандр Ланда. 

Хайглоу 52 F1 – середньоранній 
надзвичайно солодкий гібрид, до-
зрівання, залежно від умов, настає 
на 72–74 день. Качан виростає до 

24–25 см завдовжки і 
має форму снаряда для 
гармати. Якщо звер-
нути увагу на рослину 
Хайглоу 52 F1, вона 
компактна, невисо-
ка – досягає макси-
мум 190 см, формує 
у середньому один 
качан. Якщо буде гар-
ний агрофон і живлен-
ня та регулярний полив, 
можна сподіватися на два 
повноцінні качани. Однак 
другий качан може бути тро-
хи меншим за розміром, але до-
зріватимуть вони однаково. Важли-
вою особливістю цього гібриду є його 
пластичність. Попри будь-які умови 
вирощування – спекотне літо чи до-
щове, він даватиме усереднену вро-
жайність. Це гібрид екстенсивного 
типу, тобто у нього не потрібно занад-
то багато інвестувати, щоб отримати 
стандартний урожай. 

Гібрид 007 F1 відрізняється від 
кіношного агента 007 своєю перед-
бачуваністю і прогнозованістю. Він 
ранній, дозріває на 72–74 день. Ка-
чани сягатимуть 22–23 см, діаметр 

приблизно дорівнюватиме 5–5.1 
см. Зерна великі, наділені насиче-
ним яскраво-жовтим кольором, до-
бре відділяються від качану. Гібрид 
007 F1 можна сміливо збирати через 
тиждень після дозрівання качанів без 
втрати їх якості. Рослина компактна, 
маленька, качан щільно вкритий лис-
тям, що мінімізує ризик потрапляння 
совки у плід. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Стронг Стар F1 п’ять років готу-
вали для подання у реєстрацію. І от 
нарешті у ТОВ «Сингента» прогнозу-
ють його вихід на ринок найближчим 
часом. Це надзвичайно ранній супер-
солодкий гібрид. Дозрівання настає 
на 69–71 день. Якщо садити його у 
другий оборот – на 60–65 день. На 
сьогодні це один із найбільш ранніх 
гібридів суперсолодкого типу. То-
варність качанів надзвичайна. Навіть 
якщо вони кілька днів після зривання 
знаходяться у сітці, жодне з досить 
великих зерен не буде ані запалим, ані 
підсушеним, а у сприятливих для збе-
рігання умовах, де є хоча б мінімаль-
не охолодження і провітрювання, 
качани Стронг Стар F1 без візуаль-
них втрат якості можуть зберігатися 
кілька тижнів. Без втрат якості гібрид 
може тривалий час перестояти на 
полі. Качани, які легко відламуються 
від стебла, мають 20–23 см довжини. 

Дозрівання Ерлі Райзер F1 при-
падає на 65–66 день. На сьогодні 
це найбільш ранній суперсолодкий 
гібрид у світі. Має досить великий 
товстуватий качан – 22–23 см, із ве-
ликим зерном золотисто-мідного 
кольору, за смаком займає провід-
ні позиції. Качан дуже важкий, якщо 
продавати плоди кукурудзи на вагу, 
кращого матеріалу не знайти. Коли 
вирощується Ерлі Райзер F1, совки 

на полях ще немає, бо його 
основний період – це вес-

на. Оскільки зерна цього 
гібриду за вагою такі ж, 
як і у гібридів зернової 
кукурудзи, переваги 
відповідні. По-перше, 
упаковка краще вигля-
дає і важче при продажу. 
По-друге, важкі зернини 

краще сіються і на вищій 
швидкості ходу сівалки та 

ідентифікуються у грунті. 
Найважливішою перевагою 

Ерлі Райзер F1 є його здатність 
витримувати стресові низькі тем-

ператури +11-12 °C. Він гарно себе 
показує у посівах при низьких нічних 
температурах. 

У третій клітині дослідного поля 
розташовані до огляду гібриди со-
лодкої кукурудзи так званого «спе-
шиал» сегменту. Це біколор-куку-
рудза, тренд якої вже відчувається 
на міжнародних ринках, а в Україні 
до неї виробники поки придивля-
ються, бо споживачі ще не звикли 
сприймати білі зерна качану у якості 
достиглих, як зазначили представ-
ники ТОВ «Сингента». Зокрема, 
було продемонстровано BSS1075 F1 
та Гласіал F1. 

Так, BSS1075 F1 з термінами до-
зрівання 76-77 днів має дозрілий 
качан жовтого кольору з 20% білих 
зерен, що створює його унікальне 
забарвлення. З лінійки «спешиал» 
це один із найсолодших і найсмачні-

ОВОЧІВНИЦТВО
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ших гібридів. Він швидко готується 
на грилі і вариться. Справа у тому, 
що перикарп у качанів BSS1075 F1 
дуже ніжний, і зернини просто-та-
ки вибухають при розжовуванні. 
Рослина BSS1075 F1 достатньо по-
тужна, придатна для спекотного 
клімату. Гібрид рекомендують сіяти 
у спекотний період, адже він пре-
красно витримує спеку. При цьому 
він стійкий до перепадів темпера-
тур. На качані закритий кінчик, що 
не дозволяє совці ефективно прони-
кати усередину. 

Гласіал F1 також дозріває на 76-77 
день, качан сягає 23-24 см, де розта-
шовані рівнесенькі рядки білого за 
кольором зерна. Але «забруднити» 
його колір можуть інші гібриди, де 
зерна білі або фіолетові тощо. Тому 
Гласіал F1 варто сіяти у просторовій 
ізоляції, хоча б за 50, а краще за 150 
метрів від будь-якої іншої кукурудзи. 
У іншому випадку трапиться переза-
пилення, що вплине на колір зерен. 
У Гласіал F1 є цікава особливість: 
якщо гібрид знаходиться поряд із 
біколором, він перезапилюється із 
вкрапленням жовтого кольору. Але 
якщо його посадити поряд із жовто-
качанною кукурудзою, качан Гласіал 
F1 виглядатиме не з вкрапленнями у 
вигляді жовтих зерен, а цілими смуж-
ками жовтого кольору. Це гібрид з 

найбільшою кількістю цукру з лінійки 
«спешиал» – 20% за шкалою Brix. 

Як повідомив Олександр Ланда, 
передбачається, що у наступному се-
зоні для придбання будуть доступні 
BSS1075, Глосіал F1, Стронг Стар F1, 
Хайлоу 52 F1. 

Фахівець детально відповів на всі 
запитання гостей заходу, які після 
огляду гібридів солодкої кукурудзи 
ТОВ «Сингента» ще більше зацікави-
лися нюансами їх вирощування. 

Скажімо, щодо пасинкування 
кукурудзи, Олександр Ланда не 
впевнений у доцільності цієї опера-
ції, особливо за умов екстенсивної 
технології або коли гібрид не при-
значений для формування двох по-
вноцінних качанів. Оскільки ефект 
виходить мізерний – відбувається 
невелике укрупнення другого кача-
на, а збитки можуть бути суттєвими, 
можна пошкодити саму рослину. Бо 
коли обривається пасинок, оголя-
ється так званий повітряний корінь, 
і з часом його кінчики чорніють. 
Корінь починає тягнути повітря за-
мість води, хоча всі корені призна-
чені всотувати саме воду, і коли він 
тягне повітря разом з водою, яку 
ще всотує центральний корінь, його 
може розірвати. 

Ідеальний часу для поливу кукуру-
дзяного поля, на думку Олександра 

Ланди, це сутінки. Оскільки коренева 
система рослини активізується саме 
в цей період доби. 

Були запитання і про густоту сто-
яння рослин. Олександр Ланда зазна-
чив, що на деякі гібриди цей фактор 
впливає, а от на Оверленд F1 – ні. 
Якщо посіяти 40000 зернин на га або 
всі 68000, розмір качана лишиться од-
наковий. 

– Для кукурудзи головне – сонце, 
а другорядну роль відіграє живлення. 
Якщо багато світла, рослина реагу-
ватиме на ранніх етапах. Тому якщо 
хочете крупніший качан – зріджуйте 
посіви, бажаєте два качани на рослині 
– зріджуйте, потрібен менший за роз-
міром качан, можна згущувати. Ранні 
гібриди зазвичай садять більш густо, 
пізні – більш розпорошено, – каже 
Олександр Ланда.

Підвищена зацікавленість від-
відувачів спостерігалася протягом 
усього заходу, який тривав кілька го-
дин. Деякі з аграріїв не приховували 
свого захоплення як новинками, так 
і нинішніми лідерами ринку гібридів 
солодкої кукурудзи. Зокрема тими, 
які формують качан закритого типу. 
Також був відзначений присутніми 
високий фаховий рівень співробітни-
ків ТОВ «Сингента», які підготували 
актуальну інформацію і вправно про-
вели оглядини демополя. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Програмування врожаю – це на-
уково обґрунтоване проектування 
запланованої продуктивності культу-
ри, в основу якого покладено знання 
законів землеробства та правильне 
їх використання. Воно передбачає 
визначення можливої урожайності 
культури за такими показниками, як 
надходження і використання посіва-
ми фотосинтетично активної радіації 
(ФАР), вологозабезпеченість посівів, 
забезпеченість рослин культури по-
живними елементами, потенційні 
можливості сорту або гібриду, рівень 
матеріально-технічної забезпеченос-
ті господарства тощо.

На сучасному етапі розвитку 

аграрної науки програмування вро-
жаю здійснюється трьома методами: 
розрахунковим методом за формула-
ми, складеними згідно законів зем-
леробства (програмування дійсно 
можливої врожайності за рівнем до-
ступної вологи, за дозами внесення 
добрив, за балами бонітету ґрунту 
тощо); методом симуляції росту і 
розвитку рослин з урахуванням па-
раметрів середовища вирощування 
культури на основі статистико-ма-
тематичних підходів у програмному 
забезпеченні типу DSSAT, APSIM; 
емпіричним методом на основі ре-
зультатів математичної обробки да-
них багаторічних польових дослідів 

за різними методиками математико-
статистичної обробки результатів 
польових досліджень.

Програмування врожаю, викону-
ване на основі даних польових до-
слідів, передбачає всебічний аналіз 
одержаних даних методами матема-
тичної статистики, складання науко-
во обґрунтованої технологічної карти 
вирощування культури з наступною 
побудовою математичної регресій-
ної моделі отримання заданого рівня 
врожайності з урахуванням значень 
по кожному із досліджуваних фак-
торів агротехніки вирощування і їх 
впливу на процеси росту і розвитку 
рослин культури. Регресійна модель, 
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яку складають на основі кореляцій-
но-регресійного аналізу даних бага-
тофакторних багаторічних дослідів, 
являє собою рівняння у вигляді ліній-
ної (або нелінійної) функції, за яким 
проводять розрахунок ймовірного 
рівня врожайності культури за різної 
величини та інтенсивності впливу на 
неї конкретних антропогенних або 
природних факторів.

Нами було розроблено та протес-
товано регресійну емпіричну модель 
для прогнозування продуктивності 
кукурудзи цукрової на основі три-
річних даних щодо впливу агротех-
нічних факторів (глибина полицевої 
оранки, доза внесення мінеральних 
добрив, густота стояння рослин) на 
рослини культури. Дослідні дані було 
одержано в умовах Білозерського 
району Херсонської області на тем-
но-каштанових слабосолонцюватих 
ґрунтах за краплинного зрошення. 
Продуктивність культури вивчали 
на сорті-стандарті Брусниця (оригі-
натор – Сквирська дослідна станція 

Інституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН), який належить до групи 
середньостиглих сортів (ФАО 200). 
Технологія вирощування кукурудзи 
цукрової – стандартна для зрошува-
них умов Південного Степу України. 
Після збирання попередника (пше-
ниця озима на зерно) виконували 
лущення стерні на глибину 10–12 см. 
Під основний обробіток вносили мі-
неральні азотні та фосфорні добрива 
дозами 0, 60, 120 кг/га діючої речо-
вини. Полицеву оранку виконували 
на глибину 20–22 і 28–30 см. У ран-
ньовесняний період виконували бо-
ронування. До висівання насіння ви-
конували дві культивації на глибину 
8–10 та 5–6 см. Висівання кукурудзи 

цукрової проводили з міжряддям 70 
см на глибину 5–6 см. Норму висі-
вання насіння встановлювали відпо-
відно до схеми досліду (35, 50, 65, 80 
тис/га), кінцеву густоту стояння рос-
лин формували в фазу 3–5 листків 
культури вручну. Впродовж вегетації 
виконували обприскування посівів 
інсектицидом Карате Зеон нормою 
0,2 л/га у фазу 3–5 листків культури, 
гербіцидом Майстер Пауер у фазу 
7–8 листків нормою 1,25 л/га, інсек-
тицидом Кораген нормою 0,1 л/га на 
початку викидання волоті. Перед-
поливну вологість в активному шарі 
ґрунту (0–30 см до фази 7–8 листків 
та 0–50 см протягом решти періоду 
вегетації культури) підтримували на 
рівні 80% НВ шляхом проведення 
поливів через систему краплинного 
зрошення. Збирання та облік урожаю 
проводили на початку фази молоч-
но-воскової стиглості зерна вручну 
у масі товарних качанів без обгорток. 
Регресійний аналіз виконували за до-
вірчого інтервалу 95% в статистично-
му пакеті Microsoft Excel.

Результати кореляційно-регресій-
ного аналізу свідчать про істотність 
впливу досліджуваних факторів на 
врожайність товарних качанів куку-
рудзи цукрової (табл. 1, 2).

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 1. Результати кореляційного та регресійного аналізів даних урожайності товарних качанів 
кукурудзи цукрової без обгорток 

До якого Хі  
належать дані

R — множин-
ний і ri — парні 

коефіцієнти 
кореляції

D — загальний 
і di — часткові 

коефіцієнти 
детермінації

b0 і bi — коефі-
цієнти регресії

tфакт t05

Х1Х2Х3 0,947 0,897 4,0270 3,388

2,069
Х1 -0,166 0,028 -0,0972 -2,319

Х2 0,913 0,833 0,0436 12,729

Х3 0,190 0,036 0,0265 2,655
Примітка. Х1 – глибина оранки, см; Х2 – доза внесення добрив, кг/га; Х3 – густота стояння рослин, тис/га.

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу множинних зв’язків 
даних урожайності товарних качанів кукурудзи цукрової без обгорток 

До якого Хі належать 
дані Коефіцієнти кореляції Коефіцієнти детермі-

нації

Х1Х2 0,927 0,861

Х1Х3 0,252 0,064

Х2Х3 0,932 0,870



 Максимальний вплив на продук-
тивність культури мали мінеральні 
добрива. Варто відзначити слабку 
кореляцію врожайності з глиби-
ною основного обробітку ґрунту та 
густотою стояння рослин, причому 
кореляційний зв’язок з першою є 
оберненим. 

Розраховані коефіцієнти регресії 
свідчать, що збільшення глибини 
полицевої оранки на 1 см веде до 
зниження врожайності товарних 
качанів кукурудзи цукрової на 97,2 
кг/га; збільшення дози внесення мі-
неральних добрив на 1 кг/га за дію-
чою речовиною веде до збільшення 
врожайності культури на 43,6 кг/га, 
а збільшення густоти стояння рос-
лин на 1 тис/га – до зростання вро-
жайності на 26,5 кг/га, відповідно.

За допомогою математичної 
статистики було створено лінійну 
регресійну модель урожайності то-
варних качанів кукурудзи цукрової 
без обгорток залежно від досліджу-
ваних факторів:

У = 4,0270 - 0,0972Х1 + 0,0436Х2 + 
0,0265Х3

Графік апроксимації моделі вка-
зує на її високу достовірність і точ-
ність (Рис. 1). Втім, лінійна модель 
недостатньо точно відображає за-
кономірності перебігу природних 
процесів, які є нелінійними. Отже, 
більш доцільним є використання 
експоненційної моделі врожайнос-
ті, що виражається таким рівнян-
ням:

У = 4,2073е0,0195Х (R2 = 0,10), 
де е – основа натурального лога-

рифма; Х – незалежна факторіальна 
змінна.

