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ОВОЧІВНИЦТВО

ЯК «АГРОБЯК «АГРОБ²²ЗНЕС»  ЗНЕС»  
ЗАРОБЛЯЗАРОБЛЯªª  НА БУРЯКАХНА БУРЯКАХ

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»



Українські аграрії починають все 
частіше дивитися у бік овочівни-
цтва, випробовують різноманітні 
овочеві культури і гібриди, адже 
прибуток від овочевої ділянки від-
критого грунту значно вищий, ніж 
від зернових культур. Тенденція 
також пов’язана зі стартом ринку 
землі в Україні, оскільки більшість 
господарів-землеробів не впевне-
ні, що завтра орендуватимуть наділ 
ріллі, достатній для рентабельного 
зернового виробництва. От і дово-
диться експериментувати з виро-
щуванням, зберіганням, упаковкою 
та реалізацією овочевої продукції. А 
це значні витрати, адже обладнання 
та техніка, необхідна для успішного 
промислового вирощування овочів, 
коштує недешево, вже не кажучи 
про будівництво спеціальних спо-
руд для зберігання плодів, щоб мати 
можливість дочекатися вигідної 
ціни на врожай. 

Одним із таких господарств, де 
далекоглядно оцінюють можливос-
ті і перспективи розвитку і роблять 
кроки назустріч майбутньому, є 
сільськогосподарський кооператив 
«Агробізнес», що знаходиться у 
Обухівському районі на Київщині. 
Тут нині в обробітку 3000 га ріллі. 
Раніше кооператив спеціалізувався 
виключно на вирощуванні кукуру-

дзи, соняшнику, озимої пшениці, 
ячменю, гречки, а декілька років 
тому тут почали вводити у сівозмі-
ну овочі борщового набору – морк-
ву, цибулю, буряк, які успішно реа-
лізують у торговельних мережах. 
За словами головного агронома СК 
«Агробізнес» Олександра Вахнія, 
у минулому році вдалося успіш-
но продати з поля буряк по досить 
привабливій ціні, тому у нинішньо-
му році збільшили його площу вдві-
чі, до 8 га. Фахівець пов’язує вигідну 
ціну на буряк не лише з минулоріч-
ною кон’юнктурою ринку, а і з якіс-
тю самих коренеплодів, які отрима-
ли з насіння компанії «Бейо». Так, у 
минулому році сіяли гібриди Пабло 
F1 і Боро F1, а у нинішньому трохи 
змінили комбінацію на Пабло F1 і 
Беттоло F1 у співвідношенні 50х50. 
Оскільки Беттоло F1 достигає тро-
хи пізніше, ніж Пабло F1, це дає 
змогу задовольнити попит клієнтів 
впродовж усього сезону збирання 
врожаю за рахунок поступового ви-
копування коренеплодів. До речі, 
окрім співпраці за угодами з тор-
говими мережами, 10% буряку, ви-
рощеного на орендованих землях 
кооперативу, розкуповують дрібні 
підприємці, оскільки столовий бу-
ряк «Агробізнесу» має найвищі то-
варні і смакові якості. Відповідно 

цей товар високо цінується не тіль-
ки у Обухівському районі, а і у інших 
регіонах Київщини. Як наголошує 
Олександр Вахній, насіння гібридів 
буряку і моркви селекції Bejo Zaden 
купують не лише через дружні сто-
сунки, які склалися з українським 
представництвом селекційної ком-
панії ТОВ «Бейо Україна», а й тому, 
що вважають їх пропозиції найви-
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гіднішими, найпродуктивнішими на 
ринку. При цьому експериментують 
і з гібридами інших компаній на 
власних дослідних ділянках.

«У минулому році буряк навіть 
не закладали на зберігання, зра-
зу з поля і реалізовували. Якщо у 
нинішньому році буде така ж ціна 
на буряк, то добре, якщо ні, маємо 
окремі камери для його зберіган-
ня. Буряка цьогоріч посіяли трішки 
більше, ніж можемо зберегти, тож 
сподіваємося на попит», – каже 
Олександр Вахній. 

На його думку, у господарстві і 
досі вчаться вирощувати овочі, хоча 
практикують промислове овочівни-
цтво десятий рік поспіль. Це стосу-
ється моркви і цибулі, а буряк виро-
щують третій рік. 

«Овочівництво з агрономічної 
точки зору є складнішим, аніж ріль-
ництво, тому і цікавішим. І хоча 

поки маємо невелику ділянку під 
овочевими культурами у порівнян-
ні із наявним земельним банком 
господарства, але у овочівництво 
вже інвестували чималі кошти – у 
спеціалізовану польову техніку, 
сортувальну і пакувальну лінії, ово-
чесховище тощо. Добре, що хоч та 
техніка, яка підходить для вироб-
ництва моркви, є придатною і для 
буряка. Мова про грядоутворювач, 
адже ми сіємо овочі на грядах, і сі-
валку, яка може водночас вкладати 
крапельну стрічку, про причіпний 
оприскувач і овочевий комбайн, 
яким збираємо і буряк, і моркву, – 
каже Олександр Вахній. – Тобто 
овочівництво є задоволенням не з 
дешевих, бо ще потребує високого 
коефіцієнта ручної праці, достат-
ньої кількість працівників. От, ска-
жімо, на столових буряках необхід-
на ручна прополка, бо впоратися за 

ОВОЧІВНИЦТВО

ВОДАН F1

Коренеплоди округлої форми, однорідні за 
розміром, м'якоть рівномірного темно-червоно-
го кольору без радіальних кілець, шкірка гладка. 
Використовується для отримання ранньої 
пучкової продукції.

Вегетаційний період, днів: 85-90
Термін висіву: лютий-травень

МАНЗУ F1

Новий гібрид стійкий до ризоманії. Підхо-
дить для вирощування в щільних сівозмінах. 
Коренеплід округлий, вирівняний з невеликим 
хвостиком.

Вегетаційний період, днів: 114
Термін висіву: квітень-червень

БОРО F1

Коренеплоди округлої форми, вирівняні, 
м'якоть насиченого яскраво-червоного кольо-
ру, шкірка гладенька. Завдяки добре розви-
неній листовій розетці, гібрид придатний для 
механічного збирання.

Вегетаційний період, днів: 115
Термін висіву: квітень-червень

БЕТТОЛО F1

Новинка у сегменті столових буряків. Вихід 
товарної продукції до 98%. Високий потенціал 
врожайності. Висока стійкість до хвороб. Від-
мінно зберігається.

Вегетаційний період, днів: 115
Термін висіву: квітень-червень

жовтень 20218



допомогою одних лише гербіцидів 
неможливо, тим паче в Україні поки 
немає зареєстрованих препаратів 
проти бур’янів на цій культурі. Тому 
першу прополку робимо перед зми-
канням рядочків – це середина лип-
ня. Другу – за декілька тижнів після 
першої». 

Як зазначив фахівець, у ниніш-
ньому році через складні погодні 
умови весни трішки затрималися із 
сівбою моркви і столового буряку, 
тому і врожай достигне пізніше, ніж 
у минулому році. 

«На буряках використовуємо 
як складні добрива – їх вносимо з 
осені, під основний обробіток грун-
ту – так і розчинні, які додаємо у 
фертигацію, щоб стабілізувати рос-
лину. Якщо бачимо, що недостатньо 
фосфору, даємо фосфорні добрива, 
якщо бачимо, що з рослинками все 
добре, ніяких змін не відбувається, 
даємо звичайний стандартний набір 
водорозчинних добрив, де є увесь 
комплекс, необхідний для забез-
печення їх життєдіяльності. Таким 
чином у нинішньому році буряк 
підживлювали шість разів», – каже 
Олександр Вахній.

Він переконаний, що без зро-
шення у нинішніх умовах не варто 
вирощувати ані моркву, ані буряк. 
Бо знає з власного досвіду, що вро-
жай на богарі буде у рази меншим, 
а збитки колосальними. Тому у СК 
«Агробізнес» збудували басейн, 

куди зі споруд підприємства збира-
ється дощова вода. Для максималь-
но зручної подачі води на овочеві 
посіви розробили власну систему 
сівозміни, географічно – навколо 
басейну, де культура повертається 
на попереднє місце розташування 
лише через 11 років. 

«Столовий буряк сильно підда-
ється церкоспорозу. Ми обробля-
ємо фунгіцидами три рази за сезон 
вегетації. Інсектициди використо-
вуємо лише на початку розвитку, 
боремося із найнебезпечнішим і 
найдошкульнішим шкідником буря-
ку – з довгоносиком. Бо, якщо цього 
не робити, комаха може знищити 
всі молоді сходи», – каже фахівець. 

З поля коренеплоди збирають у 
контейнери, на лінії їх розфасову-
ють у сітки по 20 кг. Раніше фасува-
ли у сітки по 30–35 кг, але нині ме-
режа ввела обмеження по вазі сітки, 
яка має бути не більше 22 кг. Тому 
у СК «Агробізнес» довелося інвес-
тувати у переобладнання лінії. Збе-
рігати буряк легше, ніж моркву. Бо 
не потрібна така вологість повітря, 
як для моркви, і температура збері-
гання може бути іншою. До того ж 
лежкість коренеплодів столового 
буряку вища за коренеплоди морк-
ви, що обумовлено біологічними 
властивостями культури. 

З оновленим сортиментом буря-
ку нас ознайомив Іван Басько, мене-
джер компанії «Бейо Україна». 

Іван Басько та Олександр Вахній оглядають вирощені коренеплоди 

БОХАН F1

Новинка для вирощування в континентальному 
кліматі. Високоврожайний гібрид. Формує окру-
глі, червоно-фіолетові коренеплоди. Високе 
вертикальне листя. Стійкий до церкоспорозу.
Вегетаційний період, днів: 117
Термін висіву: квітень-червень

РОНДА F1

Гібрид столового буряка для тривалого збері-
гання, переробки і свіжого ринку. Коренеплоди 
округлі, однорідні за формою та розміром, з 
гладкою шкірою. М'якоть рівномірного інтен-
сивного темно-червоного кольору без світлих 
радіальних кілець.
Вегетаційний період, днів: 120
Термін висіву: квітень-червень

БІКОРЕС

Пізньостиглий високоврожайний сорт столово-
го буряка для зберігання, переробки і свіжого 
ринку. Коренеплоди округлої форми, однорідні 
за розміром, м'якоть рівномірного темно-бор-
дового кольору без радіальних кілець, шкірка 
гладка. Потужна коренева система, маленька 
листова розетка і стійкість до церкоспорозу 
робить цей сорт оптимальним для вирощуван-
ня в південних регіонах України..
Вегетаційний період, днів: 120-125
Термін висіву: квітень-червень

ТАУНУС F1

Високоврожайний гібрид столового буряка 
для зберігання, переробки і свіжого вжи-
вання. Коренеплоди циліндричної форми, 
вирівняні, м'якоть темно-червоного кольору 
без радіальних кілець, шкірка гладенька.

Вегетаційний період, днів: 110
Термін висіву: березень-червень

9жовтень 2021

ОВОЧІВНИЦТВО
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Здавалося б, маючи багаторічний 
досвід, якісне насіння та відпрацьо-
вану роками технологію, можна по-
вністю контролювати всі процеси та 
«легко» вирощувати якісну овочеву 
продукцію. Проте, як на мене, зна-
ння – це лише можливість «швидко 
адаптуватися» до щорічних неперед-
бачених умов. Тому щороку, аналі-
зуючи умови сезону (погодні «ката-
клізми», ринок збуту), я включаю в 
технологію вирощування овочевих і 
ягідних культур так звані «новинки 
ринку» – інноваційні розробки кра-
щих світових виробників, які дозво-
ляють контролювати фізіологічний 
розвиток культури, сприяти макси-
мальному розкриттю генетичного 
потенціалу сучасного високопро-
дуктивного насіння. На мою думку, 
лише особисте тестування кожного 
препарату (і добрив, і ЗЗР) у поєд-
нанні з коректними рекомендаціями 
від виробника дають можливість мі-
німізувати втрати та отримати своє-
часну овочеву продукцію. У пріори-
теті, звичайно, екологічно безпечні 
органічні препарати, адже з моїми 
споживачами я співпрацюю вже не 
перший рік, і мені дуже важливо по-
стачати їм смачні і корисні ягоди та 

овочі. Та й, відверто кажучи, я  і всі 
працівники проводимо у теплиці 
майже весь день, тому намагаємося 
застосовувати не хімічні пестици-
ди, а препарати, які б не шкодили 
здоров’ю. Саме тому я зацікавилися 
новинками від іспанської компанії 
«Atlantica Agricola» – препаратами 
лінійки MICROCAT GREEN на осно-
ві рослинних екстрактів з європей-
ським сертифікатом придатності для 
органічного землеробства. 

Моє знайомство з лінійкою 
MICROCAT GREEN розпочало-
ся у 2020 році тестуванням двох 
продуктів на тепличних огірках 
(MICROCAT BAL та MICROCAT 
BON). Наразі вже відпрацьована 
схема і на перці, наступними будуть 
томати. При вирощуванні огірків у 
теплиці щороку основною загрозою 
продуктивності є ураження рослин 
борошнистою росою та пошкоджен-
ня павутинним кліщем. Адже, і бо-
рошниста роса, і павутинний кліщ 
найбільше пошкоджують кутикулу 
листа у період високих температур 
повітря (конідії борошнистої роси 
не потребують вологості для розви-
тку та розповсюдження). В результа-
ті під впливом інтенсивності світла 

та високої температури послаблю-
ється тургор рослин, погіршується 
фізіологічний розвиток та, звичайно, 
зменшується “кутикулярний бар’єр” 
для патогенів. Один–два тижні та-
ких «випробувань» можуть вдвічі 
знизити продуктивність огірків та 
створюють передумови для скоро-
чення тривалості вегетації.

У минулому році за рахунок 
систематичного використання 
MICROCAT GREEN мені вдало-
ся уникнути проблем з борошнис-
тою росою та павутинним кліщем 
на огірках. Уперше за багато років 
огірки першого обороту плодоно-
сили аж до середини листопада. Ми 
не лише заощадили на насінні, але 
й мали продукцію у період макси-
мального осіннього попиту. За мої-
ми підрахунками, з одного куща ми 
отримали 19,8 кг огірків порівняно з 
контролем 12,7 кг. 

Зважаючи на ризик ураження бо-
рошнистою росою та павутинним 
кліщем, була застосована рекомен-
дована агрономом-технологом ком-
панії-виробника наступна схема (за 
умов прояву грибкових хвороб реко-
мендують першу обробку провести 
спільно з хімічними пестицидами): 

Стан рослин, оброблених MICROCAT BAL  
та MICROCAT BON, кінець серпня 2020 р.

ОВОЧІВНИЦТВО
Контроль серпень 2020 р.
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1 через два тижні після висаджу-
вання розсади: на 100 л води 
0,2л MICROCAT BAL + 0,2л 
MICROCAT BON + 0,2л ATLANTE 
PLUS (добриво цього ж виробника, 
до складу якого входять легкодос-
тупні рослинам фосфор, калій, 
а також фосфіт-іон, саліцилова 
кислота та бетаїни). 

2  Кожні 2–3 тижні – 0,2л 
MICROCAT BAL + 0,2л 
MICROCAT BON на 100 л води. 

Результат дії продуктів був оче-
видним уже через декілька днів після 
внесення. Та впродовж усього періоду 
вегетації спостерігалося посилення 
стійкості оброблених рослин до па-
тогенів. Відверто кажучи, вперше за 
мою практику препарати на основі 
рослинних екстрактів забезпечували 
таку потужну пестицидну дію, а рос-
лини поряд, які обробляються хіміч-
ними ЗЗР, виглядали гірше, ніж ті, де 
використовували Мікрокат Грін. Тому 
я вирішила провести “точкові” об-
робки препаратом MICROCAT BAL 
вже уражених борошнистою росою 
рослин та препаратом MICROCAT 
BON огірків, уражених павутинним 
кліщем. Цей “експеримент” дозволив 

зрозуміти, що окрім профілактичної 
дії MICROCAT BAL та MICROCAT 
BON мають лікувальний ефект, адже 
після обробки зупинився розвиток 
хвороби (спостерігала відновлення 
листової поверхні, зміну забарвлення 
та загибель кліща). 

Основні висновки, які я зробила 
після першого року роботи з препа-
ратами лінійки MICROCAT GREEN, 
це те, що продукти дійсно працюють:

• забезпечують потужну профі-
лактичну та лікувальну дію проти 
борошнистої роси та павутинного 
кліща;

•  на відміну від хімічних ЗЗР не ви-
кликають резистентності;

• не мають періоду очікування, вже 
через 24 год після обробки овочі мож-
на споживати; 

• за рахунок синергічної дії рослин-
них екстрактів та елементів жив-
лення стимулюють ріст та розви-
ток рослин.

У цьому році я використовую 
MICROCAT GREEN у теплиці, де ви-
рощується два обороти овочів моєї 
улюбленої селекції Enza Zaden: ран-
ньостиглі огірки Бйорн F1 та Северін 
F1 і солодкий перець Прокрафт F1 та 
Магно F1.

На огірках працювала перевіре-
ною схемою: кожні 2–3 тижні – 0,2л 
MICROCAT BAL + 0,2л MICROCAT 
BON на 100 л води. Як і в минуло-
му році, без використання хіміч-
них пестицидів оброблені рослини 
були здоровими та продуктивни-
ми. Особливістю цього року був 
аномально спекотний період у се-
редині червня: коли на вулиці було 
+35, у теплиці – вище +40, за таких 
умовах неможливо працювати хі-
мічними ЗЗР (надто високий рівень 
токсичності як для рослин, так і для 
працівників). Але ми спокійно, без 
ризиків для здоров’я та загрози фі-
тотоксичності на рослинах увечері 
проводили обробки препаратами 
MICROCAT GREEN, і вже вран-
ці могли працювати у теплиці. Ще 
одним відкриттям цього сезону є 
ефективність цих препаратів проти 
мухи мінера, яка проколює отвори у 
листках, після чого вони починають 
хворіти. Жодна з оброблених препа-
ратами MICROCAT GREEN рослин, 
на противагу рослинам на контролі, 
не була уражена мухою мінером. 
Середня урожайність рослин, які 
оброблялися MICROCAT GREEN, – 
17,6 кг/кущ, на контролі – 9 кг/кущ. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Сліди мухи-мінера на контролі. 
Початок червня 2021р. 

Стан рослин на контролі. Початок червня 2021 р. ЗЗР використовувалися 
до початку плодоношення
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Культурою другого обороту є со-
лодкий перець. Цей “красень” по-
требує особливого догляду. Адже 
при вирощуванні у закритому ґрунті 
ця культура є дуже чутливою до ура-
ження бактеріальними та вірусними 
хворобами. Важливо працювати на 
попередження, не допустити прояву 
та розповсюдження інфекції. Окрім 
цього, особливістю другого оборо-
ту є висока температура повітря на 
початку вегетації, відповідно інтен-
сивніший полив та можливість роз-

витку грибкових хвороб (найбільш 
розповсюдженими є різні гнилі). 
Враховуючи фізіологічні особли-
вості культури, кожні 2–3 тижні 
обробляємо рослини по 0,2 л/100 л 
води MICROCAT BAL + MICROCAT 
FLIC + MICROCAT TEN.