На сучасному етапі розвитку на-
уки актуальним є прогнозування 
нелінійних явищ за допомогою не-
йронних мереж. Нейронні мережі 
– це новий і сучасний метод моде-
лювання, що дозволяє знаходити 
складні залежності та прогнозувати 

ОВОЧІВНИЦТВО

Рис. 1. Графік фактичної та програмованої врожайності товарних 
качанів кукурудзи цукрової без обгорток
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часові ряди даних. Вони базуються 
на паралельній обробці інформації 
і мають здатність до самонавчання, 
тобто отримання обґрунтованих 
результатів на підставі даних, які 
не зустрічались у процесі навчання. 
Перевагою використання нейрон-
них мереж як інструмента оцінки є 
те, що взаємовідносини між вели-
чинами попередньо не встановлю-
ються, оскільки метод передбачає 
вивчення існуючих взаємозв’язків 
на готових моделях. Крім того, не-
йронні мережі можуть працювати з 
неповними даними. Вищезазначені 
властивості дозволяють нейрон-
ним мережам вирішувати складні 
та масштабні задачі, які на сьогодні 
вважаються важковирішуваними. 
Втім, є і недолік – достеменно ді-
знатися, яким чином нейронна ме-
режа «дійшла висновку» про про-
гноз явища, фактично неможливо, 
так само, як і неможливо отримати 
рівняння прогнозу. Отже, нейрон-
на мережа може бути використана 
тільки у тому середовищі і у тому 
вигляді, як її було запрограмовано 
початковим набором даних (який, 
звісно, за потреби можна зміни-
ти або розширити, втім, лише у 
межах початкового програмного 

ОВОЧІВНИЦТВО
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середовища, поза яким дана кон-
кретна нейронна мережа не буде 
функціонувати). Для створення 
нейронних мереж використову-
ють широкий спектр спеціалізова-
ного програмного забезпечення, 
наприклад, STATISTICA Neural 
Networks, NeuroPro, Excel Neural 
Package тощо. У нашій роботі було 
використано некомерційну версію 
програми JustNN, засобами якої 
було розроблено та навчено про-
сту нейронну мережу з одним при-
хованим шаром нейронів формату 
3–6–1 (Рис. 2). 

Середня похибка навчання не-
йронної мережі склала 0,0098, мак-
симальна – 0,0788 т/га. Середня 
похибка моделі – 0,0383 т/га. Коефі-
цієнт детермінації моделі – 0,9887, 
що вказує на надзвичайно високу 
точність моделі (Рис. 3).

Крім того, засобами програми 
JustNN було проведено оцінку сту-
пеня впливу досліджуваних фак-
торів на врожайність культури у 
відповідності до результатів про-
грамування, що виражено у таких 
величинах, як абсолютна величина 
сили впливу фактора та відсоткове 
її вираження:

ОВОЧІВНИЦТВО

Рис. 2. Структура розробленої 
нейронної мережі



•  для глибини основного обробіт-
ку ґрунту – 3,3224 або 8,94%;

•  для фону живлення – 25,5231 
або 68,66%;

•  для загущення рослин – 8,3274 
або 22,40% (Рис. 4).

Таким чином, розроблена не-
йронна модель урожайності товар-
них качанів кукурудзи цукрової без 
обгорток може бути використана як 
високоточний інструмент прогно-
зування продуктивності культури 
за різних агротехнологій її вирощу-
вання.

У цілому регресійна модель є 
найбільш універсальним та про-
стим інструментом попередньої 
оцінки продуктивності культури. 
Втім, варто зазначити, що будь-яка 
подібна модель є лімітованою гено-
типовими особливостями рослин, 
для яких виконували моделювання, 
а також параметрами середовища 
(кліматичні та ґрунтові особливості 
поля), де виконували польові дослі-
дження, взяті за основу моделі. Тож 
наразі одержання універсальної мо-
делі продуктивності культури для 
всіх зон її вирощування та з ураху-
ванням усіх агротехнологічних па-
раметрів є завданням на майбутнє 
для аграрної науки. 
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Рис. 3. Апроксимація нейронної моделі врожайності товарних качанів 
кукурудзи цукрової без обгорток

Рис. 4. Дольова участь впливу досліджуваних факторів на врожайність 
товарних качанів кукурудзи цукрової без обгорток за оцінкою нейронної 
моделі

ОВОЧІВНИЦТВО
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Кавун можна успішно вирощу-
вати у богарних (без зрошення) 
умовах. Але при цьому необхідно 
враховувати біологічні особливос-
ті цієї тепловимогливої культури. 
Найбільш сприятливою для росту 
і розвитку в період посіву є темпе-
ратура 16–17оС, в період цвітіння – 
від 21 до 24оС, у період утворення і 
достигання плодів – від 21 до 28оС. 
Температура 45–50оС негативно 
впливає на ріст і розвиток рослин 
кавуна. Сума ефективних (вище 
10оС) температур, необхідних для 
вегетації рослин та формування 
урожаю, складає не менш 25оС. 
Сходи гинуть при зниженні темпе-
ратури до 1оС. Дорослі рослини ги-
нуть при довготривалому зниженні 
температури до 3оС і навіть 5-10оС. 
Кавун відноситься до жаростійких 
рослин. Для отримання насіння 
необхідний період 65–85 діб після 
масових сходів для ранньостиглих 
і середньоранніх сортів і гібридів і 
80–105 і більше діб для середньо- і 
пізньостиглих.

Кавун надзвичайно вимогливий 
до світла, є рослиною короткого дня 
і краще розвивається при довжи-
ні дня 10–12 годин. Не виносить 
затемнення і загущення. Для нор-
мального розвитку необхідна воло-
гість ґрунту 60–70% у слою ґрунту 
0–70 см.

ҐРУНТИ І РОЗМІЩЕННЯ 
ПОСІВІВ 

Для вирощування кавунів найкра-
щими ґрунтами є піщані й супіщані, 
легкі суглинкові та супіщані чор-
ноземи, в яких добрі проникність 
для росту коренів та засвоюваність 
вологи. Глинисті, торф’янисті й со-
лонцюваті ґрунти для вирощування 
кавунів не придатні.

Слід зазначити, що придатними 
для вирощування баштанних куль-
тур є цілинні й перелогові землі.

Для оптимального викорис-
тання теплового режиму посіви 

розміщують на південних, півден-
но-західних пологих схилах, захи-
щених від північних вітрів природ-
ними перешкодами – лісом, садом 
чи іншим підвищенням.

ПОПЕРЕДНИКИ

Кращими попередниками каву-
на є озима пшениця, багаторічні 
трави, кукурудза на зелений корм; 
зернобобові. Кавуни схильні до 
ураження різними захворюван-
нями (особливо до фузаріозного 
в’янення), тому сівба баштанних 
культур після баштанних, навіть 
через кілька років, призводить 
до швидкого поширення хвороб 
та загибелі рослин. Повернення 
кавунів на попереднє місце через 
7–8 років запобігає захворюванню 
рослин. Вони добре розвиваються 
і дають високий урожай.

ДОБРИВА, ГЕРБІЦИДИ

Кавун, як і всі баштанні куль-
тури, добре реагує на внесення 
органічних і мінеральних добрив. 
Дози добрив і співвідношення 
між елементами мінерального 
живлення встановлюють з ураху-
ванням родючості ґрунту, його за-
безпеченості рухомими формами 

ОВОЧІВНИЦТВО
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поживних речовин, удобрення по-
передника та біологічних особли-
востей сортів рослини. 

Вносити добрива треба в опти-
мальних дозах залежно від зони 
вирощування та типу ґрунту, на-
приклад, в Лісостеповій зоні ре-
комендується вносити органічні 
добрива з розрахунку 15–20 т/
га разом із мінеральними в дозі 
N45P60K45. Калійні та фосфорні мі-
неральні добрива вносять восе-

ни під оранку або ранньовесня-
ну культивацію. Азотні добрива 
вносять тільки навесні під пер-
шу культивацію та у підживлен-
ня. Добрива заробляють у грунт 
на глибину 6-–8 см при першо-
му підживленні і 10–12 см при 
другому на відстані 20–40 см від 
рослин.

Внесення в лунки рекоменду-
ється проводити на присадибних, 
дачних та невеликих фермерських 

ділянках. В лунки рекомендують 
вносити N25P60K20 на гектар: амі-
ачної селітри 75 кг, суперфосфату 
125 кг, калійної солі 50 кг. З орга-
нічних добрив – перегній 100 г в 
лунку. Для більш ефективного ви-
користання мінеральних добрив 
застосовують локальне внесення, 
яке здійснюють культиватором 
КРН–4,2, при цьому дозу треба 
зменшувати в 2 рази від рекомен-
дованої для розкидного способу 
внесення.

На посівах кавуна, дині, гарбуза 
можна застосовувати гербіциди 
для внесення в грунт та по веге-
туючих рослинах згідно з діючим 
“Переліком пестицидів і агрохімі-
катів, дозволених до використан-
ня в Україні". При цьому необхідно 
дотримуватись норм і строків їх 
внесення. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця: Норма висіву насіння кавуна столового залежно від 
способів сівби і розміру насіння, кг/га

Розмір на-
сіння Сівба вручну

Механізована сівба

Рядкова Пунктирна або 
гніздова

дрібний 1,2-1,5 2,0-2,5 0,9-1,9

середній 1,5-2,0 2,5-3,0 1,2-2,3

великий 2,0-2,5 3,0-4,0 1,5-2,7
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ОВОЧІВНИЦТВО

Над створенням гетерозисних гібридів 
кавуна інтенсивно працюють селекціонери 
Росії, Угорщини, Китаю, Японії, США. Вра-
ховуючи різнобічне народногосподарське 
значення кавуна, зріс попит на скоростиглі, 
середньоранні та середньостиглі гетеро-
зисні гібриди і сорти інтенсивного типу з 
привабливим зовнішнім виглядом, високою 
урожайністю, якістю і одночасним достиган-
ням плодів.

У виробництві на сьогодні популярні 
гібриди кавуна типу Крімсон світ і Огоньок, 
окрім того затребувані виробниками кавуни з 
білими плодами і відсутністю насіння.

• Кримсон світ відноситься до ран-
ньостиглої групи (65-82 діб) Плід округлий 
зеленого кольору із темно-зеленими смугами. 
Середня маса плоду 7 кг. М`якоть густо-ро-
жева, солодка, ніжна. Транспортабельний. 
Має відносну стійкість до хвороб.

• Продюсер середньоранній сорт. Плід 
зелений із темно-зеленими смугами. М’якоть 
густо-рожева, ніжна, солодка. Вирощується 
переважно в південних регіонах. Сорт стій-
кій до хвороб. Серед фермерів зарекомен-
дував себе як стабільно високоврожайний 
сорт.

• Топ-Ган ранньостиглий (60-65 діб). 
Плоди овальні, світло-зеленого кольору із 
темно-зеленими смугами, масою до 16 кг. 
Мякоть червоного кольору, соковита, солод-
ка. Відносно стійкий до хвороб. Транспор-
табельний. Є одним з найбільш популярних 
сортів голландської селекції.

• Крімсон Рубі F1 ранньостиглий гібрид 
(63-71 діб). Плід овальний, злегка витягну-

тий, масою до 9 кг. Поверхня плоду світло-
зеленого кольору з чіткими темно-зеленими 
смугами. М’якоть червоного кольору.

• Фарао F1 ранньостиглий гібрид (65-
81 діб). Плід овальний злегка видовжений 
світло-зеленого кольору із темно-зеленими 
широкими смугами, масою 3-6 кг. М’якоть 
червона, соковита, солодка. Відносно-стій-
кий до хвороб. Транспортабельний.

• Леді F1 ранньостиглий гібрид (60-70 
діб). Плоди овальні, зеленого кольору із 
темно-зеленими смугами, масою до 7 кг. 
М’якоть червоного кольору, зерниста, со-
лодка.

 Такого ж типу: Еврика F1, Отаман F1 
Фотон, Бонта F1, Шуга делікат F1, Карістан, 
Ніца, Срд 2, Турбо F1, Крісбі F1, Трофі F1 
та ін.

Затребувані виробниками також і геноти-
пи з плодами темно-зеленого кольору – типу 
Огоньок: Ред Стар F1, Цукровий малюк, 
Цукрова блискавка F1 та ін.

• Ред 
Стар F1 
ранньостиглий 
гібрид (64-75 
діб). Плоди 
округлі, темно-
зелені, масою 
2-5 кг,м’якоть 
червоного 
кольору, соко-
вита, солодка. 

• Цукровий малюк ранньостиглий сорт 
(70-80 діб). Плід округлий, темно-зелений. 

масою 2-6 кг. М’якоть червона, зерниста, 
солодка і соковита. Відносно стійкий до 
хвороб. Придатний для соління.

• Цукрова 
блискавка 
F1 ранньос-
тиглий гібрид 
(60-70 діб). 
Плід округлий, 
темно-зеленого 
кольору, масою 
2-3 кг. Мякоть 
червона, со-
ковита, солодка.

Користуються попитом у виробників і 
кавуни з білими та світло-зеленими плодами.

• Чарльстон грей середньостиглий сорт 
(90-95 діб). Плід овальний, світло-зелений, 
масою до 12 кг М`якоть червоного кольору, 
соковита, солодка. Придатний до транспор-
тування і зберігання.

• Рафінад середньоранній сорт (78-80 
діб). Плоди округлі, світло-зеленого кольору, 
масою 3-4 кг. М’якоть червона, соковита.

Є у сортименті і безнасінні кавуни. Най-
більш популярними з них є: 

• Саги F1 ранньостиглий гібрид. 
Плоди овальні зеленого кольору з темно-
зеленими смугами, масою 8-12 кг. М’якоть 
темно-червоного кольору, щільна, сокови-
та з високим вмістом цукру. З безнасінних 
генотипів цей гібрид має найбільшу масу 
плоду.

• Орта F1 ранньостиглий гібрид. Плоди 
округлої форми, масою 5-8 кг. М’якоть 
червона, соковита. солодка. Транспорта-
бельний.

• Екстезі F1 ранньостиглий гібрид. 
Плоди округлі, світло-зеленого кольору 
з темно-зеленими смугами, масою 2-4 кг, 
М’якоть, червона, солодка, соковита. Тран-
спортабельний.

СОРТИМЕНТ 



ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Враховуючи високу вибагливість 

кавуна до водоспоживного режиму 
ґрунту та забур’яненості посіву, тре-
ба впроваджувати передову систе-
му обробітку ґрунту.

Після збирання урожаю попе-
редника необхідно злущити грунт 
на 6–8 см лущильниками ЛДГ, що 
значно зменшує витрати ґрунтової 
вологи та сприяє швидкому пророс-
танню бур’янів, які знищуються під 
час оранки на зяб. Якщо на ділянках 
після першого лущення з’являються 
розетки багаторічних бур’янів (осо-
ту, молочаю), слід провести друге 
лущення ґрунту 10–12 см.

Орати на зяб треба в ранні стро-
ки на глибину 25–27 см. 

Навесні поле боронують, через 
3–5 днів після закриття вологи про-
водять повторне боронування в два 
сліди або неглибоку культивацію.

Перед сівбою поле культивують 
стрілчастими лапами в агрегаті з 
боронами на 6–8 см (на глибину за-
лягання насіння).

Посушливої весни або якщо по-
верхня ґрунту дуже пухка перед сів-
бою поле обов’язково коткують. Це 
ущільнює насіннєве ложе, що спри-
яє прискоренню появи сходів. Після 
сівби поле коткують кільчастими 
котками.

СХЕМИ, ТЕХНІКА 
СІВБИ, НОРМИ ВИСІВУ, 
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ 
НАСІННЯ

Готувати насіння до сівби слід 
своєчасно і ретельно. Для по-
кращення посівних якостей 
насіння, підвищення його по-
льової схожості та запобігання 
ураження хворобами (антракно-
зом, пероноспорозом, фузаріоз-
ним в'яненням, бактеріозом) та 
шкідниками (дротяники, вовч-
ки, совки) перед сівбою насіння 
калібрують, обробляють мікро-
елементами, біостимуляторами та 
протруюють препаратами згідно 
з діючим “Переліком пестицидів 
і агрохімікатів, дозволених до ви-
користання в Україні”. Передпосів-
не прогрівання насіння протягом 
3–5 діб при температурі 35–40ºС 
або 60оС упродовж 4 годин знеза-
ражує насіння, значно прискорює 
появу сходів і підвищує врожай на 
11– 20%.

Сівбу насіння кавуна проводять, 
коли грунт на глибині 10 см про-
гріється до 16–18оС. Норма висіву 
є такою: 1,0–2,7 кг/га залежно від 
маси 1000 штук насінин, прита-
манної даному сорту, способу та 
схеми сівби

Рослина потребує достатньої 
площі живлення, яка для кавуна 
повинна становити від 1м2 на одну 
рослину для сортів з середньою 
довжиною пагона, а для сортів з 
довгими пагонами вона збільшу-
ється до 1,5 і навіть 2–3м2 в за-
лежності від зони вирощування. 
Загущення посівів кавуна негатив-
но впливає на урожайність, товар-
ність та якість продукції. Висіва-
ють насіння з міжряддями 1,4–2,1 
м. Відстань між рослинами в рядку 
0,7–1,4 м. 

Розміщення рослин – рядковим 
і квадратно-гніздовим способами. 
Рослини ранньостиглих сортів каву-
нів в усіх зонах країни розміщують 
за схемою 140х70 см або 140х140 см 
по дві рослини в гнізді, що відпові-
дає 10,2 тис. рослин на 1 га.

Глибина закладання насіння ка-
вуна при сівбі для дрібнонасінних 
сортів 4–6 см, для великонасінних 
6– 9 см. 

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ

Після посіву для зниження ви-
трат ручної праці на прополювання 
застосовують досходове борону-
вання поля середніми, легкими або 
сітчастими боронами впоперек ряд-
ків або по діагоналі до них.

ОВОЧІВНИЦТВО
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Після появи сходів грунт розпу-
шують у міжряддях. За період веге-
тації рослин проводять 3-4 міжряд-
ні культивації. У гніздах і рядках за 
допомогою сапи навколо рослин та 
в рядках видаляють бур’яни та про-
водять розпушування.

Отже, підведемо підсумок. Од-
ним із важливих правил вирощуван-
ня кавуна, як і всіх баштанних рос-
лин, є очищення посівів від бур'янів, 
особливо у перший період вегетації. 
Недотримання цієї вимоги суттєво 
впливає на товарний вигляд плодів 
(вони будуть дрібні) і дуже знижує їх 
урожайність. 

Використання оптимальних доз 
добрив у поєднанні з агротехноло-
гією вирощування підвищує урожай 
плодів кавуна, прискорює достиган-
ня і покращує смакові якості плодів. 

Загальними невід’ємними еле-
ментами заходів захисту проти 
хвороб і шкідників є використання 
стійких сортів і гібридів, знищення 
рослинних решток і глибока зябле-
ва оранка.

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ І 
ШКІДНИКІВ

В Лісостепу України найбільшої 
шкоди завдають баштанним рос-
линам такі хвороби: борошнис-
та роса, несправжня борошниста 
роса (пероноспороз), антракноз, 
фузаріозне в’янення та шкідни-
ки: баштанна попелиця, ґрунтові 
шкідники (несправжні дротянки, 
підгризаючі совки).

Для боротьби з хворобами, 
шкідниками і бур’янами потріб-
но застосовувати профілактичні, 
агротехнічні і хімічні способи (за 
необхідності). Серед профілак-
тичних обов’язковими є вико-
ристання здорового і очищеного 
від бур’янів посівного матеріалу, 
якісне збирання врожаю, своєчас-
не знищення рослинних решток, 
знищення бур’янів на посівах і 
узбіччях доріг. Найважливішими 
агротехнологічними заходами є 
використання сівозмін, своєчас-

ний високоякісний обробіток 
ґрунту та догляд за рослинами. 
Важливу роль у знищенні бур’янів, 
запобіганні появи шкідників і 
хвороб мають пестициди, що до-
зволені до використання.

Невід’ємним елементом захисту 
проти хвороб і шкідників є вико-
ристання стійких сортів і гібридів.

ЗБИРАННЯ ПЛОДІВ

До збирання приступають у фазу 
фізіологічного ступеня стиглості 
плодів, яка настає через 25-35 діб 
від початку зав'язування плодів.

Збирають плоди кавуна вручну, 
вибірково, декілька разів, у міру їх 
достигання.

Зносять плоди у купи чи валки 
вручну або використовують для 
цього механічні транспортні засо-
би – транспортери, навісні лотки.

Плоди завантажують у тран-
спортні засоби чи контейнери і 
транспортують, не допускаючи по-
шкоджень. 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Томати у нашій країні вирощують 
у різних кліматичних зонах як у від-
критому ґрунті, так і у різноманітних 
культиваційних спорудах. Тому вибір 
напряму селекційної роботи значною 
мірою визначається кліматичними 
особливостями зони вирощування, 
призначенням сорту і характером 
використання плодів. Про аспекти 
вітчизняної селекції томата нам роз-
повіла відома не тільки в Україні, а і 
далеко за межами держави селек-
ціонер Юлія Люта, яка є автором 
десятків сортів. Їх виведення три-
вало десятиліттями. На думку Юлії 
Олександрівни, щоб бути вправним 
селекціонером, потрібно любити і 
відчувати свою справу, віддаватися їй 
повністю. А ще мати хист, аби вже при 
схрещуванні бачити, зав’яжеться плід 
чи ні. Адже поява очікуваних плодів 
новоствореного генотипу приносить 
найвищу насолоду селекціонеру. 

Які сорти та гібриди вашого ав-
торства сьогодні перебувають у 
Державному реєстрі сортів рослин, 
придатних для поширення в Украї-
ні, і хто є їх власником? 

Власником сортів є Інститут зро-
шуваного землеробства НААН, у яко-
му селекційна робота по створенню 
нових сортів виконується згідно про-
грами наукових досліджень (ПНД) 

Національної академії аграрних наук 
України. Тобто діє така система: Ін-
ститут зрошуваного землеробства 
НААН раз на п’ятирічку (для фун-
даментальних досліджень) згідно з 
ПНД НААН розробляє завдання, які 
після погодження з головною устано-
вою – Інститутом овочівництва і ба-
штанництва НААН, затверджуються 
НААН і надалі селекціонери працю-
ють над їх виконанням. Оскільки 
ґрунтово-кліматичні умови Херсон-
ської області ідеально підходять для 

вирощування томатів промислового 
типу, то одним із завдань селекціо-
нерів є створення нових сортів, адап-
тованих до жорстких умов півдня 
України, придатних для комбайно-
вого збирання з відповідними госпо-
дарсько-цінними ознаками. Це дуже 
тривалий і складний процес. Через 
руки селекціонера проходять тисячі 
сортозразків різного генетичного і 
еколого-географічного походження, 
серед яких здійснюється добір бать-
ківських форм для майбутніх сортів. 
Після гібридизації і подальшого ін-
дивідуального та масового доборів із 
них до фінішу доходять лише десят-
ки, які за комплексом ознак повністю 
відповідають розробленим моделям 
сорту. На сьогодні у Реєстрі сортів 
рослин, придатних для поширення 
в Україні, знаходиться вісім сортів 
нашої селекції: Наддніпрянський 1 і 
Кіммерієць занесені у 2007 році, Сар-
мат та Інгулецький – у 2009, Тайм – у 
2010, Легінь – у 2013, Кумач – у 2014, 
Ювілейний – у 2020 році. Також у ми-
нулому році на Державне сортови-
пробування до Українського інститу-
ту експертизи сортів рослин передано 
новий сорт Презент і гібрид Арабат 
F1. Якщо в процесі випробування до-
сліджуваний сортозразок відповідає 

ОВОЧІВНИЦТВО
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поданим за описом ознакам, а також 
характеризується вирівняностю, од-
норідністю і стабільністю, то на ньо-
го отримуються наступні документи: 
свідоцтво про державну реєстрацію, 
патент на сорт і свідоцтво про автор-
ство, яке видається кожному автору 
окремо. До речі, сорти Комета і Пре-
людія як зразки з особливо цінними 
ознаками зареєстровані в Національ-
ному Центрі генетичних ресурсів 
рослин України, який знаходиться на 
території Інституту рослинництва ім. 
В. Я. Юр'єва НААН, що у Харкові. 

Що можете розповісти про гос-
подарські характеристики виведе-
них вами сортів?

Скажімо, Тайм – це округлі соко-
виті плоди для споживання у свіжо-
му вигляді та переробки на сік. Сорт 
Кімерієць з щільними, м’ясистими 
плодами, що не розтріскуються, гру-
шовидної форми незамінний для 
цільноплідного консервування. Сюр-
пиз і Загадка якнайкраще слугують 
для засолювання у діжках. Їх плоди 
дуже щільні, не червоніють зовні, але 
всередині мають рожево-червоне за-

барвлення. Сорт Сармат з щільними, 
м’ясистими плодами чудовий для 
виготовлення томат-пасти, кетчупів. 
Наддніпрянський 1, Інгулецький, 
Легінь, Кумач, Ювілейний і новинки: 
сорт Презент і гібрид Арабат F1 – уні-
версального призначення (для приго-
тування салатів, консервування, ви-
готовлення томат-продуктів, соління, 
в’ялення), усі вони інтенсивного типу, 
тобто чутливі до високого рівня аг-

ротехніки та зрошення, придатні для 
комбайнового збирання. Сорт Коме-
та має плоди з високою щільністю 
м’якоті і транспортабельністю, а сорт 
Прелюдія характеризується крупно-
плідністю (маса одного плода – 350-
400 г) та неперевершеними смакови-
ми якостями. Також ми працювали 
над створенням дієтичних оранже-
воплідних сортів (Померанець та ін.) 
з ніжним м’якушем, високим умістом 
сухої речовини, цукру, вітаміну С і 
бета-каротину, вживання яких не ви-
кликає алергії, тому рекомендується 
для дитячого харчування.

Слід зазначити, що всі наші сорти 
детермінантні з висотою рослин 60-
75 см, рекомендовані для вирощуван-
ня у відкритому ґрунті в зонах Степу і 
Лісостепу України.

Скільки потрібно часу для ви-
ведення сорту і що можете розпо-
вісти про особливості сучасної се-
лекції томата? 

У середньому 10–12 років. Все по-
чинається з вивчення колекційного 
матеріалу та добору батьківських 
форм («батько» і «мати») для по-
дальшого схрещування. При вивченні 
колекції варто враховувати наступ-
не: для селекційної роботи особливу 
цінність мають зразки, що більш від-
далені за генетичним і географічним 
походженням, дикі і напівдикі форми 

ОВОЧІВНИЦТВО
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як носії генів стійкості проти хвороб. 
Тому вчені-селекціонери з різних 
установ, як правило, знають один од-
ного особисто, спілкуються і за по-
треби обмінюються цінними сортоз-
разками, перспективними лініями. 
Основний метод нашої селекційної 
роботи – гібридизація з подальшим 
індивідуальним добором кращих 
зразків за комплексом господарсько-
цінних ознак відповідно до розробле-

ної моделі сорту. Бажаний комплекс 
ознак у нових сортів визначається 
напрямом їхнього використання (для 
споживання у свіжому вигляді, для 
механізованого збирання, для ціль-
ноплідного консервування, для пе-
реробки на томат-продукти та ін.). У 
кожному окремому випадку врахову-
ється комплекс ознак, який включає 
тривалість вегетаційного періоду, тип 
розвитку рослини, її розгалуженість, 

облистненість, розмір і форму плодів, 
їх забарвлення, щільність, транспор-
табельність, дружність достигання, 
якісні показники: вміст сухої речови-
ни, цукрів, аскорбінової кислоти, лі-
копіну, рН соку і т. д. а також стійкість 
проти хвороб. До речі, на Херсонщині 
якнайкраще формуються плоди з ви-
сокими смаковими якостями, але ви-
сокі врожаї можливо отримати лише 
за умов зрошення. В жорстких умовах 
півдня, коли температура повітря пе-
ревищує +30°C, пилок втрачає свою 
фертильність, квіточки опадають і 
плоди не зав’язуються. Тому, окрім 
вищезгаданих завдань, триває добір 
посухостійких і жаростійких форм. 
Для вирішення цієї проблеми нами 
був освоєний метод гаметної селек-
ції, коли добір батьківських форм, 
стійких до високих температур, від-
бувається ще на рівні гаметофіту 
(пилку). Для гібридизації викорис-
товується пилок після обробки його 
за температури +57°C, коли виживає 
найстійкіший. За використання цього 
методу були створені сорти Ювілей-
ний і Презент, більш стійкі до спеки. 
Ми також розробили «Спосіб добору 

ОВОЧІВНИЦТВО
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гомеостатичних джерел високої адап-
тивності для селекції помідора їстів-
ного в умовах зрошення», на який 
отримали патент України. Цей спосіб 
дає можливість виявити посухостійкі 
форми помідора на стадії пророщу-
вання насіння в розчинах з різною 
концентрацією сахарози, тобто за 
різного осмотичного тиску. Зразки з 
найвищими показниками були най-
більш посухостійкими і стабільними 
за урожайністю в польових умовах.

 Що скажете про рівень сучасної 
вітчизняної селекції? 

Вітчизняні сорти помідора ви-
різняються своїм смаком, ароматом, 
структурою перикарпію, чудовою 
якістю плодів за рахунок високого 
вмісту цукрів, кислот, вітамінів і т.д., 
але поступаються гібридам, особли-
во іноземним, за урожайністю. Так і 
має бути, адже сорт ніколи не забез-
печить таку урожайність як гібрид 
F1 за рахунок гетерозису. На сьогод-
ні рівень вітчизняної селекції томата 
(та і багатьох інших овочевих рослин) 
знаходиться практично на нулі через 
відсутність належного фінансування 
селекційних програм, а від цього за-
лежить наявність відповідного об-
ладнання, умов праці та і заробітна 
плата науковця. Тому і тримається 
наша рідна селекція на ентузіазмі се-
лекціонерів, їх відданості любимій 
справі. Хочу зазначити, що створити 
сорт чи гібрид – це лише півсправи, 
не менш важливим є питання їх роз-
множення. Відсутність господарств, 
які займаються насінництвом овоче-
вих рослин, зокрема помідорів, зво-
дить нанівець роботу селекціонерів. 
Тому нині щороку в Україні близько 
80000 га помідорів засівається пере-
важно насінням гібридів іноземного 
походження. І якщо п’ять років тому 
у Державному реєстрі сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
було близько 300 сортів і гібридів, 
з яких іноземних гібридів було біля 
30%, то на 2021 рік зареєстровано 518 
і з них лише 80 – вітчизняної селекції. 
З усіх іноземних селекційних об’єктів, 

що зареєстровані, приблизно 75% – 
це гібриди F1 , а з українських – на-
впаки, лише 15-20% гібриди, а решта 
– сорти. 

Більшість зарубіжних компаній 
розмножує своє насіння переважно 
у Китаї, де є достньо дешевої робочої 
сили і схрещування проводять вруч-
ну, тобто так, як і ми. Складний про-
цес отримання гібридів F1 потребує 
наявності вихідного матеріалу з ге-
нами стерильності, який не треба ка-
струвати при гібридизації, що значно 
полегшує роботу. Нам, поки що, не 
вдалося досягти бажаних результатів 
у цьому напрямку, хоча і маємо деякі 
наробки. Нині проблемно здійснити 

тисячі схрещувань через відсутність 
умілих робочих рук та відповідного 
матеріального забезпечення. Для ін-
формації, чому насіння гібридів таке 
дороге? Щоб отримати кілограм на-
сіння помідора, треба переробити до 
1 тонни плодів. А щоб зібрати таку 
кількість плодів з гібридним насін-
ням необхідно здійснити десятки ти-
сяч схрещувань, врахувавши низький 
відсоток зав’язування плодів у польо-
вих умовах. Тож рахуйте самі скільки 
коштів на це потрібно.