За характеристиками виробника, 
MICROCAT TEN містить у своєму 
складі високу концентрацію вторин-
них метаболітів Mimosa tenuiflora, 
які стимулюють захисні реакції рос-
лин, синтез фітоалексинів та ензимів, 
призупиняє розвиток, поширення 
збудників; підвищує резистентність 
культур до ураження бактеріальними 
хворобами. У цьому році я успішно 
використовувала цей продукт проти 
сірої гнилі на суниці. 

На сьогодні активно проводиться 
вибірка врожаю, та можна зробити 
деякі висновки щодо ефективності 
препаратів MICROCAT GREEN на 
перці:

• рослини здорові та активно веге-
тують; на відміну від контролю не-
має проявів гнилі та в’янення;

• спостерігається активне цві-
тіння верхньої кисті, відсутні ура-
ження квітковим трипсом;

• порівняно з контролем оброблені 
рослини мають потужнішу вегета-
тивну масу, активніше цвітуть та 
формують більше плодів. Оброблені 
рослини майже на 2 тижні раніше 
почали цвісти та, відповідно, плодо-
носити.

Підсумовуючи, хочу сказати, що 
на власному досвіді переконалася: 
застосування препаратів для ор-
ганічного землеробства дає змогу 
овочівникові ефективно боротися 
з хворобами та шкідниками, на-
віть в умовах високих температур 
у теплиці, не викликаючи у рос-
лин фітотоксичності та без шкоди 
здоров’ю працівників.

Препарати на основі рослинних 
екстрактів MICROCAT GREEN ма-
ють не лише інсектицидну, фунгі-
цидну та бактерицидну дію, але й 
потужний біостимулюючий вплив 
на процеси цвітіння та плодоно-
шення, подовжується вегетація, 
рослини стають стійкішими до абі-
отичних стресів, в т.ч. високих тем-
ператур.

Ви отримуєте якісну і безпечну 
овочеву продукцію, а отже – вдяч-
ного споживача. 

Результати систематичного 
застосування MICROCAT BAL 
+ MICROCAT TEN + 
MICROCAT FLIC. Вересень 2021 р.

Щоб отримати більше інформації про препарати MICROCAT GREEN,  
звертайтеся до ексклюзивного представника в Україні "Atlantica Agricola" -  

ТОВ "ВІТЕРА УКРАЇНА", тел. 050 380 06 82

ОВОЧІВНИЦТВО

Стан рослин, оброблених 
MICROCAT BAL та MICROCAT 
BON, початок червня 2021 р.



жовтень 202114

Історично склалось так, що 
овочеві рослини з давніх-давен 
вирощували на одній площі у ви-
гляді ущільнених посівів. І лише 
на початку минулого століття по-
сіви кожної рослини стали розмі-
щувати на окремих полях, що до-
зволило широко використовувати 
механізацію і спеціалізуватися на 
окремому виді продукції. Але не-
великі господарства сьогодні зно-
ву в пошуках дешевих способів 
підвищення ефективності овочів-
ництва, у тому числі і виробництва 
помідора, серед яких – прийоми 
ущільнення помідора, вельми при-
датні для механізованого догляду і 
навіть застосування засобів контр-
олю бур’янів, шкідників і хвороб.

Слід відзначити, що потенційні 

(біологічні) можливості помідорів 
використовуються далеко не в по-
вній мірі. В оптимальних умовах 
для розвитку рослин деякі сорти 
та гібриди дають до 18–20 кг сти-
глих плодів з однієї рослини, або 
80–100 т/га і більше. 

Переваги ущільнених посівів 
очевидні: 1) економія місця на 
земельній ділянці; 2) збільшен-
ня тривалості використання зем-
лі впродовж сезону, тобто більш 
ефективне її використання; 3) у 
деяких випадках рослини допома-
гають один одному рости. 

Розташування культур в ущіль-
нених посівах визначають термі-
нами посіву або висаджування і 
можливостями механізованого 
обробітку. У міру формування вро-

жаю ущільнюючої культури вона 
не повинна пригнічувати ущіль-
нювальну. В більшості випадків 
ущільнювальну культуру і ущіль-
нювач розміщують спільно в одних 
і тих же рядах, часто ущільнювачі 
висівають в широких міжряддях 
основних рослин. Густота стоян-
ня рослин основної культури, як 
правило, мало відрізняється від 
густоти стояння рослин у чистих 
(неущільнених) посівах. Зазвичай 
кількість рослин ущільнювача не 
повинна перевищувати 30–50% 
густоти стояння цієї культури у 
чистих посівах.

У 2016–2018 роках на Дніпро-
петровській дослідній станції ІОБ 
НААН проводили дослідження 
розробки нових елементів техно-

В. Ф. 
ЗАВЕРТАЛЮК, 
канд. с.-г. наук

В. О. БОГДАНОВ, 
канд. с.-г. наук

І. І. КОЛЕСНИК, 
канд. с.-г. наук
Дніпропетровська 
дослідна станція 
Інституту 
овочівництва і 
баштанництва НААН

СПОС²Б ВИРОЩУВАННЯ ПОМ²ДОРА  
В УЩ²ЛЬНЕНИХ ПОС²ВАХ

ОВОЧІВНИЦТВО
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логії за умов ущільнення помідо-
ра трьома ущільнювачами, а саме: 
цибуля шалот на зелене перо, ку-
курудза цукрова молочно-воско-
вої стиглості, горох овочевий на 
лопатку. 

У 2016 р. завданням досліджень 
були підбір кращих рослин-ущіль-
нювачів та їх густоти; встановлен-
ня способів, строків та схем по-
сіву основної рослини (помідора) 
і ущільнювачів (горох овочевий, 
кукурудза цукрова, цибуля ша-
лот); вивчення впливу ущільнен-
ня посівів на урожайність і якість 
плодів помідора; встановлення 
оптимальних технологічних пара-
метрів вирощування помідора на 
товарні цілі.

Ущільнення посівів помідора 
вивчали за двох способів виро-
щування помідора – розсадний і 
безрозсадний. Розсаду помідора 
висаджували в другій–третій де-
кадах травня. За безрозсадного 
способу помідор висівали в другій 
декаді квітня. Технологічні прийо-
ми вирощування помідора та його 
ущільнювачів були загальноприй-
нятими для зони Північного Степу 
України. 

Усі три роки досліджень (2016–
2018 рр.) спостереження за ростом 
і розвитком рослин помідора по-
казали високу приживлюваність 
розсади і достатню густоту сходів 
основної культури і рослин-ущіль-
нювачів. Підрахунки густоти рос-
лин перед збиранням урожаю пока-
зали, що вона знаходилась у межах 
розрахункових норм: для помідора 
розсадного – 32,8–33,4 тис. шт./га, 
для посівного – 33,2–33,7 тис. шт./
га. Густота рослин- ущільнювачів 
дорівнювала: 80–85 тис. шт./га (ци-
буля шалот), 13,9–21,6 тис. шт./га 
(кукурудза цукрова), 110–112 тис. 
шт./га (горох овочевий).

За даними біометричних дослі-
джень, висота рослин помідора 
без ущільнення становила 51,3–
54,7 см, кількість бічних пагонів 
– 4,2–4,5 штуки на рослину, що 
більше відповідно на 7,1–8,4% та 
8,3–8,8% відносно до ущільненого 
вирощування. Висота рослин ку-
курудзи та довжина листків цибулі 
шалот були в межах 140–148 см і 
38,5–42,6 см. Довжина стебел го-
роху овочевого становила в серед-
ньому 105–110 см і сягала рослин 
помідора, що негативно впливало 

на ріст і розвиток рослин основної 
культури, особливо посівного по-
мідора.

Вирощування помідора за 
ущільнення посіву певним чином 
вплинуло на структурні елементи 
врожаю. 

За ущільнення посіву спостері-
гали тенденцію до зменшення кіль-
кості плодів і їх середньої маси. 
Так, кількість плодів у контроль-
ному варіанті (без ущільнення) і за 
ущільнення цибулею шалот була 
майже на одному рівні – 26,5–26,3 
шт./рослини. 

Найменша кількість плодів (22,3 
шт. /рослини) відзначена за ущіль-
нення кукурудзою цукровою на 
безрозсадному помідорі. 

Найменша середня маса плодів 
53,2 г (в контролі – 59,7 г) зафік-

ОВОЧІВНИЦТВО
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сована у варіанті з ущільненням 
помідора кукурудзою цукровою за 
безрозсадного вирощування. Змі-
ни у структурі врожаю помідора 
залежно від використання рослин 
ущільнювачів та способів його ви-
рощування певним чином вплину-
ли на урожайність ущільнювальної 
культури (Табл. 1). 

Урожайність помідора у контр-
ольному варіанті за розсадного 
способу вирощування склала 42,2 
т/га, безрозсадного – 37,7 т/га, за 
ущільнення посіву цибулею шалот 
– 40,5 т/га та 36,1 т/га. Зменшен-
ня урожаю відносно варіантів без 
ущільнення становило 1,7–1,6 т/га 
(4,1–4,3%). 

Більш помітне зниження вро-
жаю зафіксовано в умовах ущіль-
нення посіву кукурудзою цукро-
вою – 2,7–3,1 т/га (6,4–8,2%). 

Але недобір урожаю основної 
культури (помідор) компенсується 
врожаєм ущільнювачів, вироще-
них у міжряддях помідора, який 
становив у кукурудзи цукрової 
2,5–2,6 т/га, цибулі шалот на зе-
лень 9,3–8,9 т/га, гороху – 1,8–2,0 
т/га.

Вищий сумарний урожай з оди-
ниці посівної площі (49,8 т/га) 
одержано за ущільнення помідора 
цибулею шалот за розсадного спо-
собу вирощування. Сумарний при-
ріст урожаю у варіанті ущільнення 
цибулею шалот становив 7,6–7,3 
т/га (19,4–18,0%) залежно від спо-
собу вирощування (розсадний і 
безрозсадний). У варіанті із ущіль-

ненням помідора кукурудзою цу-
кровою сумарний урожай знахо-
дився на рівні контролю (помідор 
без ущільнення).