У відомих селекційних компані-
ях робота ведеться зовсім на іншо-
му рівні, ніж в Україні. Селекціонери 
тісно співпрацюють з генетиками, 

ОВОЧІВНИЦТВО
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які можуть забезпечити їх вихідним 
матеріалом на будь-який смак, маю-
чи величезні генбанки, і тим самим 
задовольнити вимоги замовника но-
вого сорту чи гібриду, який і оплачує 
усі витрати. Повірте, це немалі кошти. 
До того ж там на допомогу селекціо-
неру приходить добре розвинена 
генетична і генна інженерія, метод 
культури тканин та інш. Є спеціаль-
ні комп’ютерні програми, де фахівці 
підбирають, що з чим схрещувати і 
який результат можна прогнозувати 
ще до того, як безпосередньо відбу-
вається схрещування вихідних ліній. 
І якщо в Україні селекційний про-
цес (для овочевих рослин) переваж-
но відбувається просто неба, то за 
кордоном – у спеціальних теплицях, 
клімокамерах та інш., що полегшує і 
прискорює процес, адже кілька разів 
на рік можна отримати урожай по-
мідорів. Для нас такий рівень просто 
фантастика. З обладнання вітчизня-
ні селекціонери здебільшого мають 
лопати, граблі, пінцет та мікроскоп. 
Порівняти закордонну селекцію і ві-
тчизняну – це як порівняти смартфон 
зі стаціонарним телефоном. 

Хто нині вирощує на продаж то-
мати вітчизняних сортів ? 

Томати вітчизняної селекції в 
основному вирощуються у невеликих 
фермерських господарствах та при-

ватному секторі. Промислові підпри-
ємства здебільшого використовують 
іноземні гібриди, хоча деякі раніше 
висаджували і наші сорти. У Ново-
воронцовському районі Херсонської 
області промислово вирощували сорт 
Наддніпрянський 1 для переробки на 
томат-продукти та сорт Кіммерієць 
для цільноплідного консервування. 
Хочу відмітити, що при вирощуванні 
цих сортів без зрошення (за природ-
ного зволоження) за розробленою 
нами технологією, було отримано 
плоди з умістом сухої речовини 7,0-
7,2 %. Це досить високий показник, а 
такі плоди ідеально підходили для ви-
готовлення томатної пасти. 

Чи правильно «томат» назива-
ти «помідором» з наукової точки 
зору?

Слово помідор є синонімом слова 
томат. Навіть у Державному реєстрі 
сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, використовуєть-
ся назва «помідор їстівний». Назва 
«помідор» походить від італійської 
назви «Pomo d’oro», що у перекладі 
означає «золоте яблуко» і вказує на 
те, що забарвлення перших завезе-
них плодів було жовтого кольору. А 
слово «томат» прийшло з Мексики. 
Воно походить від ацтекської назви 
рослини «томатль». Кого не влашто-
вує жодна назва, то може користува-

тися ботанічним таксоном Solanum 
lycopersicum L.

Як ви ставитеся до ГМО?
Створення генетично модифіко-

ваних рослин частіше за все відбу-
вається для вирішення наступних 
задач: для підвищення урожайності 
та стійкості рослин до різних шко-
дочинних факторів (резистентності 
до патогенів, гербіцидів, несприят-
ливих умов середовища та ін.); для 
поліпшення показників якості про-
дукції; у медицині – для отримання 
продуцентів лікарських агентів. По 
суті, задачі трансгенної селекції такі 
ж, як і задачі традиційної, але вони 
вирішуються більш оперативно і 
більш спрямовано.

ГМО у контексті науки – це добре, 
прогресивно, але… На мою думку, 
отримані трансгенні рослини пови-
нні проходити ретельне випробову-
вання з вивченням продуктів мета-
болізму, які детермінуються новим 
внесеним геном, і тільки після цього 
вони можуть вивчатися у польових 
умовах.

Поява трансгенних рослин у ви-
робництві породила і надії, і сумніви. 
Трансгенез – принципово новий на-
прямок у генетичних дослідженнях, 
який дозволяє значно прискорити 
процес створення нових організмів 
з такими властивостями, які не іс-
нують у природі. У цьому великий 
прогрес, і в цьому може бути небез-
пека для навколишнього середовища 
і людини. Але успіхи генної інжене-
рії ініціюють надію, що вона у май-
бутньому буде вирішувати актуальні 
питання, пов’язані з продовольчою 
програмою, медициною та охороною 
навколишнього середовища.

До речі, усі сорти нашої селекції 
створені без використання ГМО. В 
Інституті зрошуваного землеробства 
НААН ведеться насінництво сортів 
помідора власної селекції і пропо-
нується насіння високих репродук-
цій для усіх бажаючих вирощувати 
українські помідори. Запрошуємо до 
співпраці! 

ОВОЧІВНИЦТВО
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Звичайно, найкращою є мульча ор-
ганічна, яка просто засипається у бо-
розни після першого ж підгортання 
– чим більше, тим краще. Тут можна 
використати все, що є в запасі, – ком-
пост, що не повністю перепрів, по-
лову, торішнє листя, сіно, підсушені 
на сонці бур'яни, стару або вимочену 
у воді тирсу і інші подібні матеріали. 
Проте не варто вносити різану со-
лому – вона особливо притягує ми-
шей, здатних пошкодити бульби 
картоплі. Бур'яни на такій ділянці не 
з'являються взагалі, а бульбам завжди 
легко рости і наливатися у рихлому і 
вологому шарі мульчі. 

Картопля в силу своєї приро-
ди обожнює рихлий ґрунт, страж-
дає від постійної зміни вологості, 
жари та холоду. Органіка допомагає 
розв'язати проблему, навіть коли 
земля дуже щільна, зберігає тепло 
вночі, перешкоджає пересиханню 
ґрунту, оскільки, утворюючи товщу 
між землею і атмосферою, зменшує 
випаровування. За температури + 8 
і +28 0С зростання картоплі затри-
мується та повністю зупиняється її 
розвиток, коли за + 30 0С. У такому 

випадку щільний шар сіна або тирси 
стабілізує показники. Проте муль-
ча також може не пропускати воду 
в землю, вбираючи її. Щоб зменши-
ти вірогідність негативного впливу 
щільного шару штучного або орга-
нічного матеріалу, укривати культу-
ру потрібно навесні, коли з кожним 
днем стає тепліше, але волога в ґрун-
ті ще присутня.

За використання мульчі отримує-
мо такі переваги:

1.  Зберігається волога та бульби 
не перегріваються; 

2. На землі не з'являється кірка; 
3.  Створюється середовище для 

розмноження корисних черв'яків. 

СПОСОБИ 
МУЛЬЧУВАННЯ

Господарі, які вже довго вирощу-
ють картоплю, прагнуть зменшувати 
площі під її садіння, оскільки догляд 
за нею є досить трудомістким проце-
сом. Не всі застосовують мульчуван-
ня, а кого така технологія влаштовує, 
використовує як покривний такий 
матеріал: 

• перегній і торф; 
• сидерати і солому;
• тирсу і шишки;
• листя і пісок;
• картон, плівку і агроволокно.
 Деякі види органіки можна змішу-

вати. Ефект від такої комбінації лише 
збільшується. Після збирання вро-
жаю одні матеріали повністю приби-
рають, інші залишають як добриво.

ПЕРЕГНІЙ

Прекрасно підходить для мульчу-
вання картоплі, не наносить культурі 
шкоди, захищає від несприятливих 
умов. Перед використанням пере-
гною : 

1. Перекопуємо землю;
2.  Готуємо лунки, в які садимо 

бульби; 
3. Настилаємо біоматеріал за-

втовшки в 15 см. 
Така мульча не дає рости бур'янам, 

негативно впливає на бактерії, що ви-
кликають розвиток хвороб у картоплі. 
Проте поєднувати перегній із азотни-
ми добривами не варто, бадилля піде 
в ріст, а бульб зав'яжеться мало. 

МУЛЬЧУМУЛЬЧУªªМО  МО  
КАРТОПЛЮ –  КАРТОПЛЮ –  
ЗБЗБ²²ЛЬШУЛЬШУªªМО МО 
ВРОЖАЙВРОЖАЙ

С. А. ЛЯЩЕНКО,  
к. с.-г. н,
завідувач відділу 
виробництва, 
зберігання і переробки 
Інституту 
картоплярства НААН 
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ТОРФ
Укриваємо кущі рослини готовим 

натуральним добривом, пористий 
біоматеріал утримує тепло, оберігає 
землю від пересихання. При викорис-
танні торфу покращується проник-
нення повітря в ґрунт, але брати його 
варто не в чистому вигляді, а змішува-
ти з травою або тирсою. Після такого 
мульчування ґрунт стає рихлим, на-
сичується поживними компонента-
ми. Біоматеріал не збирають з грядки, 
що сприяє підвищенню врожайності 
культури і на наступний сезон.

СИДЕРАТИ

Зелені добрива, які саджають, щоб 
поліпшити структуру ґрунту, у ви-
гляді гірчиці, олійної редьки, люцер-
ни, конюшини, люпину можемо за-
стосовуватися в якості мульчі, але в 
просушеному вигляді. Мульчування 
сидератами захищає ґрунт від пере-
грівання, підгодовує рослини мікро-
елементами. Скошують їх до появи 
насіння.

СОЛОМА І СІНО

Скошеною травою вкривати кущі 
картоплі почали дуже давно. Її косили 
і сушили в селах постійно, оскільки 
усі тримали худобу. При змішуванні 
такої мульчі з листям виходить ком-
пост, в якому є і азот, і фосфор, і калій, 
і підгодовувати добривами рослини 
треба менше. Сіно швидко розкла-
дається, і пліснява не з'являється, 
не виникає неприємний запах. При 
мульчуванні сіном у ґрунт може по-
трапити насіння бур'янів, але зберіга-
ється прийнятна вологість, картопля 
не страждає від високої температури, 
проте боїться заморозків. Після са-
діння бульб, дотримуючись відстані 
між лунками і рядами, землю накри-
ваємо соломою або сіном, товщина 
шару має бути в межах 20 см. Коли 
з'являться і підростуть до 15–20 см 
сходи, знову кладемо стільки ж муль-
чі. Матеріал залишають, поки не по-
чнуть викопувати картоплю. Кущі 

не підгортаються, не видаляються 
бур'яни, полив застосовується лише 
у посуху.

ТИРСА

У тих регіонах країни, де немає 
надлишку соломи, сидератів або 
торфу, використовуємо тирсу. Муль-
чування нею сприяє прискоренню 
проростання. Перед цим готуємо ді-
лянку, вносимо добрива, висаджуємо 
бульби. Коли земля трішки візьметь-
ся кірочкою, між рядами засипаємо 
тирсу висотою від 10 до 20 см. Не 
можна брати свіжий матеріал, оскіль-
ки він прітиме, і до коренів не зможе 
потрапити повітря.

ШИШКИ

Дачники і господарі, у яких ділян-
ки розташовуються поблизу лісів і 
посадок, для мульчування можуть 
збирати матеріал, який незвично ви-
глядає на картопляних грядках. При 
використанні соснових або ялинових 
шишок : 

1.  Ґрунт захищається від гарячих 
променів сонця; 

2.  Земля менше охолоджується 
взимку;

3.  Вода легко проходить через шар 
мульчі.

Бур'янам складно пробитися через 
такий матеріал, тому необхідність у 
прополюванні відпадає. Шишки кла-
дуть шаром не більше 7 см.

Картон, плівка та агроволокно. За 
відсутності органічних речовин для 
попередження зростання бур'янів, 
збереження вологи та температу-
ри ґрунту, створення парникового 
ефекту, відвертання загибелі кущів 
від пізніх заморозків використовує-
мо неорганічну мульчу. Насадження 
картоплі накриваємо газетами, кар-
тоном, плівкою або агроволокном. 
На матеріалі спочатку робимо над-
різи, потім кладемо його на грядку, 
а зверху розміщуємо солому (газе-
ти, картон) або присипаємо землею, 
щоб її не зірвало вітром (плівка, 

агроволокно). Цей спосіб мульчу-
вання перешкоджає захворюванню 
рослин, підвищує температуру усе-
редині рослини на пару градусів, але 
знявши мульчу, що треба робити при 
появі паростків, картоплю доводить-
ся підгортати. Під час збирання уро-
жаю викопують такі чисті бульби, що 
мити їх не потрібно. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДЛЯ САДІННЯ

Ділянку під мульчу потрібно 
обов'язково підготувати. Для цього 
із ґрунту необхідно витягнути з коре-
нем бур'яни, ретельно полити грядку. 
Ґрунт потрібно розпушити на глиби-
ну в 50 мм, після чого внести добри-
ва. Насадження картоплі накривають 
через декілька днів, коли верхній шар 
ґрунту провітриться і вже не стане 
ущільнюватися.

Можливі помилки. Іноді ми ігно-
руємо рекомендації з мульчування 
культури, а потім дивуємося, що уро-
жай картоплі не такий, як очікували. 
До головних помилок відносять : 

1.  Товщина шару ґрунту більша 
або менша, ніж потрібно; 

2.  Відсутній простір між матеріа-
лом і бадиллям; 

3.  Використовується свіжа тирса 
без поєднання з азотними до-
бривами.

Деякі господарі укривають грядки, 
коли земля ще не нагрілася, і карто-
пля тоді гірше сходить та росте. 

ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ

Мульчування дозволяє з міні-
мальними витратами часу і праці 
виростити великі бульби, оскільки 
захищає культуру від несприятли-
вих умов – сильної спеки, посухи, 
надлишку вологи. При збиранні уро-
жаю компост просто перекопуємо із 
землею, торф залишаємо на грядці. 
Шишки, солому, тирсу згрібаємо. 
Такий матеріал можна використати і 
наступного року. 

Бажаю гарного врожаю! 

КАРТОПЛЯРСТВО
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Наслідки глобального потепління 
вже відчуваються, і схоже на те, що 
аграрії у найближчому майбутньому 
зіткнуться з посухами та критичною 
нестачею вологи. Отже, щоб убе-
регти свої поля від наслідків змін 
клімату, землеробам потрібно буде 
змінювати підхід до ведення агро-
бізнесу. Наразі вивчається один із 
методів, який допоможе вирощувати 
продукцію навіть у пустелі. Це – бо-
гарне, або так зване "сухе" землероб-
ство. Така технологія вирощування 
вже багато де застосовується. Зо-
крема – у відомій своїми виноград-
никами американській долині Напа 
(штат Каліфорнія). Місцину ту смі-
ливо можна вважати посушливою, 
тому що там рівень опадів за рік не 
перевищує й 500 мм. Тому фермери 
змушені вигадувати різноманітні ме-
тоди, що дозволяють зменшити по-
требу рослин у волозі. 

Основні принципи так званого "су-
хого" землеробства полягають у тому, 
щоб знизити витрати води шляхом 
створення водозбірників, а також за 
допомогою "парового методу". Його 

суть у тому, що орні землі просто не 
обробляються протягом усього се-
зону. Отже, сільгоспкультури, які 
будуть вирощуватися у наступному 
році, отримають більше вологи і по-
живних речовин, оскільки ґрунт за-
лишається майже недоторканим. 
Втрати вологи можуть бути зменшені 
за рахунок використання спеціаль-
них борозен-трас. Вони розташо-
вуються таким чином, щоб знизити 
швидкість потоку води і створити 
якомога більше перешкод для його 
затримання. Такий агрозахід також 
відомий як контурна оранка. Земля 
глибоко виорюється ще до початку 
сезону дощів – це допомагає зберегти 
вологість ґрунту. Насіння при такій 
обробці землі висівають глибоко і не-
багато. Окрім того, такий метод спри-
яє розростанню коріння. Також за-
стосовують покриття поверхні землі 
органічною мульчею – сіном, листям, 
тріскою або соломою, що теж дуже 
добре допомагає зберегти вологу. 
Адже мульча захищає оголений ґрунт 
від палючого сонячного проміння, за-
побігаючи випаровуванню, а також 

покриває землю, створюючи своє-
рідний бар’єр небажаним вітровіям, 
які сприяють висушуванню ґрунту. 
Вона ж, до речі, у майбутньому роз-
кладеться на органічні речовини, що 
також сприятиме утриманню вологи. 
Згідно з USDA, 1 відсоток органічної 
речовини у верхніх 6 дюймах ґрунту 
може містити приблизно 27000 гало-
нів води на акр. Тобто тут якраз і ви-
пливає основний принцип богарного 
землеробства, який зводиться до під-
вищеного контролю кількості води у 
ґрунті. 

Важливим фактором сухого зем-
леробства є час висіву-висадки куль-
тур, коли вологість ґрунту для цього є 
якраз належною. Вирощуваним куль-
турам дуже потрібна волога у перші 
кілька тижнів після висіву насіння 
чи пересадки розсади. Рослинам на 
початку вегетації потрібно вкорени-
тися, щоб добре закріпитися. Якщо 
аграрії відсіються або ж посадять все 
у потрібний час (у ґрунт із потрібним 
рівнем вологи), рослини будуть добре 
розвиватися протягом усього вегета-
ційного періоду.

МАЙБУТНª –  
ЗА БОГАРНИМ 
ЗЕМЛЕРОБСТВОМ?

ЦЕ ЦІКАВО



ЯКІ Ж ПЛЮСИ  
І МІНУСИ БОГАРНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА?

Перший і головний плюс – на по-
лях дуже мало бур'янів, а то й зовсім 
їх немає, тому що бур’яни погано 
ростуть у посушливому середовищі. 
Внаслідок цього аграрії практично 
не використовують пестициди й гер-
біциди для обробки посівів і таким 
чином отримують екологічний про-
дукт. До речі, на вигляд продукція, 
вирощена за технологією богарного 
землеробства, практично нічим не 
відрізняється від звичайної. Плюс 
до цього – вона ще й смачна! От, до 
прикладу, томати мають невеликий 
розмір і товсту шкірку. Вони схожі 
на сорт "сливка" і досить транспорта-
бельні. Ягоди винограду також менші 
за звичайні, але концентрація цукрів і 
кислот у них створює більш вираже-
ний смак. Саме це, до речі, є однією з 
причин, чому каліфорнійська долина 
Напа є головним районом винного 
туризму.

Що ж стосується мінусів, то до них 
можна віднести той факт, що не всі 
культури вдається вирощувати таким 
методом. Тут бажано, щоб рослина 
була стійкою до посухи, бо в іншому 
випадку буде потрібен посилений 
контроль за вологістю ґрунту. До сло-
ва, у посушливому кліматі найлегше 
вирощувати таку культуру, як сорго. 
Завдяки своїм особливостям ця куль-
тура може самостійно зберігати во-
логу і знижувати швидкість її випаро-
вування. Ще один мінус – зменшення 
рентабельності, адже звісно, що у по-
сушливих районах буде й низька вро-
жайність.

Загалом же богарне землеробство 
ще не дуже популярне у світі. У США 

ним займається всього 1% фермерів. 
Але у майбутньому цей метод може 
стати дуже популярним через гло-
бальне потепління та постійне під-
вищення загальної температури на 
планеті, наслідком чого буде поява 
більшої кількості посушливих райо-
нів, до яких буде потрібен і особли-
вий підхід. 

Приклади богарного землеробства 
вже є і в Україні. У СФГ «Господар» 
у селі Хомутець Полтавської області 
отримують урожай сортових та гі-
бридних томатів у середньому 20 т/
га без застосування поливу. Вирощені 
таким методом овочі розкуповують 
прямо на полі. При цьому овочевий 
клин у структурі посівів цього фер-
мерського господарства займає не 
так багато площі порівняно з іншими 
культурами: 20 із 200 га. Решту відве-
дено під зернові й технічні культури. 
Під томати там відведено 5 га. Ще раз 
наголошу, що у господарстві не засто-
совують полив, оскільки порахували, 
що витрати на це мають становити 
так званого "сухого" землеробства 
3 тис. доларів США на гектар, а це 
поки що для них неприйнятна сума. 
Практикуючи богарне овочівництво, 
використовують і особливості ре-
льєфу. Для томатів обирають най-
нижче поле, видолинок, захищений 
від вітрів пагорбом. Таким чином 
створюється своєрідний мікроклімат, 
завдяки чому томати ростуть добре і 
без зрошування. Підбирають і виро-
щують підходящі для цього сорти: Ріо 
Гранде (середньостигла сливка, яку 
зазвичай використовують для кон-
сервування), гібриди Уно Россо F1 та 
Солероссо F1, а також – Карась, Дама, 
Астероїд. Аграрії стверджують, що 
при застосуванні такого методу де-
які наші вітчизняні сорти показують 

себе досить непогано і навіть можуть 
дати фору сортам зарубіжної селек-
ції. Що ж стосується основних ви-
трат, то 50% їх припадає на збирання 
урожаю. У господарствах вирощені 
плоди збирають спочатку вибірково, 
а потім уже відбувається суцільне ви-
бирання. Та, мабуть, найбажанішою із 
усіх сільськогосподарських культур, 
які можна буде вирощувати за до-
помогою богарного землеробства, є 
часник, оскільки він росте протягом 
періоду, який у більшості місць є най-
більш вологим. 

Отже, якщо ви вирішили зайняти-
ся богарним, або ж сухим землероб-
ством, то вже починайте планування 
для здійснення своєї мети. Приклади 
фермерів, що цим займаються, на це 
надихають. Сподіваємося, що ви не 
пошкодуєте. 

Максим ДІБРОВА

ЦЕ ЦІКАВО
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На Дослідній станції «Маяк» Ін-
ституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН, що розташована у селі 
Крути на Чернігівщині, 3 серпня 2021 
року уперше проведений дегустацій-
ний тур «Смак Ніжинського огірка». 
Захід присвячений знаменній події – 
30-ій річниці Незалежності України.

Крутівські науковці розповіли 
присутнім про історію стародавньо-
го сорту народної селекції – Ніжин-
ський місцевий, проведену роботу з 
реєстрації сорту у Державному реє-
стрі сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, тобто офіційного 
його визнання на державному рівні, 
напрями наукових досліджень з сор-
том в установі.

Гості заходу мали змогу продегус-
тувати свіжі, солоні та мариновані 
огірки власне сорту Ніжинський міс-
цевий та новітнього і перспектив-
ного сортименту огірка селекції ДС 
«Маяк» ІОБ НААН (гібридів Джекон 
F1, Сармат F1, Еней F1; сортів Ніжин-
ський 23, Ніжинський дар, Дарунок 
осені, Олімп; трьох перспективних 

ліній ніжинського сортотипу). А та-
кож – для порівняння смаку, аби бути 
об’єктивними й неупередженими у 
висновках – низку зразків іноземної 
селекції. 

Важливим напрямом діяльності 
науковців Дослідної станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН є розроблення рецептів 
і способів соління плодів огірка, зо-
крема з використанням широкого 
асортименту пряно-смакових і аро-
матичних рослин. Так, на сьогодні 

уже отримано 4 патенти на оригі-
нальні способи соління з додаванням 
як пряної сировини малопоширених 
пряно-смакових культур власної се-
лекції та дикорослих видів рослин. 
Присутні мали змогу порівняти со-
лоні огірки, приготовлені як за тради-
ційним, так і за оригінальними рецеп-
тами. Велике зацікавлення присутніх 
викликали сорти пряно-смакових, 
пряно-ароматичних та делікатесних 
рослин, створених в установі, адже й 
свіжі та висушені ароматні «віники» 
були виставлені у вестибюлі. 

Захід відвідали 30 осіб з Чернігів-
ської, Київської, Миколаївської та 
Кіровоградської областей. Фермери 
з Кіровоградщини після сюжету про 
ніжинський огірок, підготовленого 
кореспондентом Костянтином Гру-
бичем для одного з провідних телека-
налів, здолали сотні кілометрів, щоб 
розпитати про сорт, ще й побували 
на полі, аби на власні очі побачити 
огіркові левади, адже планують виро-
щувати Ніжинський місцевий у себе. 
Переконаний, нам вдалося створити 
теплу та дружню атмосферу, надати 
корисну інформацію, організувати 
своєрідний міні-фестиваль ніжин-

ПОДІЇ

Слава і репутація ніжин-
ського огірка не потребує 
доказів. За своїми смакови-
ми і засолювальними якос-
тями немає йому рівних у 
світі.

Жовнер І., Глянько І.

Вирощування насіння високих репродукцій - запорука поширення 
класичного сорту Ніжинський місцевий
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ського огірка (сподіваємося, що й 
традиційний – «Його величність, огі-
рок Ніжинський» у райцентрі невдо-
взі можна буде проводити). 

Вибір теми просвітнього заходу на 
Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН 
не випадковий. Адже Ніжинський 
місцевий огірок – невід’ємна складо-
ва діяльності установи від часу її за-
снування.

Ніжинський місцевий огірок – 
класичний представник стародавніх 
місцевих сортів овочевих рослин, що 
зберігся донині. «Ніжинські огірки 
відрізняються великими технічними 
та смаковими якостями. Створення 
такого сорту є одним із найвидатні-
ших досягнень світової селекції. Чи 
відомо ім’я селекціонера, який ство-
рив цей славнозвісний сорт? Так, до-
бре відомо – це наш народ. Ніжинські 
огірки – яскравий приклад народної 
селекції», – ці слова К. Клименко є, 

безперечно, справедливими у контек-
сті визначення авторства Ніжинсько-
го місцевого огірка.

Без сумніву, такі сорти й з науко-
вого погляду, і з практичного боку є 
надцінним матеріалом, оскільки за-
лишаються формами, що не зазнали 
впливу (або такий вплив був міні-
мальним) сучасної селекції, отже є по-
тенційними джерелами селекційно-
цінних ознак та можуть мати велике 
значення для нинішньої селекції рос-
лин. Тому такі форми повинні стати 
об’єктами пошуку, збирання і мобілі-
зації у колекціях вихідного матеріалу 
з наступним вивченням і залученням 
у селекційний процес. Важливим є 
також пошук зразків невстановлено-
го походження, але котрі тривалий 
час вирощувалися на території пев-
ного регіону, відтак пристосованих 
до місцевих ґрунтово-кліматичних 
умов. Це потенційні джерела цінного 

біохімічного складу, товарно-
смакових якостей, стійкості до 
абіотичних стресорів, невиба-
гливості до умов вирощування 
тощо.

Щодо ніжинського огірка, то 
він був і залишається еталоном 
сортів засолювального типу. Це 
основа колись розвинутого про-
мислу у регіоні, без перебільшення 
– один із вітчизняних брендів, ві-
домих у світі. Звичайно, варто вра-
ховувати, що у стародавніх сортів 
є й негативні властивості, характе-
ристики, що стали причиною їх за-
непаду, а часто, на превеликий жаль, 
і цілковитої втрати для нащадків. 
Це переважно нижча урожайність, 
отже, неконкурентність порівняно 
з сучасними комерційними сорта-
ми і гібридами; слабка адаптивність 
при перенесенні в інші регіони для 
товарного виробництва; схильність 
до ураження расами захворювань, 
поширених у віддалених від абори-
генного ареалу вирощування тощо. 
Серед властивостей Ніжинського 
місцевого огірка, які зменшують 
конкурентоспроможність популяції, 

ПОДІЇ

Свіжі і солоні огірки. Селекційне багатство крутівських науковців

Пробний зразок маринованих 
огірків з урожаю 2021 р.

Свідоцтво 
про державну 

реєстрацію 
сорту -– паспорт 

Ніжинського 
місцевого
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можна назвати: велику кількість чо-
ловічих квіток на рослині (спочатку 
– тільки рясне квітування, що осо-
бливо спантеличує при порівнянні з 
іноземними гібридами); плоди швид-
ко переростають, жовтіють на сонці; 
низька їх транспортабельність; за-
лежність виходу кондиційних плодів 
від перепадів температур, вологості; 
низький вихід фракцій «корнішони» 
та «пікулі» тощо. До слова, у часи 
дитинства автора зазвичай вживали 
огірки великих фракцій, так званої 
водянки, перед пожовтінням. Свіжи-
ми їх обчищали від шкірки, нівелюю-
чи гіркоту, що могла проявлятися за 
спекотної сухої погоди, ними напо-
внювали великі діжки (безпосеред-
ньо у погребах, бо інакше не занести). 
Звичайно, аби продукція була конку-
рентоспроможною нині, варто її про-
давати дещо дорожче, з «брендовою» 
націнкою за якість і смак. А от серед 
переваг, окрім, звичайно, смакових 
і технологічних якостей, можна на-
звати здатність витримувати низькі 
температури на початку вегетації, у 
травні–червні, коли сорти іноземної 
селекції можуть, за нашими спосте-
реженнями у колекційному розсад-

нику, навіть «зійти з дистанції»; та й 
стійкістю проти пероноспорозу низ-
ка поширених в Україні іноземних 
сортів уже поступаються Ніжинсько-
му, стійкість якого щороку, з кожним 
репродукуванням сорту, завдяки по-
стійним цілеспрямованим доборам 
збільшується.

 Нині віднаходження, збереження 
і популяризація стародавніх місце-
вих сортів рослин – світовий бренд. 

Цим займаються не лише у науко-
вих центрах, а й долучилася до цього 
руху низка великих спільнот, фондів, 
організацій з розгалуженою мере-
жею по всьому світу. До цього про-
цесу, за можливості, долучаються й 
науковці Дослідної станції «Маяк» 
ІОБ НААН. Так, нами підготовле-
ні матеріали на сорт для включення 
до каталогу «Ковчег Смаку» (Ark of 
Taste), що є одним із ключових про-
ектів Міжнародної некомерційної 
організації Slow Food в Україні. Це 
свого роду Червона книга продуктів 
харчування, в яку входять локальні 
продукти і традиційні методи їх при-
готування, що знаходяться на межі 
зникнення. Проєкт «Ковчег Смаку», 
заснований у 1996 році, покликаний 
допомогти дрібним виробництвам, 
яким загрожує індустріальне сіль-
ське господарство, погіршення еко-
логії та змішування смаків. Наукова 
комісія «Ковчега Смаку» знаходить і 
реєструє рідкісні, але з достатнім по-
тенціалом продукти, рослини і поро-
ди тварин. При цьому вона керується 
наступними критеріями: унікальний 
смак, зв'язок з територією, традицій-
ність виробництва, непромисловий 
характер виробництва, ризик зник-
нення. Сьогодні електронний каталог 
«Ковчег Смаку» вже налічує понад 
тисячу продуктів харчування з десят-

Масове плодоношення огірка Ніжинський місцевий

У пошуках кращого рецепту. Дегустація маринованих 
огірків на консервному комбінаті (30 липня 2021 р.)



вересень 202140

ків країн. Власне про Слоуфуд – анти-
споживацький рух, що сприяє місце-
вим продуктам та традиційній їжі, на 
шпальтах журналу «Овочі та фрукти» 
згадувалося вже неодноразово. Він 
був заснований Карло Петріні в Італії 
1986 року, відтоді поширився усім сві-
том. Позиціонується та просувається 
як альтернатива фаст-фуду, прагне 
зберегти традиційну та регіональну 
гастрономічну культуру та заохочує 
розведення сільськогосподарських 
рослин, насіння та худоби, характер-
них для місцевої екосистеми, спрямо-
ваний проти глобалізації сільськогос-
подарської продукції.