Розрахунок економічної ефек-
тивності вирощування помідора 
в ущільнених посівах показав, що 
основні її показники залежать від 
урожайності основної культури, 
урожайності рослин-ущільнювачів, 

ОВОЧІВНИЦТВО

Таблиця 1. Вплив ущільнення посіву на врожайність помідора, рослин-ущільнювачів та економічну 
ефективність вирощування помідора

Варіант ущільнення
Урожай-

ність помі-
дора, т/га

Урожай-
ність ущіль-
нювача, т/га

Сумарний 
урожай, т/га

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн./га 

Чистий при-
буток, тис. 

грн/га

Рентабель-
ність, %

РОЗСАДНИЙ СПОСІБ

Без ущільнення 
(контроль) 42,2 – 42,2 157,3 98,0 165,3

Помідор+цибуля шалот 40,5 9,3 49,8 225,3 146,6 186,3

Помідор+кукурудза 
цукрова 39,5 2,6 42,1 167,3 109,1 187,4

Помідор+горох 31,5 1,8 33,31 – – –

БЕЗРОЗСАДНИЙ СПОСІБ

Без ущільнення  
(контроль) 37,7 – 37,7 126,2 82,4 188,1

Помідор+цибуля шалот 36,1 8,9 45,0 186,8 124,5 199,8

Помідор+кукурудза 
цукрова 34,6 2,5 37,1 171,7 87,0 194,6

Помідор+горох 27,8 2,0 29,82 – – –
Примітки 1 і 2. Результати урожайності у варіанті за ущільнення горохом овочевим наведено за однорічними даними (2016 р.).

Помідор без ущільнення
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способу вирощування помідора, 
призначення продукції та ціни на 
реалізацію продукції.

Чистий прибуток за ущільнен-
ня посівів помідора кукурудзою 
цукровою складав 87,0 тис. грн/га 
(безрозсадний спосіб вирощуван-
ня) і 109,1 тис. грн/га (розсадний 
помідор), що вище контрольного 
варіанту на 4,6 та 11,1 тис. грн/га за 
збільшення рівня рентабельності 
від 6,5 до 22,1%.

Найвищі чисті прибутки 146,6 
тис. грн/га та 124,5 тис. грн/га одер-
жано за ущільнення помідора цибу-
лею шалот на зелене перо з рівнем 
рентабельності 186,3–199,8% за ви-
рощування розсадним та безроз-
садним способом відповідно.

За даними досліджень було ви-
значено кращий ущільнювач – 
цибуля шалот на зелене перо, за 
вирощування якої у міжряддях по-
мідора сумарний врожай (плоди 
томата + цибуля шалот на зелене 
перо) збільшується на 7,6–7,3 т/га, 
чистий прибуток на 48,6 тис. грн/
га і 42,1 тис. грн/га, рентабельність 
на 21,0–11,7% залежно від способу 
вирощування помідора порівняно з 
посівом без ущільнення.

Визначення вмісту нітратів у 
плодах за всіма варіантами дослі-

ду показало, що їх кількість була 
на рівні 47,5–54,7 мг/кг, що майже 
у 2,5 раза менше мінімально до-
пустимого рівня (120 мг/кг). Змін в 
якості плодів залежно від способу 
вирощування і варіантів ущільнен-
ня не встановлено.

За результатами досліджень було 
розроблено «Спосіб вирощування 
томата в ущільнених посівах», за-
хищений патентом на корисну мо-
дель (№136078 від 12.08.2019 р.). 

Спосіб розроблено для розсад-
ної культури помідора. Технологія 
вирощування помідора загально-
прийнята для Північного Степу 
України. Різниця полягає лише у 
тому, що помідор ущільнюють рос-
линами ущільнювачів, зокрема, ци-
булею шалот (кущівка).

Спосіб здійснюють наступним 
чином. Ущільнювач (цибуля ша-
лот на зелене перо) висаджують у 
середину міжрядь помідора по за-
здалегідь розмаркованому полю. 
Глибина висадки цибулин – 4–6 см, 
густота – 80–85 тис. шт./га, схема 
висаджування – 140х8–10 см. Зби-
рають цибулю на перо за довжини 
листків 25–30 см, не допускаючи їх 
огрубіння, разом із цибулиною.

Розсаду томата у відкритий грунт 
висаджують у другій– третій де-

кадах травня за схемою 140х20–25 
см, через рядок цибулі шалот.

Подальший догляд за посівами 
включає міжрядні рихлення грун-
ту, підживлення, вегетаційні поли-
ви та захист рослин від шкідників і 
хвороб препаратими, які включено 
до діючого «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів дозволених до вико-
ристання в Україні».

Запропонований спосіб ущіль-
нення помідора цибулею шалот 
на зелене перо з густотою рослин 
цибулі 80–85 шт/га порівняно з ві-
домим раніше збільшує сумарний 
урожай плодів помідора та цибулі 
шалот на 7,6 т/га, чистий прибуток 
на 46,8 тис. грн /га, рентабельність 
на 29,6%.

ВИСНОВКИ

1 Найвищий сумарний врожай 
помідора (45,0–49,8 т/га) до-

сягається за ущільнення помідора 
цибулею шалот на зелене перо. 

2 Вирощування помідора в умо-
вах ущільнення забезпечує 

приріст сумарного врожаю осно-
вної рослини (помідор розсадний) 
та ущільнювача (цибуля шалот) з 
одиниці посівної площі по відно-
шенню до контролю (чистий посів 
помідора) на 7,3–7,6 т/га.

3 Застосування ущільнювача на 
плантаціях помідора забезпе-

чує одержання додаткового товар-
ного врожаю цибулі шалот на зеле-
не перо – 8,9–9,3 т/га.

4 За ущільнення помідора цибулею 
шалот досягається найвищий су-

купний прибуток (146,6–124,5 тис. 
грн/га) та рівень рентабельності від-
повідно 186,3 і 199,8%.

5 Приріст чистого прибутку і рів-
ня рентабельності у порівнянні 

з контролем за ущільнення між-
рядь помідора цибулею становив 
42,1–48,6 тис. грн/га. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Помідор ущільнений цибулею шалот
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ЩОБ ЗДОРОВ’Я ЩОБ ЗДОРОВ’Я 
ГАРНЕ МАТИ, ГАРНЕ МАТИ, 
ПОТРПОТР²²БНО  БНО  
ФФ²²ЗАЛЗАЛ²²С  С  
ВИСВИС²²ВАТИВАТИ

Природа має досі неоціненний 
скарб під назвою біорізноманіт-
ність. Серед розмаїття перспек-
тивних рослин харчового напряму 
особливої уваги заслуговують пред-
ставники роду фізаліс. Назва роду 
Physalis походить від грецького сло-
ва physa, міхи або міхур, і -alis, має 
відношення до роздутої чашечки. У 
світі налічується близько 90 видів, 
переважна більшість з яких похо-
дять із Америки, за винятком фіза-
лісу звичайного (Physalis alkekengi 
L.), який походить із європейського 
континенту. Фізаліс належить до 
родини пасльонові (Solanaceae) і 
має своєрідну кулясту ягоду, дріб-
ного або великого (діаметр 4–7/10–
20 мм) розмірів із соковитим або 
досить сухим перикарпієм. Ягода 
вільно прикріплена до пагона, ото-
чена ліхтарикоподібною мішкува-
тою чашечкою. Насіння, як правило, 
дрібне, численне (від 50 до 180 шт. 
у плоді).

Рослини видів роду фізаліс за жит-
тєвою формою – однорічні і багато-
річні трави, а також є чагарникові та 
деревні форми. Центром найбільшої 
різноманітності видів цього роду є 
Мексика (представлена близько 70 
видами), більшість із яких ендемічні. 
Інші центри розмаїття – це США та 
Центральна Америка. У природних 
умовах Південної Америки окрім 
Мексики зростає близько 12 видів, 
серед них також є ендеміки. Окремі 
види культивуються у помірному та 
тропічному кліматичному поясі Єв-
ропи, а також в Австралії, тоді як інші 
(перуанський та кутастий) входять до 
природних фітоценозів і вважаються 
бур’янами. Ці рослини були інтроду-
ковані у теплі регіони Євразії та Аф-
рики у 16 столітті. У Південній Аме-
риці фізаліс квітує навесні та влітку, а 
його плодоношення триває до осені. 
Рослини природної флори зроста-
ють на узбіччях доріг, луках, піщаних 
пляжах, схилах річок та берегів, які 
схильні до затоплення.

Представники роду фізаліс на 
сьогодні лише локально культиву-

О.П. БОНДАРЧУК,  
Д.Б. РАХМЕТОВ,  
О.М. ВЕРГУН,
Національний 
ботанічний сад 
імені М.М. Гришка 
НАН України
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ються, здебільшого овочівниками-
аматорами, хоча рослини мають 
унікальні властивості, завдяки чому 
людство може отримати нове дже-
рело цінного харчового продукту. 
Сировина фізаліса має важливу 
перспективу використання у пе-
реробній галузі для виготовлення 
джемів, цукатів, ікри тощо, а також 
нових лікарських препаратів. Є ві-
домості про споживання листків фі-
залісу кутастого у салатах.

Серед країн Близького Сходу фі-
заліс розглядається здебільшого як 
джерело сировини для фармацевтич-
ної промисловості, оскільки депонує 

різноманітність стероїдних сполук, 
які мають лікувальні властивості.