Також нині в Україні розпочата 
робота на державному рівні щодо ви-
значення товарів, котрі мають суто 
українське походження. Ніжинський 
місцевий огірок цілком відповідає 
таким критеріям, адже згідно до За-
кону України «Про правову охорону 
географічних зазначень», «географіч-
не зазначення – найменування місця, 
що ідентифікує товар, який походить 
з певного географічного місця та має 
особливу якість, репутацію чи інші 
характеристики, зумовлені головним 
чином цим географічним місцем по-
ходження, і хоча б один з етапів ви-
робництва якого (виготовлення (ви-
добування) та/або переробка, та/
або приготування) здійснюється на 
визначеній географічній території; 
географічне місце – будь-який гео-

графічний об’єкт з офіційно визначе-
ними межами, зокрема: країна, регіон 
як частина країни, населений пункт, 
місцевість тощо»… Отже, є впевне-
ність, що така робота з Ніжинським 
місцевим огірком буде проведена і 
доведена до логічного завершення на 
обласному рівні.

Аби не подвижницька діяльність 
науковців Дослідної станції «Маяк» 
ІОБ НААН, ймовірно, згадуючи Ні-
жинський місцевий огірок, ми гово-
рили б про нього у минулому часі: 
«був». Справжньою трагедією для 
сорту можна вважати 1985 рік, коли 
розпочався занепад огіркового ви-
робництва у зоні через поширен-
ня захворювання пероноспорозу 
(несправжньої борошнистої роси). 
Якщо провести аналогію, то епіфі-
тотія пероноспорозу для огірка тоді 
була чимось подібним до впливу 
нинішньої пандемії Ковіду-19 на лю-
дей: раптова поява, тяжкі наслідки, 
відсутність на початковому етапі 
дієвих заходів боротьби з недугою, 
зрештою – виклик для мобілізації і 
пошук методів мінімалізації наслід-
ків на першому етапі і шляхів «спі-
віснування» у майбутньому. Сорт 
огірка Ніжинський місцевий, а також 
більшість сортів, що вирощували на 
той час, виявилися нестійкими до 
даного захворювання. Цього року 
при плані 11300 тонн на Ніжинський 
консервний комбінат станом на 20 

серпня надійшло лише 1737 тонн. З 
1 по 4 серпня плантації огірка у ре-
гіоні повністю загинули (а до цьо-
го, пам’ятається, для соління вдома 
вибирали плоди найпізніші, навіть 
після Покрови). Ніжинський кон-
сервний комбінат у період занепаду 
огіркового виробництва у регіоні 
зазнавав значних збитків. Підпри-
ємство відтоді зазнало низку реор-
ганізацій, нині має власну сировинну 
базу – орендує землі неподалік Ні-
жина. Переробляться й огірки, пере-

ПОДІЇ

Спарава наліво: Надія Птуха, 
Олександр Позняк, Володимир 
Несин - науковці, що нині 
займаються Ніжинським огірком

Популярність Ніжинського огірка зростає. Кореспонденти вітчизняних 
телеканалів і друкованих ЗМІ - часті гості на полях установи.
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важно «мариновані по-ніжинські» – 
але гібриди іноземної селекції. 

Кілька років тому уже була спроба 
на підприємстві налагодити виробни-
цтво саме солоних огірків справжньо-
го сорту за класичними рецептами. 
На нашій станції проводили спільну 
дегустацію виготовленої продукції: 
наших солоних огірків і маринова-
них, з комбінату. Але насіння тоді 
висіяли абияк. Звичайно, й так мало 
конкурентний за урожайністю сорт 
у таких умовах показав урожайність, 
яка не могла задовольнити комерцій-
ну спрямованість підприємства. На 
тому співпраця завершилася. 

Проте вже у цьому році справа від-
родження перероблення ніжинських 
огірків набула нових обертів. Одна з 
відомих в Україні торговельних ме-
реж виявила зацікавленість у вироб-
ництві поки що маринованих огірків 
саме Ніжинського місцевого сорту (у 
перспективі – випуск солоних огір-
ків за класичним та оригінальними 
рецептами, розробленими на ДС 
«Маяк» ІОБ НААН). За вдалої реалі-
зації цього вже не задуму, а реального 
проєкту, є впевненість у відновленні 
промислу у значних масштабах, від-
так у торговельній мережі з’являться 
справжні «Ніжинські огірки» – мари-
новані та солоні. А поки що 30 липня 
на консервному комбінаті відбулася 
дегустація маринованої продукції, за 

результатами якої технологами під-
приємства, науковцями з «Маяка» та 
представниками торговельної мережі 
вдалося виділити кращий зразок про-
дукції, яку заплановано виробляти 
вже цього року у промислових масш-
табах з сировини, вирощеної з оригі-
нального насіння.

З метою збереження сорту огірка 
Ніжинський місцевий проводились 
дослідження і пошукова робота низ-
кою науково-дослідних, навчальних 
установ у регіоні, але справді масш-
табна відновлювальна робота прове-
дена тільки у нашій установі. Сорт Ні-
жинський місцевий був виключений 
з Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
як такий, що уже де факто втрачений 
у державі. Звичайно, така доля сорту, 
без перебільшення гордості вітчизня-
ної народної селекції, не могла задо-
вольнити ні виробників, ані наукову 
спільноту. І у 2009 р. за активного 
сприяння тодішнього Президента 
НААН М.В. Зубця науковцями уста-
нови активізувалися дослідження зі 
збереження надбання українського 
народу. Хоча, до слова, й до цього 
часу робота з популяцією в установі 
не припинялася ні на рік. Свого часу, 
у «розквіт» епіфітотії, значний вне-
сок у збереження і підтримання сорту 
зробили Жовнер Іван, тодішній за-
ступник директора з наукової роботи, 

та селекціонери Петренко Марія, По-
зняк Олександр, згодом долучилися 
Птуха Надія, Несин Володимир. Ро-
ками висівали насіння і досліджували 
популяцію поза тематичним планом, 
без замовлення чи плану. Аби тільки 
не втратити цінний матеріал.

Сорт у 2016 р. офіційно внесено до 
Держреєстру, а підтримувачем сорту 
визнається Дослідна станція «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштан-
ництва НААН. Сорт Ніжинський 
місцевий отримав Свідоцтво про 
державну реєстрацію – це своєрід-
ний паспорт, що підтверджує його 
існування як оригінального сорту за 
тією ж назвою, з тими ж морфолого-
ідентифікаційними характеристика-
ми і властивостями. Коли споживачі 
запитують, чому на сорт немає па-
тенту, то відповідь проста: на старо-
давні місцеві сорти майнове право 
інтелектуальної власності не поши-
рюється, патент не видається, адже, 
ще раз наголосимо, власник цього 
сорту – народ України.

Це була знакова подія не тільки 
для установи, а й, без перебільшен-
ня, держави. Адже для практичного 
використання було збережено вікове 
надбання нашого народу. З нагоди 
поновлення сорту Ніжинський місце-
вий у Державному реєстрі ми у 2017 
році навіть провели міжнародну на-
уково-практичну конференцію, при-
свячену цій події. 

Науковці Дослідної станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанни-
цтва НААН пишаються тим, що до-
лучилися до відродження символу 
України у галузі овочівництва, а тепер 
працюють над його збереженням для 
нащадків, примноженням, науковим 
супроводом, популяризацією. Така 
інформаційно-роз’яснювальна ро-
бота серед виробників і приватних 
споживачів сприяє поширенню кла-
сичного сорту огірка Ніжинський 
місцевий та нових сортів ніжинсько-
го сортотипу, заохочуванню спо-
живачів до класичного ніжинського 
промислу - соління огірка, а відтак – і 
відродженню традицій. 

ПОДІЇ
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ЧОРНА НІЖКА 
Хвороба може бути причиною 

масової загибелі молодих рослин 
капусти. Вона проявляється на 
розсаді від появи проростків до 
повного її формування. Типови-
ми ознаками захворювання є по-
тоншення і потемніння стеблинки 
ураженої рослини біля кореневої 
шийки з утворенням перетяжки. 
Рослини викривляються, поляга-
ють і в’януть. Надалі загниває ко-
ренева шийка. Коренева система 

уражених рослин розвивається 
слабо, коріння другого та третього 
порядків відмирає, розсада дуже 
легко висмикується з грунту. За 
слабкого ураження рослини не ги-
нуть, проте після висадки в грунт 
вони відстають у рості та розви-
тку, знижується їх продуктивність.

Збудниками чорної ніжки є 
грунтові гриби Rhizoctonia solani 
Kuehn, Olpidium brassicae Wor., 
Pythium debaryanum Hese. та інші, 
рідше бактерії.

Інфекція зберігається у грунті 
та зараженому насінні. Слід за-
значити, що збудники хвороби 
мають широке коло рослин-жи-
вителів. Так, гриб O. brassicae 
уражує також огірок, томат, салат 
і ін., R. solani та P. debaryanum – 
огірок, салат, буряк, моркву та ін. 
Дані рослини можуть бути резер-
ваторами інфекційного матеріалу.

Патогени живуть і розмножу-
ються у грунті. У життєвому ци-
клі гриби утворюють специфіч-

ХВОРОБИ КАПУСТИ БРОКОЛ² 
ТА БРЮССЕЛЬСЬКО¯

М.Й. ПІКОВСЬКИЙ, 
к.б.н., НУБіП 
України

ЗАХИСТ РОСЛИН
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ні морфологічні структури, що 
сприяють їх розмноженню і збе-
реженню за несприятливих умов, 
а різні екологічні особливості па-
тогенів обумовлюють їх широке 
поширення. 

Чорна ніжка інтенсивно роз-
вивається на розсаді капусти за 
її вирощування без зміни грунту 
та субстрату. Захворювання по-
силюється у випадку загущення 
посівів, надмірного зволоження 
ґрунту, низької температури, по-
ливу розсади холодною водою та 
пошкодження рослин.

Захисні заходи. Використання 
для вирощування розсади якісно-
го субстату. Дезінфекція грунту 
парою або дозволеними хімічни-
ми препаратами. Для сівби вико-
ристовувати протруєне насіння. 
Не допускати загущення посівів.

У разі виявлення на розсаді 
чорної ніжки уражені рослини 
слід видаляти і знищувати. Під 
час висадки розсади проводять 
ретельний її візуальний огляд і 
вибраковують хворі рослини. 

КИЛА КАПУСТИ
Рослини капусти інфікуються 

протягом усієї вегетації. Хвороба 
проявляється на кореневій систе-
мі у вигляді наростів різного роз-
міру. 

У період вирощування розсади 
хворі рослини візуально важко 
відрізнити, оскільки ознаки хворо-
би на коренях стають помітними 
через 3–4 тижні після зараження. 
Хворе коріння слабо розвиваєть-
ся, внаслідок чого рослини погано 
вкорінюються у грунті. Уражені 
рослини сильно пригнічені, затри-
муються в рості і розвитку. Харак-
терною ознакою захворювання є 
в’янення листя, яке проявляється 
особливо помітно у спекотну по-
году. Водночас для точної його діа-
гностики слід викопати рослину 
та уважно оглянути кореневу сис-
тему.

Збудником хвороби є гриб 
Plasmodiophora brassicae Wor. Па-
тоген також уражує редиску, редь-
ку, турнепс, листкову гірчицю, 
ріпак і багато дикорослих хресто-
цвітих рослин. 

Розвитку кили сприяють такі 
грунтові умови: температура 18–
25 °С, вологість 75–90% повної 
вологоємності, кислотність – рН 
5,6–6,5.

Джерелом інфекції є грунт, в 
якому знаходяться спори гриба, 
що зберігають життєздатність до 6 
і більше років. Інфекційний мате-
ріал гриба у великій кількості на-
копичується у грунті за беззмінно-
го вирощуванні розсади.

Захисні заходи. Знезараження 
грунту для вирощування розсади. 
Вапнування кислих ґрунтів. Впро-
вадження у виробництво стійких 
проти хвороби сортів рослин. 
Дотримання сівозміни. В обме-
женні кили мають значення ранні 
терміни сівби і висадки, ретельне 
вибраковування розсади для по-
передження занесення інфекції 
у поле; знищення бур’янів. Вида-
лення качанів з поля повинно про-
водитися негайно після збирання 
врожаю, оскільки у випадку загни-
вання коренів спори паразита по-
трапляють у грунт.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Рослини капусти, уражені чорною 
ніжкою

Проявлення кили на кореневій системі капусти
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НЕСПРАВЖНЯ 
БОРОШНИСТА РОСА, 
АБО ПЕРОНОСПОРОЗ

Захворювання може проявляти-
ся у період вирощування розсади. В 
уражених рослин на верхній стороні 
сім’ядоль і листя утворюються блі-
до-жовті, жовті розпливчасті пля-
ми. За високої відносної вологості 
повітря на нижньому боці листків у 
місцях уражень формується світло-
сірий пухкий наліт, який складаєть-
ся з конідіального спороношення 
гриба. На початку розвитку перо-
носпорозу хлоротичні плями неве-
ликі, поодинокі або багаточисельні. 
У випадку прогресування захворю-
вання вони збільшуються у розмірі, 
набувають коричневого забарвлен-
ня і можуть вкривати всю поверхню 
листка. Сильно уражені рослини за-
гнивають і гинуть протягом декіль-
кох днів.

Збудником хвороби є гриб 
Peronospora brassicae Gaeum., який 
паразитує також і на інших культур-
них рослинах і бур’янах з родини ка-
пустяних.

Сприяють розвитку хвороби ви-
сока вологість і температура від 8 до 
16 °С.

Джерелами інфекції є заражені 
маточники капустяних рослин, у 
яких гриб знаходиться у формі оо-
спор. 

Захисні заходи. Використо-
вувати високоякісне насіння. За 

вирощування розсади важливо 
систематично провітрювати куль-
тиваційні споруди, видаляти з них 
уражені рослини, за потреби прово-
дити обприскування дозволеними 
фунгіцидами.

 
АЛЬТЕРНАРІОЗ

Хвороба проявляється на мо-
лодих і дорослих рослинах. Нами 
її відмічено на капусті броколі. На 
сім’ядолях і стеблах сходів утво-
рюються чорні некротичні смужки 
і плями. У більш дорослих рослин 
на листках формуються темні зо-
нальні плями, які у вологу погоду 
вкриваються рихлим сажистим на-
льотом. Уражена тканина з часом 
може випадати, внаслідок чого на 

листках утворюються отвори. За 
сильного розвитку захворювання 
листя відмирає. Ураження головки 
починається з появи коричневого 
забарвлення на окремих її ділянках 
із наступним формуванням світло-
го, а надалі сіруватого нальоту. Пліс-
нявіння головок може відбуватися 
також під час їх зберігання.

Збудниками хвороби є гриби з 
роду Alternaria Nees. Вони паразиту-
ють на багатьох культурних росли-
нах і бур’янах з родини капустяних.

Розвитку хвороби сприяють ряс-
ні опади, а також пошкодження рос-
лин фітофагами. 

Джерелами інфекції альтернарі-
озу є уражені післяжнивні залишки 
рослин. 

Захисні заходи. Для поперед-
ження ураження капусти альтер-
наріозом необхідно підвищувати 
стійкість рослин проти біотичних 
і абіотичних факторів. Для цього 
значну увагу слід приділяти про-
філактичним заходам: дотримува-
тися сівозміни; ретельно видаляти 
і знищувати рослинні залишки; для 
сівби використовувати кондиційне 
насіння, оброблене протруйником; 
забезпечувати збалансоване жив-
лення; своєчасно виконувати за-
хисні прийоми проти шкідників. 
Уникати травмування головок під 
час збирання врожаю, його тран-
спортування та зберігання. 

Симптоми пероноспорозу на 
листках капусти

ЗАХИСТ РОСЛИН

Симптоми проявлення 
альтернаріозу на капусті броколі





Останні десятиліття в світі збільшуються обсяги земельних площ під органічне землеробство. Зокрема, 
в 2019р. просування органічного землеробства визначено однією з ключових цілей розвитку Європейського 
Союзу, адже попит на екологічно-безпечні продукти харчування зростає, а сам процес органічного виробництва 
і маркування органічних продуктів вже давно законодавчо регламентований. Відповідно, глобальним орієнтиром 
в розвитку світового агропромислового сектору є пошук, дослідження і впровадження технологій, які 
мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище, сприяють збереженню природних ресурсів і, при цьому, 
забезпечують ефективний захист с-г культур від хвороб і шкідників та стійкість до змін кліматичних умов.