Плоди рослин фізалісу клейко-
плідного є цінним джерелом пектину, 
насіння – глікозидів. Пектини (рос-
линні полісахариди) відносяться до 
натуральних біологічних добавок, які 
відомі людству понад 200 років. Вони 
є джерелом розчинних та нерозчин-
них пластичних речовин, які необхід-
ні для покращення травлення. Відо-
мо, що 1 г пектину здатний вивести із 
організму від 160 до 420 мг cтронцію. 
Пектини виводять важкі і токсичні 
метали, пестициди та інші шкідливі 
речовини, покращують перисталь-
тику кишківника та прискорюють 
загоєння виразок. Клейка речовина, 
яка вкриває ягоди, містить алкалоїд 
фізалісу С14Н16О5, але його кількість 
досить мала, і токсичної дії на орга-
нізм людини не здійснює, лише надає 
неприємного смаку.

Євразійський вид Physalis alkekengi 
L. (ф. звичайний) використовується 
як декоративна рослина, а також має 
лікарську та харчову цінність, хоча 
плоди неприємні на смак, а незрілі 
можуть бути токсичними. У США, 
Європі, країнах Азії різноманіття фі-
залісу звичайного використовується 
у харчовій, лікарській промисловос-
тях, ландшафтному будівництві та 
квітникарстві.

Добре розмножується фізаліс 
насінним способом. Висівають на-

сіння для вирощування у закритому 
або у відкритому ґрунті восени або 
рано навесні. Добре результати за-
безпечуються у вирощуванні розса-
ди у контейнерах. Дуже зручно ви-
користовувати для цього торф’яні 
горщики з ґрунтовою сумішшю. На 
розсаду насіння висівають у другій 
половині квітня. У відкритий ґрунт 
розсаду пересаджують після за-
кінчення приморозків. На початку 
для кращого вкорінення саджанці 
захищають від прямих сонячних 
променів і регулярно поливають. 
За вирощування фізаліса безроз-
садним способом сівбу насіння у 
відкритому ґрунті слід проводити у 
квітні або першій декаді травня. На-
сіння рівномірно висівають у підго-

ОВОЧІВНИЦТВО

Сорт ЖАРИНКА

Фізаліс ОПУШЕНИЙ 

Фізаліс звичайний
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товлені борозенки, ширина міжрядь 
повинна становити 45–70 см. Після 
появи сходів необхідно здійснити 
проріджування, дотримуючись між 
рослинами відстань 25–35 см у ряд-
ку. Молоді рослини добре прижива-
ються при пересадці, однак плоди у 
них з’являються пізніше. 

Роботу щодо збагачення асор-
тименту видів рослин роду фізаліс 
у відділі культурної флори Наці-
онального ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАН України розпо-
чато наприкінці ХХ століття. Насін-
ний матеріал був отриманий з Італії 
(фізаліс клейкоплідний) та Польщі 
(фізаліс опушений) за делектусом, 
а з часом були інтродуковані з Ки-
тайської Народної Республіки, Рес-
публіки Корея та з інших країн. На 
основі цього генофонду при засто-
суванні методу багаторазового до-
бору з популяцій вільноперезапиле-
них форм було створено два сорти 
(с. Ліхтарик та с. Жаринка), які зане-
сено до Державного реєстру сортів 
рослин України. До речі, на сьогодні 
у Держреєстрі знаходиться всього 
3 сорти двох видів фізалісу клейко-
плідного – 1 та фізалісу опушеного 
(суничного) – 2. Сьогодні колекція 
поповнюється новими зразками 
з різних країн. Усі види, форми та 
сорти характеризуються відмінніс-
тю за забарвленням, розмірами та 
терміном зберігання.

Найбільшою масою плодів харак-
теризуються рослини P. ixocarpe (с. 
Ліхтарик) та P. philadelphica (с. Сли-
вовий джем) – 11–12 г, найменшою 
– P. pubescens (ф 1) (близько 9) г) ін-
тродукований із Китайської Народ-
ної Республіки. 

За тривалістю зберігання ягід 

виділено три групи рослин: перша 
група (короткий термін зберігання 
до 15 діб) включає зразки P. ixocarpe 
(наприклад, с. Ліхтарик); друга гру-
па (середній термін зберігання 16–
30 діб) – P. philadelphica с. Сливо-
вий джем та P. alkekengi; третя група 
(тривалий термін зберігання 31–90 
діб) – P. pubescens та P. peruviana. 
Варто зазначити, що подібних до-
сліджень у науковій літературі не 
відмічено.

Накопичення біологічно актив-
них сполук у ягодах рослин фізалісу 
є важливим показником для оцін-
ки їх харчової цінності. Відомо, що 
представники даного роду широко 
використовуються у кулінарії, вхо-
дять до комплексу дієтичних страв 
та різних детокспрограм.

Варто зазначити, що рослини ви-
дів роду фізаліс характеризуються 
збалансованим біохімічним скла-
дом ягід. Найбільшим вмістом сухої 
речовини у ягодах відзначаються 
рослини P. pubescens (ф 3) – понад 
18,34 %, найменшим – рослини P. 
philadelphica (с. Сливовий джем) – 
близько 10 %.

За вмістом загальних цукрів пе-
реважають плоди сорту Ліхтарик 
– 67,97 %. Також варто відзначити, 
що серед сортів та форм рослин фі-
залісу опушеного вміст даних вуг-
леводів є досить високого рівня і 
коливається в межах 49–58 %. Най-
менший вміст вуглеводів зафіксова-
но у плодах сорту Сливовий джем 
– 39,34 %. Інтенсивне накопичення 
аскорбінової кислоти (вітамін С) 
зафіксовано у фізалісу опушеного 
(ф 3) – 284,95 мг/100 г, найменше – 
у плодах клейкоплідного фізалісу 
сорту Ліхтарик – 123,9195 мг/100 г. 

ОВОЧІВНИЦТВО

Фізаліс ОПУШЕНИЙ 

Сорт ЛІХТАРИК

Сорт ЛІХТАРИК
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Аналіз біохімічного складу рослин 
та плодів є важливим для визначен-
ня місця різних видів та сортів у хар-
човій, фармацевтичній, лікарській 
промисловості та декоративному 
садівництві. Дубильні речовини, які 
надходять до організму, впливають 
на слизову оболонку травного трак-
ту, моторику серця, секреторну та 
засвоювальну функції. Вони мають 
в’яжучий смак та сприяють утво-
ренню тонкого шару альбумінатів. 
Це призводить до зниження подраз-
нення слизової оболонки та усуває 
виразки, знімається запальний про-
цес та біль. Також дубильні речови-
ни знижують токсичну дію хімічних 
агентів, сприяють збереженню ас-
корбінової кислоти і глікогену. Най-
вищим вмістом дубильних речовин 
(3,75 %) та титрованою кислотністю 
(18,71 %) характеризувалися ягоди 
сорту Сливовий джем, що дозволяє 
їх рекомендувати як цінний дієтич-
ний продукт для оздоровлення ор-
ганізму людини.

Вміст каротину (провітамін А) 
також є важливим показником для 
оцінки біологічної, харчової та діє-
тичної цінності плодів. У комплексі 
вищенаведених біологічно активних 
сполук каротин позитивно впливає 
на оздоровчі процеси організму. Усі 
інтродуценти характеризуються ви-
соким вмістом каротину від 0,200 до 
0,583 мг %, де найвищими показни-
ками відзначались ягоди сорту Ліх-
тарик та фізалісу опушеного (ф. 1).

Спираючись на результати ба-
гаторічних комплексних інтродук-
ційних досліджень мобілізованих у 
відділі культурної флори НБС імені 
М.М. Гришка НАН України різних 
видів, форм та створених сортів 

власної селекції, науковці розгля-
дають можливості різнопланового 
використання рослин. Окрім роз-
робки рецептур для приготуван-
ня джемів, мармеладу, консервів 
спільно із Уманським національним 
університетом садівництва запро-
поновано ноу-хау щодо випікання 
хліба за використання фізалісу, у 
результаті чого отримано патент 
на корисну модель № 121878 «Спо-
сіб лабораторного випікання хліба 
пшеничного з фізалісом».

Отже, для прикладу пропонуєть-
ся рецептура хліба з використанням 
фізалісу. Для приготування тіста 
беруть 85 г 70 %-го виходу борош-
на пшеничного вищого сорту та 15 
г порошку ягід фізалісу опушеного, 
дріжджі пресовані – 1,5 %, сіль – 
1,5 %, вода питна – згідно водопо-
глинальної здатності борошна (це 
становить близько 52–55 г). Після 
приготування тіста його піддають 
бродінню за температури 28–32 °C 
упродовж 150–180 хв., потім тісто 
обробляють, формують, уміщують 
у форму та знову ставлять у тепле 
місце для розстоювання. Кінець 
розстоювання тіста визначають ор-
ганолептично. Випікають хліб у ду-
ховій шафі за температури 200–220 
°C упродовж 15–20 хв. У результаті 
цього ми отримуємо хрусткий дух-
мяний домашній хліб із неповтор-
ними смаковими якостями.

До речі, для приготування по-
рошку ягід із фізаліса використо-
вують стиглі плоди, які висушують, 
подрібнюють до крупності меленої 
кави та перемішують.

І на останнє варто зазначити, що 
плоди фізалісів мають сечогінну, кро-
воспинну, жовчогінну, антимікробну 

дію, володіють знеболюючим і про-
тизапальним ефектом. За допомогою 
настоїв і відварів лікують сечокам’яні 
хвороби, набряки, подагру, бронхіт, 
ревматизм, гепатит і цистит. Якщо є 
свіжі плоди, то це дозволить покра-
щити самопочуття при дизентерії, 
дерматозі або гіпертонії. Отже, виро-
щуйте і споживайте фізаліс та будьте 
здоровими! 

ОВОЧІВНИЦТВО

Хліб з фізаліса

Фізаліс перуанський
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Назва «фізаліс» перекладається з 
грецької мови як «міхур», бо ко-
жен плід яскравого кольору загорну-

тий у листки чашовидної форми, що нагадує ки-
тайський ліхтарик. Рослина належить до сімейства 
Пасльонові. У світі налічується понад 70 видів фізалісу, 
деякі з них мають промислове значення, плоди використовують 
в їжу як овочі. 