Придатні для органічного землеробства відповідно до Регламенту (CE) № 834/2007.
**Включені в «ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ ПРОДУКТІВ для ВИКОРИСТАННЯ в ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. 2021»

Atlántica Agricola S.A.» - європейський лідер з 
виробництва високоекологічних добрив, збагачених 

амінокислотами, фульвокислотами, фітогормонами, 
екстрактами морських водоростей, вітамінами, та засобів 
захисту біологічного походження. Є одним з основних членів-
засновників «Європейської Ради біостимулянтів» (ЕВІС). 
Виробничі потужності розташовані в Іспанії і Гондурасі та 
відповідають міжнародним стандартам якості ISO 9001:2000 
та системи екологічного управління ISO 14001.

З моменту свого заснування 
у 1982 р. компанія «Atlántica 
Agrícola» прагнула створювати та 
пропонувати фермерам ефективні 
технології живлення, які, в той же 
час, дозволяють зменшувати хімічне 
навантаження на ґрунти, рослини 
та працівників, що безпосередньо 
задіяні у процесі вирощування с-г 
культур. 



Ефективність MICROCAT GREEN 
базується на біоактивності вторинних 
метаболітів (стероїдів, алкалоїдів, 
терпеноїдів, фенолів, поліфенолів, 
глікозидів та дубильних речовин) 
рослинних екстрактів Cinnamomum 
zeylanicum, Tagetes erecta, Mimosa 
tenuiflora, Azadirachta indica, Qussia 
Amara, Elaes guineensis:

продукти для органічного землеробства
на основі рослинних екстрактів

MICROCAT GREEN – розробка науково-виробничого 
підрозділу «Bioatlántica» - лінійка продуктів з фунгіцидною, 
інсектицидною, акарицидною та біостимулюючою дією 
на основі рослинних екстрактів.

050 380 06 82

Ексклюзивний представник  
в Україні Atlantica Agricola» - 

 ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА»

НЕ ВИКЛИКАЮТЬ РЕЗИСТЕНТНОСТІ

НЕ МАЮТЬ ПЕРІОДУ ОЧІКУВАННЯ

БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ КОРИСНИХ  
ЕНТОМОФАГІВ ТА МІКРОФЛОРИ

  Біоактивні сполуки регулюють 
активність захисних систем 
рослин, підвищують опірність 
культур до ураження патогенами.

  Забезпечують різні способи 
дії на цільових шкідників, такі 
як: відлякування, токсичність, 
регуляція росту та структурна 
модифікація.

  За рахунок поєднання декількох 
біоактивних сполук та їх низької 
стійкості в навколишньому 
середовищі запобігають розвитку 
стійкості патогенів.

  Проявляють високу ефективність 
проти різних стадій розвитку 
шкідників.

   Забезпечують потужну 
фунгіцидну дію: викликають 
токсичність для клітинних стінок 
грибів, мембран та органел; 
пригнічують проростання спор, 
розвиток міцелію та затримку 
спороношення.

   Діють як антиоксиданти, 
зменшують накопичення АФК і, 
тим самим, регулюють розвиток 
рослин.

  Активують синтез первинних 
метаболітів, підвищують стійкість 
до абіотичних стресів. 

  Сприяють самовідновленню 
рослин після ураження. 



ВИНОГРАДАРСТВО
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ЗОНА РИЗИКОВАНОГО 
ВИНОГРАДАРСТВА ЗАЗНАª 
КЛ²МАТИЧНИХ ЗМ²Н



Як розповів відомий виногра-
дар із селища Попільня, що на 
Житомирщині, Ігор Гончарук, 
кілька років поспіль він спосте-
рігає кардинальні зміни у вино-
градарстві. Вони викликані як 
кліматичними, так і суспільно-
економічними обставинами. Ра-
ніше ці чинники були відсутні. 

«Почнемо з того, що вино-
град із зими 2021 року вийшов 
не за графіком, а пізніше. Тако-
го я практично не спостерігав у 
попередні роки, хоча займаюся 
виноградарством у Попільні 
вже чверть віку, – зазначає Ігор 
Гончарук. – У мене лоза зимує 
присипаною землею. Коли її 

розкрив, брунька була нормаль-
на, але потім почалися зворотні 
приморозки, і багато лози по-
страждало, центральна плодова 
брунька вимерзла. За рахунок 
того, що у мене сорти переві-
рені часом, лишив трохи більше 
бруньок на кущі, ніж потрібно. 
Тільки за рахунок цієї операції 
зберіг урожай… У нашій міс-
цині спостерігалися серйозні 
катаклізми нинішньої весни. 
З’явився градобій із великою 
кількість опадів. Двадцятисан-
тиметровий шар крижинок три 
доби не танув. Побачили ми і 
шквали, які швидше нагадують 
тропічні. І все це відбувалося у 

зоні ризикованого виноградар-
ства, до якої раніше потрапляло 
селище Попільня. Також у цьому 
році змістилися терміни дости-
гання і цвітіння всіх культур, у 
тому числі і винограду. У нас до 
початку літа були дуже холодні 
ночі, адже до останніх днів вес-
ни тривали холоди. Тому сорти, 
які мали прокинутися раніше, 
прокинулися пізніше за пізні. 
Переживав навіть, щоб квітка 
на винограді не змерзла, що-
правда, витримала. Були дуже 
пізні зворотні приморозки, 
яких раніше не спостерігалося. 
На плантації з’явилися цикадки, 
почала зустрічатися сарана, а за 

ВИНОГРАДАРСТВО
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Ігор ГОНЧАРУК



нею з’явився богомол та листо-
крутка виноградна, яких раніше 
тут бачили хіба що у книжках». 

Досвідчений фахівець зро-
бив висновок: до проблем ри-
зикованої зони виноградарства 
додалися ще й «південні», що 

свідчить про невідворотні змі-
ни клімату.

Як результат, грибні хвороби 
на винограднику набули більш 
агресивних форм. Якщо раніше 
вистачало однієї обробки фун-
гіцидами на сезон, то нині по-

трібно їх робити дві або три. 
Вочевидь, кліматичні перекоси 
сприяють накопиченню збудни-
ків хвороб. 

Щодо реагування на нові ви-
клики, Ігор Гончарук радить, 
по-перше, обирати лише на-
дійні джерела інформації у пи-
таннях захисту і обрізування 
виноградника. По-друге, не 
довіряти рекламним оголо-
шенням при виборі садивного 
матеріалу. Адже не всі сорти 
районовані до місцевості, і їх 
ефективність не завжди пере-
вірена. Звідти і починаються 
перші помилки у догляді за на-
садженнями. По-третє, укривні 
сорти обов’язково треба укри-
вати, яка б тепла зима не перед-
бачалася. Бо із досвіду відомо: 
якщо виноград не вкривати, він 
раз на п’ятирічку обов’язково 
вимерзне. 

До кліматичних викликів до-
далися Ігорю Гончаруку і еконо-
мічні. За словами виноградаря, 
нині статки покупців столових 
сортів поменшали, тому поча-
лися проблеми з реалізацією 
врожаю. Тому фахівець вирішив 
взяти курс на вирощування ви-
нних сортів і опанування вино-
робної справи. І в нього добре 
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виходить. Адже вино з надзви-
чайно смачних ягід сорту Леон 
Мійо, який є морозостійким і 
невибагливим у догляді, про-
сто таки «розлітається» між по-
ціновувачами цього дару богів. 
Натомість столові сорти не да-

ють такого смаку. Але все, що 
не продасться на свіжому рин-
ку, господар також планує пере-
творити на вино. 

Нині у Ігоря Гончарука при-
близно 25% плантації займають 
винні сорти. Він планує на на-

ступний рік удвічі збільшити їх 
кількість у своєму господарстві. 
Фермер також замислюється 
над придбанням лінії для пасте-
ризації і пакування виноградно-
го соку. 
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ТА ЗРОШЕННЯ
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заступник директо-
ра з наукової роботи 
ННЦ «Інститут 
виноградарства і 
виноробства імені 
В.Є. Таїрова» НААН 
України
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Дефіцит води негативно впли-
ває на ріст і врожайність сільсько-
господарських культур та на якість 
врожаю. Щоправда, рослини роз-
робили адаптаційні механізми для 
боротьби з нестачею води. Вони 
можуть уникнути зазначеного дефі-
циту за допомогою більш швидкого 
дозрівання, зменшуючи транспіра-
цію/збільшуючи поглинання води 
та ряду інших механізмів.

У виноградарстві сезонна посуха, 
що поєднує атмосферні та грунтові 
обмеження, має великий вплив на 
врожайність, органолептичні влас-
тивості ягід винограду та подальшу 
якість вина. Серед видів Vitis існує 
велика мінливість щодо адаптації 
до посухи, але є й суто технологічні 
прийоми, що дозволяють отрима-
ти позитивні результати. Так, у ви-
нограду стійкість до посухи можна 
поліпшити, використовуючи різні 
підщепні сорти, деякі з яких покра-
щують стан прищепного сорту (Vitis 
vinifera) у напівсухому та сухому клі-
маті навіть при низькому рівні зро-
шення.

Майже всі виноробні регіони сві-
ту розташовані в зонах помірного 
клімату, багато з них характеризу-
ються теплим і сухим літом. У цих 
регіонах виноград регулярно під-
дається періодам посухи, якщо не 
застосовується зрошення, і в даний 
час значна частина світового ви-
робництва винограду не зрошуєть-
ся. Наприклад, станом на 2016 рік у 
Європі зрошувалося менше 10% ви-
ноградників. Однак із часом частка 
зрошуваних виноградників зростає 
з різних причин, включаючи зміну 
клімату та послаблення обмежень 
на полив у багатьох регіонах з тра-
диційними дощами. Наприклад, в 
Іспанії – країни, яка лідірує в світі за 
площами виноградних насаджень, 
площа зрошуваних виноградників 
зросла з приблизно 2% у 1950 -х ро-
ках до майже 27% у 2015 році та май-
же до 30% - за даними Міністерства 
сільського господарства Іспанії – у 
2018 році. 

Водночас слід відмітити, що хоча 
дефіцит води погіршує ріст вино-
граду та зменшує його врожайність, 
він певною мірою може покращити 
якість винограду та вина, якщо цей 
дефіцит є обмеженим та контр-
ольованим. У тих регіонах світу, де 
використовується зрошення ви-
ноградників, велика увага приді-
ляється розробці стратегій дефіци-
ту зрошення (тобто застосування 
зрошення на рівнях нижче того, що 
було б потрібно для підтримки 100% 
випаровування) з метою виробни-
цтва високоякісного винограду, осо-
бливо для червоних вин, при мінімі-
зації втрати врожайності. 

На думку Міжурядової групи 
експертів зі зміни клімату, (2014 р.) 
дослідження показують, що зміна 
клімату посилить посуху в багатьох 
традиційних виноробних регіонах, 
що, ймовірно, збільшить потребу у 
зрошенні. Водночас існує думка, що 
зрошення не є основним стабільним 
рішенням, принаймні для регіонів з 
обмеженим рівнем водних ресурсів, 
пропонуючи на противагу, зокрема, 
варіант використання сортів ви-
нограду, стійких до посухи. Через 

існування питань, що стосуються 
сталості зрошення, було зроблено 
акцент на необхідності досліджен-
ня механізмів і розуміння відмін-
ностей у стійкості до посухи між 
сортами винограду. Розуміння від-
мінностей у стійкості до посухи між 
існуючими генотипами підвищить 
стійкість за рахунок інформування 
про оптимальний вибір для певного 
кліматично-виробничого регіону та 
визначить ключові складові, відпо-
відальні за ці відмінності з метою 
підвищення ефективності селекції 
посухостійких сортів.

Важливо пам’ятати, що виноград 
- це багаторічна культура, яка зазви-
чай росте та дає продукцію кілька 
десятиліть. Таким чином, толерант-
ність до посухи з точки зору вино-
градарства повинна включати як 
здатність підтримувати продуктив-
ність протягом поточного сезону, 
так і здатність уникнути негативних 
наслідків (а також, можливо, заги-
белі) рослин, спричинених посухою, 
протягом багатьох сезонів.

Для того, щоб охарактеризувати 
відмінності в переносимості по-
сухи між генотипами винограду, 
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багато досліджень зосереджували-
ся на ключових агротехнічних по-
казниках, таких як врожайність і 
склад винограду (тобто якість пло-
дів), тоді як інші зосереджувалися 
на фізіологічних мехінізмах, таких, 
наприклад, як регуляція діяльності 
продихів. Незважаючи на великі об-
сяги досліджень щодо того, як різні 
сорти реагують на посуху з точки 
зору використання води, зростан-
ня, якості винограду та підвищення 
врожайності, залишається відкри-
тим і критичним питанням управ-
ління зрошенням на виноградниках. 
Врожайність погіршується в умовах 
посухи, але останні дослідження по-
казують, що це зниження може бути 
специфічним для сорту. Встановле-
но, що всі генотипи регулюють ви-
користання води у винограді (тобто 
провідність) з метою захисту від 
більш серйозних пошкоджень, бло-
кування транспорту води чи втрати 
листя, однак незрозуміло, наскільки 
відмінності в регулюванні викорис-
тання води між сортами є результа-
том генотипічних відмінностей, як 
вважалося традиційно, або зумов-
лені факторами навколишнього се-
редовища.

Аналіз світових досліджень з пи-
тань зрошення винограду за останні 

роки демонструє, що вони відбува-
ються на кількох основних напрям-
ках.

Першим з них є моніторинг ста-
ну рослин винограду у відношенні 
вологозабезпечення, оскільки біль-
шість методів, що використову-
ються для оцінки цього показника 
займають багато часу і надають ін-
формацію про стан обмеженої кіль-
кості кущів, що в ряді випадків не 
дозволяє вважати їх репрезентатив-
ними. Не зупиняючись конкретно 
на цих методах, як емпіричних, так 
і розрахункових (побудова моделей 
прогнозування), слід зазначити, що 
ефективність зрошення багато в 
чому буде залежати саме від цього 

першого етапу – моніторингу стану 
виноградної рослин у відношенні до 
її вологозабезпеченості та кількіс-
ної оцінки стресу внаслідок посухи.

Фізіологічні дослідження меха-
нізмів посухостійкості, іх генетичні 
основи та селекція стійких до посу-
хи сортів займають чи не централь-
не місце у фундаментальних дослі-
женнях.

Більша частина прикладних до-
сліджень лежать у площині пере-
важно технологічних рішень еко-
номії водних ресурсів та оцінки 
сортових особливостей у відношен-
ні до споживання води виноград-
ною рослиною. На цих напрямках 
виділяється так зване зрошення з 
дефіцитом води, яке сприяє підви-
щенню якості винограду і вина та 
водночас дозволяє зекономіти водні 
ресурси та кошти на зрошення.

Так, у часи відомої посухи на пів-
денному сході Австралії (2001-2009 
рр.) виробники зіткнулися з безпре-
цедентними обмеженнями на полив 
через дуже низький рівень у водо-
ймах, які для цього використовува-
лися та з тим, що вартість зрошення 
перевищила вартість багатьох пло-
дових культур та винограду. 

Частково вихід із цієї ситуації був 
знайдений за рахунок корчування 
менш прибуткових сортів та пере-
направлення поливу на ділянки із 
більш цінними сортами або просто 
за рахунок відмови від догляду за 
неприбутковими виноградниками.
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 В якості альтернативи, крім того, 
виробники застосували різні техно-
логії та стратегії економії зрошення, 
спрямовані, зокрема на зменшення 
випаровування за рахунок операцій 
із зеленими частинами кущів, пе-
реходу від спринклерних та мікро-
струйних поливів до крапельного 
зрошення, боротьби з бур’янами, 
застосування мульчі для зменшен-
ня випаровування та впровадження 
стратегій дефіцитного зрошення. 

Сортова реакція винограду на 
різні обсяги води при зрошенні до-
сліджувалася у багатьох виногра-
дарських країнах світу у різних ва-
ріантах експериментів, включаючи 
технологічні варіації (наприклад 
формування та ведення кущів).