ІСТОРІЯ

Батьківщиною фізалісу є Цен-
тральна і Південна Америка. Там він 
досить часто зустрічається у дикій 
природі і розмножується самосівом, 
як бур'ян. Ця культура є дуже попу-
лярною у Мексиці, Гватемалі, Перу, 
Венесуелі, Колумбії. У цих країнах 
виведено велику кількість врожай-
них сортів, пристосованих до ви-
рощування на рівнинах і у горах. 
Фізаліс також активно  культивують 
в Азії, Африці і в Австралії.

АГРОГЛОБУС

З харчових видів фізалісу в Україні 
найбільш поширені фізаліс овочевий, 
фізаліс суничний, фізаліс перуанський. 
Користуються попитом і декоративні 
сорти. 
На думку деяких українських аграріїв, 

урожайність і смак овочевого фізалісу 
часто розчаровує, адже деяким сортам, 
щоб досягти повної плодової зрілості, 
не вистачає сонця. Такі плоди овочевого 
фізалісу краще консервувати, маринувати 
або варити з них варення. 

ФФ²²ЗАЛЗАЛ²²С – КИТАЙСЬКИЙ С – КИТАЙСЬКИЙ 
ЛЛ²²ХТАРИК З ПЕРСПЕКТИВОЮХТАРИК З ПЕРСПЕКТИВОЮ

1

1

2

ФІЗАЛІС В УКРАЇНІ
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З досвіду вирощування фізалісу 
у країнах Південної і Центральної 
Америки, врожайність суничного 
може бути на рівні 3,2 т /га, а пе-
руанського у тих же умовах – 3,8 
т/га. Найбільшим світовим вироб-
ником плодів фізалісу є Колумбія, 
за нею поспішають Бразилія, 
США, Уганда, Індія, Малайзія, 

Філіппіни, Венесуела, Габон, 
Еквадор, Австралія, південні 
провінції Китаю. Культура по-
ширена і у європейських країнах, 
навіть у північних, скажімо, у 
Великобританії і Нідерландах, 
щоправда, лише в однорічній 
культурі.

• Оболонка плодів росте і 
формується набагато швидше 

самого плоду;

• Для колорадського жука рослини 
не цікаві, хоча належать до родини 
Пасльонових, тому висаджування 
фізалісу поблизу картоплі є звичайною 
практикою;

• Плоди мають прекрасний смак тільки 
коли стиглі;

• Плоди фізалісу 
застосовуються для 

приготування харчового 
барвнику;

• Сушені плоди нагадують родзинки. 
Є дієтичним продуктом;

• Плоди фізалісу мають антисеп-
тичну, протизапальну, кровоспин-
ну, болезаспокійливу, сечогінну, 
жовчогінну дію;

• Всі частини фізалісу містять безліч 
біологічно активних речовин; 

• Чай з висушеного листя фізалісу 
корисний при гіпертонії.

ФФ²²ЗАЛЗАЛ²²С – КИТАЙСЬКИЙ С – КИТАЙСЬКИЙ 
ЛЛ²²ХТАРИК З ПЕРСПЕКТИВОЮХТАРИК З ПЕРСПЕКТИВОЮ

4

1.  Південна та 
Центральна Америка

2.  Європа
3. Азія
4. Африка
5. Австралія

СВІТОВЕ ТУРНЕ 
ФІЗАЛІСУ

3

5

ЦІКАВІ ФАКТИ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОЩУВАННЯ 

АГРОГЛОБУС
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«Фізаліс мексиканський має 
гіллясте стебло до 90 см заввишки. 
Плоди є зеленого або оранжевого 
кольору масою 40-60 гр. Це єди-
на з овочевих культур, плоди якої 
наділені властивостями желе, що 
є цінним для кондитерської про-
мисловості. Плоди містять пекти-
нові речовини, органічні кислоти, 
аскорбінову кислоту. Їх використо-
вують у свіжому вигляді у салатах, 
вінегретах, для приготування ікри, 
для засолки і маринування, як і то-
мати. 

За біологічними особливостями 
фізаліс мексиканський наближений 
до помідору проте більш стійкий до 
знижених температур. Добре росте 
на чорноземних, дерново-підзолис-
тих, сірих лісових, темно-сірих лі-
сових легкосуглинистих, добре удо-

брених грунтах. На кислих грунтах 
розвивається кволо. 

Агротехніка фізалісу подібна до 
агротехніки томату. Найкращі по-
передники – огірок і капуста. Грунт 
готують з осені. Під зяблеву оранку 
вносять 40-60 т\га органічних до-
брив, 2 ц калійної солі, 3 ц суперфос-
фату. Весною перед боронуванням 
або культивацією вносять 2.5 ц азот-
них добрив. 

При розсадній культурі на 1 га 
потрібно 300 г насіння (0.3 г на 10 
м²), при безрозсадній – 1 кг (1 г на 
10 м²). При слабкому розвитку сіян-
ців їх підживлюють жижею з гною, 
курячим послідом 1:20 або 5-10 г 
N, 10-20 г P, 10-15 г K на відро води. 
Розсаду висаджують одночасно з 
розсадою помідорів або раніше на 
7-10 діб розсадосадильною маши-

ною з міжряддями 70 см і відстан-
ню в ряду 50 см. 

На добре окультурених грунтах 
насіння висівають безпосередньо у 
грунт одночасно з посадкою ранньої 
картоплі овочевою сівалкою або гніз-
довим способом по 5 штук насінням 
яке наклюнулося по тій же схемі роз-
міщення рослин. З появою другого 
справжнього листа посів проріджу-
ють, залишаючи по 2 рослини у гніз-
ді. Можна висівати фізаліс і під зиму. 
Висіяний безпосередньо у грунт дає 
більший врожай. Ознакою дозріван-
ня фізалісу є зміна забарвлення пло-
дів і їх опадання. Прибирають фізаліс 
у сонячну погоду у кілька прийомів. 
Транспортабельність плодів хороша. 
Врожайність становить 350 - 400 ц\га. 

Для отримання насіння на планта-
ції плоди для продовольчих цілей не 

ЦЕ ЦІКАВО

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГ²¯  
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ 
Ф²ЗАЛ²СУ В УКРА¯Н²

Відділом культурної флори На-
ціонального ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 
було успішно інтродукова-
но такі їстівні види фізалісу 
як мексиканський (Physalis 
ixocarpa Brot) та суничний 
(Physalis pubescens L.), пара-
лельно було розроблено техно-
логію вирощування цих рос-
лин у природно-кліматичних 
умовах нашої країни. Елементи 
технології були опубліковані у 
науковій збірці «Рідкісні овоче-
ві і пряні культури» авторства 
В.П.Гриня, С.В.Кузнецової. А 
нині люб'язно надані журналу 
«Овочі та Фрукти» для опри-
люднення. 
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збирають. Після сортової прочистки 
плоди збирають з ранньостиглих, 
рясно плодоносних здорових рос-
лин. Зрілі плоди мексиканського фі-
залісу блідо-жовтого забарвлення, 
всередині – цукристі. При масовому 
зборі врожаю плоди обробляють на 
протиральних машинах або вручну. 

Зазвичай дозрілі плоди розрізають 
навпіл, дістають насіння і переміщу-
ють його у банку, відро, доливаючи 
на 1\3 водою. Після 2-3 денного бро-
діння промивають водою на решіт-
ках. Насіння підсушують на мішко-
вині, папері. Воно зберігає схожість 
3-5 років. 

Фізаліс суничний є однорічною 
овочевою рослиною, яку обробляють 
як ягідну культуру. Вона зустрічається 
у дикому вигляді на чорноморському 
узбережжі Кавказу, півдні України та 
Казахстану. Поки що в Україні її куль-
тивують садівники-аматори. 

Стебло фізалісу суничного гіл-
лясте, густо опушене, сланке, за-
вдовжки 45-60 см. Квітки – блідо ро-
жеві. Плоди округлі, дрібні, жовтого 
кольору, знаходяться у обгортці, ма-
сою 4 г, при дозріванні обсипаються. 
На одному кущі буває до 350 плодів. 
Насіння дрібне, маса 1000 насіннин 
становить 0,8 га. У плодах фізалісу 
суничного містяться органічні кис-
лоти, пектинові речовини, цукор, 
аскорбінова кислота. Цукру у них 
накопичується вдвічі більше, ніж у 
плодах суниці. Їх використовують 
для приготування варення, джемів, 
цукатів, пастили, желейних цукерок, 
компотів, начинки пиріжків, у ви-
сушеному вигляді – як родзинки, у 
свіжому – для салатів і вінегретів. А 
також у лікувальних цілях. 

Розмножують фізаліс суничний 
насінням і розсадою. На 1 га по-
трібно 1-1,5 кг насіннин. Розсаду ви-
рощують у ті ж строки, що і розсаду 
томатів, 45-60 денну розсаду виса-
джують розсадосадильною маши-
ною з міжряддями 70 см в ряду 50 
см по дві рослини у лунку або 70х30 
по одній рослині. Одночасно з по-
садкою розсади висівають і насіння 
в грунт по тій же схемі розміщення. 
Догляд за посівами полягає у роз-
пушуванні міжрядь і прополюванні 
бур’янів.

Фізаліс висіяний насінням в грунт 
дає більш високий врожай плодів, які 
прибирають пізніше. Під час вегета-
ції проводять підживлення рідиною з 
гною (1-10) або мінеральними добри-
вами на 10 л води – 20-30 г суперфос-
фату, 15-20 г калійної солі). 

Дозрівання плодів починається 
через 45-50 діб після посадки роз-
сади і через 70-80 днів після схо-
дження грунтових посівів. Плоди 
фізалісу суничного за температу-
ри 1-3 °C зберігаються у свіжому 
вигляді до весни. Їх врожайність 
12-18 т\га. 