У Каліфорнії було досліджено 
реакцію сорту Каберне Совіньойн 
на зрошення з використанням різ-
ної шпалери. Було використано дві 
системи: шпалери з вертикально 
розташованими пагонами та варі-
ант, де пагони були орієнтовані як 
догори, так і до низу. Кількість по-
ливу та тип шпалери впливали на 
масу ягід, розчинні тверді речови-
ни та врожайність. Було відмічено 
наявність впливу кількості зро-
шення та типу шпалери на рівень 
рН соку та титровану кислотність. 
Вміст пігментів, що визначають за-
барвлення сорту, антоціанів, збіль-
шувався із збільшенням кількості 
поданої води, але вони були вищи-
ми для шпалери із вертикальним 

розміщенням пагонів, принаймні 
в окремі роки. Серед обробок були 
незначні відмінності у загальному 
вмісті фенолів, дубильних речовин 
та антоціанів вин. Сенсорна оцін-
ка вин не виявила істотних відмін-
ностей між трьома схемами поливу. 
Таким чином, вочевидь управління 
зрошенням може бути використа-
но для збільшення врожаю, тоді як 
методи управління кроною кущу та 
тип шпалери можуть бути викорис-
таними для оптимізації якості ягід 
та вина.

Система шпалери для виноград-
ників визначає денні та сезонні 
схеми перехоплення світла, а отже, 
може впливати на використання 

води та продуктивність. В Іспаніі 
було проведено експерименти на 
винограді для дослідження можли-
вості підвищення ефективності ви-
користання води або за допомогою 
нахилу крони на захід, або за допо-
могою орієнтації ряду винограду на 
схід-захід. Результати показують, що 
орієнтація рядів схід-захід знижує 
транспірацію на 15% порівняно з 
орієнтацією північ-південь без шко-
ди для врожайності. З іншого боку, 
виноградники, орієнтовані на пів-
ніч-південь, схилені на захід, мали 
менше перехоплення світла вранці, 
коли дефіцит тиску пари вищий, але 
це не дозволяло зменшити щоденне 
споживання води, оскільки більша її 
витрата відбувається вранці. Нахил 
винограду на захід збільшив про-
дуктивність виноградників і веге-
тативний ріст та навіть забезпечив 
більш ранній фенологічний розви-
ток, але лише в окремі сезони. 

У південній Італії ранні сорти 
столового винограду зрошують і 
накривають поліетиленовою плів-
кою, щоб прискорити дозрівання 
та збільшити чистий прибуток ви-
робника завдяки більш високій ціні 
цього винограду на ринку. Було про-
ведено дослідження, щоб оцінити 
вплив трьох різних режимів поли-
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ву, що відповідають 100, 80 та 50% 
води, втраченої при випаровуванні, 
на сорті «Sublima Seedless», покри-
тому трьома типами пластикової 
плівки. Виявилося, що найкращий 
баланс між вегетаційним ростом, 
врожайністю винограду, якістю ягід 
та використанням води був отрима-
ний шляхом застосування варіанту 
у 80% випаровування. 

Дослідження впливу зрошу-
вання винограду «Конкорд» Vitis 
labruscana (США. Вашингтон) на 
рівні врожайності та якість вино-
граду показало, що варіанти зро-
шення, які були розділені на віднос-
ні норми застосування води: високі 
(нинішня практика вирощування), 
помірні, низькі та дуже низькі. при-
близно відповідали скороченню на 
35, 45 та 60% від контролю. 

Таким чином, з подібних дослі-
джень найчастіше витікають висно-
вки щодо того, що обсяг поливної 
води формує кількість врожаю, в 
той час як показники його якості 
формуються за рахунок агротехно-
логій, від зелених операцій до шпа-
лери і т.п.

Сортова специфіка в умовах 
зрошення розглядається пере-
важно із точки зору дослідження 
фізіологічних механізмів, оскіль-
ки вже виявлено, що різні сорти 

винограду використовують різні 
стратегії боротьби зі стресом від 
посухи. Дослідження двох сортів, 
«Каберне Совіньйон» та «Шираз» 
(«Сіра»), в умовах дефіцитного 
зрошення, показало, що будова 
ксилеми (деревини) та регулюван-
ня діяльності продихів є основним 
фактором у визначенні гідравліч-
ної поведінки цих сортів. У порів-
нянні з «Сіра», Каберне Совіньйон 
компенсував нижчу провідність 
продихів більшою ефективністю 
використання води та швидкістю 
фотодихання. Різна сортова реак-
ція на обмеження води свідчить 

про те, що режими поливу слід 
коригувати окремо для кожного 
сорту з метою покращення вро-
жайності та якості.

Згадана вище стратегія дефіцит-
ного зрошування є чи не найбільш 
активно досліджуваним в останні 
роки феноменом, за вивчення яко-
го, зокрема, було виявлено його 
вплив на фізичні параметри столо-
вого винограду та продемонстро-
вано, що дефіцитне зрошування 
не мало істотного впливу на якість 
ягід наприкінці періоду зберігання 
у холодильниках. Сенсорний ана-
ліз показав, що оцінка винограду, 
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отриманого в умовах дефіцитного 
зрошення, була вищою від варіан-
ту, в якому вологозабезпечення 
відбувалося лише за рахунок при-
родних опадів і практично не від-
різнялося від варіанту із зрошу-
ванням без дефіциту.

Таким чином, було зроблено 
висновок, що для столового вино-
граду можна зменшити кількість 
поливу приблизно на 30% без нега-
тивного впливу на фізичні та сма-
кові якості ягід.

Значно більший вплив дефіцит-
не зрошення має на якість техніч-
ного винограду та вина, при цьому 
також простежується наявність 
сортової специфіки реагування 
виноградної рослини. Так, дослі-
дження, проведені на 2-х сортах в 
центральній Іспанії показали, що 
вибір періоду дефіциту води ( до 
початку визрівання, після початку 
визрівання та стійкий дефіцит від 
цвітіння до збору врожаю впливає 
на отриманий результат. В цілому 
виявлено різницю між двома сор-
тами винограду при однаковому 
управлінні зрошенням. Якщо сорт 
"Airén" показав відмінності в рівні 
урожайності, сорт "Macabeo" вия-
вив різницю у складі (технологічні 
зрілість, вміст азоту та ароматич-
них речовин), що є важливим для 
виноробів.

Численними дослідженнями по-
казано, що помірний водний стрес 
у винограду, в залежності від періо-
ду вегетації винограду, знижує ріст 
пагонів, врожайність, розмір ягід і 
сприяє накопиченню цукру та збіль-
шенню концентрації поліфенолів у 
ягодах. Експеримент на сорті 'Nero 
di Troia' в регіоні Апулія (південна 
Італія), показав, що зрошення із де-
фіцитом у 20 % порівняно із повним 
зрошенням, яке було розпочато від 
зав’язування ягід і тривало до стро-
ку у три тижні до збору врожаю, не 
дало змоги виявити істотні відмін-
ності у параметрах продуктивності 
(урожай, маса грона та ягід) та скла-
ді сусла (концентрація розчинних 
твердих речовин, титрована кис-
лотність та рН). 

Вина з варіанту із дефіцитом 
зрошення мали однаковий вміст 
спирту порівняно із повним варі-
антом зрошення, але демонструва-
ли більш високу концентрацію ан-
тоціанів та фенолів. Ці результати 
показують, що можна зменшити 
кількість зрошення на 20% (за рів-
нем випаровування) у сорту «Nero 
di Troia» без негативного впливу 
на врожайність винограду та кіль-
кість і якість вина, принаймні про-
тягом першого року застосування.

Відповідь білоягідного сорту ви-
нограду "Doña Blanca" (Vitis vinifera 

L.) на обмеження води в умовах 
південно-західної Іспанії (Естре-
мадура), вегетативний розвиток, 
врожайність та склад сусла вивча-
ли протягом трьох років поспіль на 
комерційному винограднику, роз-
ташованому в Естремадурі (півден-
но-західна Іспанія). Дефіцит води 
на початку вегетації зменшив вро-
жайність в результаті зменшення 
розміру ягід порівняно з контроль-
ною обробкою, тоді як більш пізній 
за строками дефіцит води зменшив 
масу зрізаної лози та дав урожай 
винограду на рівні контролю. Дефі-
цит води збільшував загальну кіль-
кість розчинних твердих речовин 
та винної кислоти і зменшував кіль-
кість яблучної кислоти, незалеж-
но від періоду обмеження доступу 
води. Вивчення різних рівнів вод-
ного стресу на сорті «Carménère» 
також показало його позитивний 
вплив на показник розчинної твер-
дої речовини.

Таким чином, вибір режимів 
оптимального зрошення має спи-
ратися на знання сортових особли-
востей у цьому відношенні, техно-
логічних аспектів вирощування та 
неодмінно брати до уваги напрямок 
використання (столовий чи техніч-
ний виноград) і завдання, які став-
лять перед собою власник, виногра-
дар та винороб. 

ВИНОГРАДАРСТВО
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«ВИНОГРАД –  
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Знать все про виноград 
и чувствовать каждую гроздь...

С.О. ПЕТРЕНКО, 
завідувач кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології та хімії 
Одеського 
державного аграрного 
університету,  
кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доцент 
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Поездка на виноградник агро-
нома Андрея Александровича 
Кетроя, который проживает в селе 
Александровка, что неподалеку 
Одессы, состоялась во время сбо-
ра урожая. Ворота в его владения 
в форме арки можно сравнить с 
порталом в виноградный заповед-
ник. Каких сортов там только нет! 
Ведь Андрей Кетрой – легендар-
ная личность, о нем знают все, кто 
выращивает виноград в Украине. И 
еще широкий круг одесситов-счаст-
ливцев, которые пробовали его 
вино.

О своем жизненном пути и увле-
чением виноградарством Андрей 
Александрович говорит так: «Я по 
образованию агроном-виноградарь. 
Меня в техникуме этому учили и в 
институте. Плюс сам я молдаванин, 
вырос на винограднике. Это у меня 
в крови. Также я 43 года работал на 
производстве, в «Учхозе Трофимо-
ва», и работа совпала с моим хобби. 
Занимаюсь этим делом и на пенсии. 
Виноградник – это моя жизнь».

Чтобы предметнее поговорить о 
деле его жизни, мы идем вглубь сада 
и в объятиях виноградных лоз на-
чинаем дегустировать ягоды. Ибо 
лучше один раз попробовать…..

«У меня здесь 77 сортов столо-
вого винограда. Вы должны все 
попробовать, – говорит Андрей 
Кетрой. – Возьмите грозди белого 
“Ландыша” – сладкий, без косточек, 
хороший сорт». 

Хозяин ведет нас зеленым ко-
ридором. «Такая конструкция, 
– объясняет он, – итальянское 
изобретение – пергола. А это «Ро-
залинда». Название сорта состоит 
их двух слов – Роза и Линда, по-
испански – это красивая роза. Вот 
это бессемянный сорт – кишмиш, 
говоря народным языком. Сорт 
выведен в Молдове, называется «Ко-
друс». А этот кишмиш называется 
«Кондарев». А дальше «Дева Ма-
рия». Попробуйте его тоже».

Идем в тени арки-перголы. Нам 
встретились сорта «Потомок Ри-
зомата», «Сенсация», «Аксинья», 
«Гелиос» и «Веста». Лоза некоторых 
сортов вьется на п-образной шпа-
лере. Эта конструкция во многом 
лучше, чем обычная шпалера. Бла-
годаря тому, что на ней две плос-
кости, урожай размещен гораздо 
выше, что дает больше простран-
ства, и растения меньше болеют. В 
то время, как на обычной шпалере 
создается высокий купол, что спо-

ВИНОГРАДАРСТВО

Андрей КЕТРОЙ
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собствует заболеваниям, ведь густо 
и в тени.

– Семьдесят семь сортов, гово-
рите, а сколько вообще столовых 
видов в мире?

– Около 2800 на сегодняшний 
день, но это количество каждый год 
увеличивается.

– Почему выбрали именно эти 
сорта? 

– Предпочитаю белые и розовый 
сорта. Черный не для меня. Его 
всего-то у меня 3–4 куста из 121. 
Черный цвет мне не нравится. 
Белый, розовый, что-то светлое. 
Мне, конечно, хочется все эти сорта 
иметь у себя. Но прежде чем каким-
то сортом заинтересоваться, я его 
изучаю в литературе или хотя бы в 
Интернете. Если в описании я что-
то нахожу интересное, я этот сорт 
беру. Должен сказать, что где-то 
90% сортов я сразу выбраковываю 
до того, как их посадить и попро-
бовать. 

– Сколько лет винограднику?
– Самый старый куст у меня – 

«Молдова», посажен в 1989 году. До 
сих пор плодоносит.

– Вы ведете учет урожайности, 
наблюдаете за сортами? 

– Я учитываю каждую гроздь на 
кусте. Грозди считаю не сейчас, а 
когда они закладываются, в июне. 
Выращивая столовый виноград, 
нужно регулировать нагрузку на 
куст. Если дать волю некоторым 
сортам, то они могут заложить до 
100 гроздей. В итоге эти грозди 
будут маленькими, ягоды мелки-
ми, еще и не созреют. И куст при 

ВИНОГРАДАРСТВО
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этом страдает настолько, что на 
следующий год он не может уже 
плодоносить нормально или вооб-
ще остаться без урожая. Поэтому 
каждой весной я провожу регу-
лирование нагрузки. Отрываю 
лишние грозди на каждом по-
беге, оставляя строго по одной 
грозди, по одному соцветию. Это 
все искусственный виноград, по-
тому что природный виноград в 
диком состоянии совсем другой. 
А выведенные сорта практически 
все склонны к перегрузке. Очень 
мало из них не требуют норми-
рования. Но, как правило, любые 
сорта при регулировании нагрузки 
лучше себя чувствуют. 

– Во многих художественных 
фильмах, книгах виноградарь 
разговаривает с каждой гроз-
дью...

– Это слишком громко сказано, 
что с каждой гроздью. Но я дей-
ствительно, бывает, с ними разгова-
риваю, потому что иногда они меня 
подводят.

– Что же вы им говорите?
– Например, вчера я этому кус-

ту сказал: «Большое тебе спасибо». 
А знаете почему? Потому что он 
выдал около 40 килограммов пре-
красного винограда. 

Это просто он такой молодчина. 
Да, ягода у него не особо крупная 

по сравнению с другими сортами. 
Например, даже с «Подарком Запо-
рожью». 

– Ваша супруга принимает 
участие в уходе за виноградом?

– Не допускаю. Потому что это 
чисто моя работа. Я как-то пытался 
весной привлечь человека, который 
бы мне помог вокруг каждого куста 
выкопать приямок. Так он один куст 
вообще срезал... Во-вторых, чело-
веку сколько ни объясняй, он пока 
не перейдет к практике, не прочув-
ствует, не проникнется ответствен-
ностью, даже любовью к этому делу, 
высокого качества работы не жди. 

– Какой ваш любимый сорт?
– Самый мой любимый как раз 

так и называется – «Любимый». 
Мне нравится, что он сильный, 
мощный, очень вкусный и еще и 
мускатный. 

– Возможно, есть нелюбимый?
– Наверное, есть. Хотя я всегда 

говорю, что нет плохого винограда, 
есть плохие виноградари. Но тем не 
менее, есть сорта, которые мне не 
нравятся каким-то своими особен-
ностями. Сорт «Монах», например. 
Сначала я его боготворил, а потом 
присмотрелся – он очень приверед-
лив. Один год принесет хорошие 
плоды и красивые, а потом 2–3 года 
отдыхает. Во время цветения он 
требует особых условий. 

ВИНОГРАДАРСТВО



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

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

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

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

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

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

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

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

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

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

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



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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ХВОРОБИ  ХВОРОБИ  
КАПУСТИ БРОКОЛ²  КАПУСТИ БРОКОЛ²  
ТА БРЮССЕЛЬСЬКО¯ТА БРЮССЕЛЬСЬКО¯
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