Для отримання насіння, дозрів-
ши плоди фізалісу зберігають 2-3 
тижні у теплому приміщенні. Потім 
їх розрізають і дістають серцевину 
з насінням, які залишають у банці і 
заливають на 1\3 водою. Через 3-4 
доби насіння проливають водою, 
розкладають на щільному папері, 
вони підсихають до стану сипучості. 
Сухе насіння складають у паперові 
пакети і залишають на зберіганні. 
Насіння зберігатиме схожість про-
тягом 3 років».    

ЦЕ ЦІКАВО

Фізаліс мексиканськийФізаліс суничний



Ой, на полі молодиця розплела 
свої косиці та й колише в пови-
точках золотих зернят рядочки. 
Відгадали відповідь на цю загад-
ку? Це – кукурудза, одна з найста-
ріших культур, яка вирощувалась 
людьми. Походить вона з Цен-
тральної і Південної Америки, де 
її культивували ще 10 тисяч років 
тому і де вона була головною про-
довольчою культурою для місце-
вого населення. Здивую ще біль-
ше – під час розкопок в Мехіко 
було знайдено пилок кукурудзи, 
вік якої становить 55 тисяч років! 

Отже, цю культуру людство 
знає давно. Спочатку люди го-
тували їжу з теосінте, стародав-
нього предка кукурудзи. Робити 
це, до речі, було зовсім непросто, 
адже кожен качан був коротший, 
ніж людський мізинець, і містив 
у собі тільки 12 ядер, укладених в 
тверду, як камінь, оболонку. Од-
нак саме з нього ще 10 000 років 
тому мешканці Мексики й виве-
ли сучасну кукурудзу, якою за-
раз харчуються мільйони людей в 
усьому світі. Науковці вже навіть 
вирахували деякі гени, які брали 
участь в цій трансформації. Під 
час дослідження стародавньої 
ДНК було розпізнано 8 генів, що 
впливають на ключові риси рос-
лини. Качани містили сучасні 
варіанти tb1, який підвищував 
врожайність, а також tb2, який 
збільшував вміст крохмалю і цу-
крів у ядрах. Також були знайдені 
варіанти генів теосінте, що вкла-
дають ядра в жорсткі оболонки 
– ознака того, що одомашнення 
культури було лише частковим. 
Потім вчені розшифрували ге-
ном древніх качанів під назвою 
Tehuacan162, який містив більш 
сучасний варіант гена tga1. Він і 
впливав на те, що оболонки стали 
менш жорсткими і зерна можна 
було розжовувати набагато лег-
ше. Пізніше дослідники виявили 
ще один ген теосінте: zagl1, який 
дозволяє ядрам легко випадати з 
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ДАР БОГДАР БОГ²²В – В – 
КУКУРУДЗАКУКУРУДЗА

Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.
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качанів. І це вказувало на те, що 
Tehuacan162 «прийшов» з іншої 
популяції кукурудзи. 

Не поставтеся вже дуже скеп-
тично до наступної інформації, 
але цікавим є й те, що у кукурудзи 
так і не були знайдені дикорослі 
предки. Вона нібито завжди була 
окультуреною. А найбільша за-
гадка кукурудзи полягає у тому, 
що вона не здатна рости та пло-
доносити без допомоги людини. 
Тобто розмножуватися самосі-
вом вона не може. Дослідники 
паранормальних явищ стверджу-
ють, що загадкові її властивості 
можна пояснити тільки інопла-
нетним походженням, і що ко-
лись цей злак людям подарували 
істоти, «що спустилися з небес» 
і яких земляни вважали за богів. 
З цього приводу згадується і гі-
потеза відомого астролога Рауля 
Родрігеса, який колись писав так: 
«Звичайна кукурудза є ще одним 
підтвердженням того, що люд-
ство має інопланетне походжен-
ня. Бо, щоб кукурудза розмно-
жувалася, необхідні турботливі 
людські руки. Ось, до прикладу, 
рис або пшениця можуть рости 

самі по собі – їх насіння будуть 
розносити і тварини, і птахи, і 
комахи. А от сама кукурудза без 
допомоги людини не здатна до 
розмноження». На Батьківщи-
ні цієї культури вважається, що 
кукурудза – це подарунок, який 
зробив людству бог Кукулькан, 
або Кецалькоатль, як його нази-

вали ацтеки. Більш того, згідно з 
їхньою легендою, вважається, що 
саме з кукурудзи і була створе-
на людина. Ця версія знаходить 
своє підтвердження і у старо-
давніх ацтекських міфах. За там-
тешніми легендами, кукурудза 
є даром найголовнішого бога та 
вважається воістину чарівним 
підношенням людині, бо вирости-
ти кукурудзу там досить просто, і 
всього лише одним качанчиком 
можна наїстися на весь день. Для 
довідки: у кліматичних умовах 
Центральної і Південної Америки 
урожай знімають чотири рази на 
рік! Тепер стає зрозумілим, чому 
корисний і ситний злак швидко 
став основою харчування старо-
давніх індіанців, розійшовся по 
територіях обох американських 
материків та послужив причи-
ною розвитку й зміцнення най-
загадковіших стародавніх цивілі-
зацій. Бо отримавши таку просту 
в обробці калорійну їжу, тамтеш-
ні мешканці почали освоювати 
ремесла, прийшли до осілого 
способу життя, у них з'явилися 
міста. По Європі ж у той час ще 
тинялися дикі племена… 

Михайло Нагорняк збирає врожай кукурудзяного трюфеля
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Якщо ж уже було згадано Єв-
ропу, то там ця культура стала 
відомою лише в кінці XV століт-
тя. Саме у той час Христофор Ко-
лумб, повернувшись зі своєї по-
дорожі, привіз насіння кукурудзи 
в іспанську Севілью, де її виро-
щували як рідкісну декоративну 
рослину. Звідти вона потрапи-
ла в Португалію, Італію, а в XVI 
столітті – у Китай, Індію та інші 
країни. В Україну кукурудза при-
йшла через Крим у XVII столітті 
і тривалий час була мало поши-
рена. За іншою версією, кукуру-
дза прийшла на нашу територію з 
Молдавії, поширилась в Одеській 
області та поступово «завоюва-
ла» Південь України. 

Етимологія слова «кукурудза» 
остаточно ще не з'ясована. За 
однією з версій, вона походить 
від слова «кучерява», а за ін-
шою – слівцем «кукурудз» древні 
слов'яни підкликали до себе вели-
ку рогату худобу, подібно до того, 
як словами «ціп-ціп-ціп» склика-
ли курчат. 

Та як би там не було, кукурудза 
залишається однією з найпоши-
реніших культур у світовому рос-
линництві і займає третє місце 
після пшениці і рису. Вона майже 

повністю задовольняє потреби 
людини у поживних речовинах. 
Сучасні дослідження показали, 
що в цьому злакові містяться такі 
важливі вітаміни, як A, B, C, E, 
фолацин (B9), ніацин (В3), тіамін 
(В1). У кукурудзі також міститься 
велика кількість калію, магнію і 
навіть золото там є! Окрім того, у 
ній багато клітковини і зовсім не-
має клейковини, на відміну від та-
ких злаків, як жито або пшениця, 
що має величезне значення для 
харчування деяких категорій хво-
рих людей. Також вона є однією з 
найбільш продуктивних злакових 
культур універсального викорис-
тання, яку вирощують для продо-
вольчого, кормового і технічного 
призначення. 

За нещодавньою статистикою, 
у країнах світу для продовольчих 
потреб використовується при-
близно 20% зерна кукурудзи, для 
технічних 15– 20%, на годівлю ху-
добі 60 – 65%. Найбільше кукуру-
дзи вирощують у США (майже 30 
млн. га), Китаї (26 млн. га), Брази-
лії (3 млн. га), Мексиці (7,7 млн. 
га), Індії (6 млн. га). За рахунок 
створення ранньостиглих гібри-
дів зона вирощування кукурудзи 
розширюється й на північ. 

В Україні із зерна кукурудзи виро-
бляють харчовий крохмаль, сироп, 
цукор і навіть мед. Із зародків зерна 
добувають рослинну олію, яка є не 
тільки висококалорійним продук-
том харчування, а й має лікувальні 
властивості: містить лецитин, який 
знижує вміст холестерину у крові і 
запобігає атеросклерозу. В їжу вжи-
вають і недостигле зерно, особливо 
ж – цукрової кукурудзи (у вигляді 
варених качанів). Виробляють із неї 
й різні прохолодні напої, піностійкі 
сорти пива, етиловий спирт, гліце-
рин, органічні кислоти (молочну, 
лимонну, оцтову та ін.). Із стебел та 
стрижнів качанів виробляють па-
пір, целюлозу, ацетон, метиловий 
спирт та багато чого іншого. А із 
стовпчиків маточок незрілих кача-
нів готують відвари, які вживають 
при гострих захворюваннях і хро-
нічних запаленнях печінки, нирок 
та сечового міхура. Та й це ще дале-
ко не всі «дива» цієї культури. 

Донедавна в Україні сірий на-
ріст-грибок, що росте на качанах 
солодкої кукурудзи, вважали не-
безпечним шкідником для зла-
кових та знищували його. Але 
селекціонер та власник компанії 
«Мнагор» Михайло Нагорняк з 
Вінничини вражену грибом куку-
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рудзу не викидав, а спробував при-
готувати. Спочатку – сам вдома, 
а потім звернувся за порадою до 
шеф-кухаря одного з вінницьких 
ресторанів Віктора Палевського. 
Той зізнався, що таку вишукану й 
ексклюзивну страву готував, коли 
стажувався за кордоном. Назвали 
її по типу американців «кукурудзя-
ний трюфель». «Гриб цей їстівний, 
адже це – та ж сама кукурудза, 
тільки видозмінена! - твердить Ві-
ктор. - У Мексиці, де я стажувався, 
це – традиційна страва. Кукуру-
дзяні гриби там консервують, тому 
їсти їх можна впродовж всього 
року. Але у нас для вживання вони 
придатні лише місяць».

Кухар зауважує, що на смак це 
схоже на звичайний їстівний гриб, 

нагадує печериці чи гливи. Утім, 
є одне але – потрібно вгадати з 
сезоном збору, адже старі гриби 
вживати не слід. Експериментато-
ри впевнені, що нова страва – ві-
тлакоче із кукурудзяного гриба – 
може стати маленьким магнітом 
для туристів як у самій Вінниці 
так загалом на Поділлі, адже гриб 
містить незамінні амінокислоти, 
що не виробляються в людсько-
му організмі і їх можна отримати 

тільки ззовні. У компанії «Мна-
гор» вже працюють над техноло-
гією навмисного зараження куку-
рудзи сажкою. Першу плантацію 
гриба планують висадити наступ-
ного року.

Ось така вона, кукурудза, – 
справжній дар Богів! Злак, який 
зробив величезний вплив на іс-
торію та культуру всього люд-
ства та й досі не перестає диву-
вати. 

ЦЕ ЦІКАВО

Так виглядає вітлакоче
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Шпинатні рослини – це група 
зеленних культур, які, на відміну 
від салатів, вживають переважно у 
відвареному вигляді з подальшою 
зміною їхнього смаку приправами 
і прянощами. Однак у деяких кулі-
нарних рецептах цю групу рослин 
інколи рекомендують додавати і в 
сирому вигляді – у салати, бутерб-
роди, але значно рідше, ніж власне 
салатні рослини (салат посівний 
усіх різновидів, крес-салат, млас-
кавець овочевий тощо). 

Найбільш поширений пред-
ставник цієї групи рослин – шпи-
нат городній – здатний віддавати 
товарну продукцію у відкритому 
ґрунті тільки навесні та восени, 
влітку його не вирощують, бо 
листки швидко втрачають товар-
ну якість, грубішають, рослини 
відразу переходять до стеблуван-
ня. Саме у цей період на заміну 
городньому шпинату приходить 
низка інших шпинатних рослин, 
котрі перебувають у літні місяці у 
стадії господарської придатності 
зеленої маси. До таких належить, 
зокрема, й базелла біла, відома 
за «овочівницькою» назвою ма-
лабарський шпинат. Це поки що 
нетрадиційна на теренах Украї-
ни рослина, отже, й городникам і 
дачникам мало відома. Звичайно, 
й на базарах ця зелень практично 

ЦЕ ЦІКАВО

БАЗЕЛЛА ББАЗЕЛЛА Б²²ЛА –  ЛА –  
«ПОВЗУЧИЙ  «ПОВЗУЧИЙ  
ШПИНАТ»ШПИНАТ»
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Відстань між рослинами 
30 см (за загущеної сівби 
рослини проривають, вирвані 
використовують в їжу)

На рослині 
в період 
вегетації 

одночасно  
є і суцвіття,  

й плоди 
різного 

ступеню 
стиглості
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відсутня. Але, враховуючи сучасну 
тенденцію українців до пошуку но-
винок для збагачення асортименту 
споживаної рослинної продукції, є 
упевненість, що незабаром базел-
лу в Україні знатимуть і будуть ви-
рощувати скрізь. Приємно, що, за 
нашими спостереженнями, ринок 
уже насичується насінням цієї рос-
лини, переважно імпортованим, є 
й пропозиції українських аматорів.

Базелла біла – малопоширена 
овочева рослина, яку з успіхом 
можна вирощувати в Україні у до-
повнення до шпинату городнього, 
тим самим значно подовжити пе-
ріод використання продукції саме 
цієї групи рослин. Вона віддає уро-
жай з кінця червня й до вересня за 
регулярного вибіркового збиран-
ня листків і молодих пагонів.

Латинська назва базелли білої - 
Basella alba Roxb (родина – Базел-
лові, лат. - Basellaceae). Походить 
рослина з Південно-Східної Азії. 
Назва «малабарський шпинат» 
має географічне значення від імо-
вірного ареалу походження. (Для 
довідки. Малабарський берег – це 
вузьке (до 80 кілометрів завширш-
ки) узбережжя, проте досить до-
вге, що тягнеться на понад 800 

кілометрів на південному заході 
півострова Індостан. Розташована 
територія на південь від відомого 
туристичного Гоа, між Індійським 
океаном та Західними Гатами. На 
цій місцевості знаходилася істо-
рична однойменна область Пів-
денної Індії – Малабар. Середня 
температура повітря там колива-
ється у межах 25…280С). Але по-
ширення рослини не обмежується 
цією місцевістю, розповсюджена 
вона на значно більшій території. 
Це тропічні і субтропічні райони 
Америки і Африки, Мадагаскар, 
Індія, Нова Гвінея, чи не всі остро-
ви Тихого океану. 

Звідси й інші назви рослини: 
індійський, цейлонський, сури-
намський, китайський шпинат; у 
науковій літературі зустрічають-
ся синоніми латиною: В.alba L.; В. 

ЦЕ ЦІКАВО

Базелла біла в Україні росте 
й розвивається до перших 
приморозків

Сходи базелли

Догляд полягає 
у постійному 

розпушуванні 
ґрунту (до 
змикання 

рослин, 
утворення 

щільного 
«килима»), 

прополюванні 
бур’янів

Стиглі ягоди блискучі, глянцеві, бувають темно-червоного, пурпурового 
або чорного забарвлення, діаметром близько 5 мм
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japonica Burm. f.; В. cordifolia Lam.; 
В. nigra Lour.; B. crassifolia Salisb.; B. 
volubilis Salisb.; B. ramosa Jacq. 

Нині у культурі рослина дуже 
широко поширена у світі, як в іс-
торичних районах, так і у нових, 
де кліматичні умови дозволяють її 
вирощувати. Цим обумовлена й ве-
лика кількість форм виду. Так, ба-
зелла червона (var. rubra), яку часто 
вважають самостійним видом, на-
справді є різновидом саме базелли 
білої. Селекційні сорти створюють-
ся як для овочевого, так і для деко-
ративного напрямів, проте їх вико-
ристання є універсальним.

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості виду. Базелла 
біла – багаторічна ліана завдовж-
ки до 10 метрів, росте достатньо 
швидко. При вирощуванні у від-
критому ґрунті стебла стеляться 
по землі, всуціль покриваючи ді-
лянку (звідси побутова назва «по-
взучий шпинат»), але за наявності 
поблизу опори (інші рослини, за-
горожі тощо) неодмінно плетуться 
по них. В умовах України у відкри-
тому ґрунті вирощується як од-
норічник, а за умови перенесення 
рослини восени до приміщення 
можна вирощувати й далі, а напря-
ми її використання за таких умов 
не лише овочевий, а й декоратив-
ний. 

Стебла базелли білої округлі, 
голі, зеленого (або з різним про-
явом антоціану) забарвлення. 
Листки розташовуються почерго-
во, вони досить великі: до 15 см 
довжиною і більше 10 см шири-
ною, черешкові, цілокраї, блискучі 
(із сильною глянсуватістю), зеле-
ні або з різним ступенем прояву 
антоціану на жилках; за формою 
– серцеподібні; вони м’ясисті, се-
кулентні, мають легкий аромат, ха-
рактеризуються слизистою струк-
турою. 

ЦЕ ЦІКАВО

Рослини 
утворюють 
суцільний 
килим 
із листя 
і стебел

Ширина міжрядь від 70 см при 
вирощуванні з опорами і 100-140см 
– у ґрунтовій (сланкій) культурі

Початок 
цвітіння

Фаза масового 
цвітіння
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Квітки двостатеві, дрібні, труб-
часті, зібрані у пазухах листків у 
колосовидні суцвіття завдовжки 
до 15 см. Квітки не розкривають-
ся, залежно від фази цвітіння вони 
змінюють забарвлення від блідо-
рожевого до червоного або пурпу-
рового. Ягоди блискучі, глянцеві, 
бувають темно-червоного, пурпу-
рового або чорного забарвлення, 
діаметром близько 5 мм. У ягодах 
знаходиться одна кругла чорна на-
сінина.

Цінність і використання. Лист-
ки базелли білої містять до 20% 
білка на 100 г продукції, 3,5% жи-
рів, понад 50% вуглеводів, до 10% 
харчових волокон, до 20% зольних 
елементів. Вони багаті на вітаміни 
А, С, групи В; макро- і мікроеле-
ментами (кальцієм, залізом, мар-
ганцем, магнієм, калієм, цинком 
та ін.). Саме листки, приправлені 
часником та перцем, найчастіше 
використовуються населенням 
у традиційних кухнях тропічних 
азійських країн. Листки готують 
як самостійні страви, пюре, до-
дають у супи (від базелли страва 
набуває густої консистенції, як від 
додавання плодів бамії, для при-
кладу), смажать, тушкують. Базел-
ла у стравах добре поєднується з 
іншими овочами, рибою, рисом. 
На батьківщині листки рослини 
використовують і свіжими – у са-
латах, бутербродах. Також готу-
ють напій – замінник чаю. Гадаю, 
цікавим напрямом використання 
листків базелли було б викорис-
тання їх для прикрашання страв, 
як для цього нині з успіхом вико-
ристовуються листки салату.

У літературі зустрічаються дані 
про використання стиглих ягід 
базелли як харчового барвника 
для кондитерських виробів, з них, 
додаючи сік лимону, готують ва-
рення, кисіль. Свіжозібрані яго-
ди мають такий самий смак, що й 
листки – «шпинатний», більш ово-
чевий, аніж десертний. Зрештою, 
при збиранні ягід для будь яких 

ЦЕ ЦІКАВО

Квітки не 
розкриваються, 
залежно від 
фази цвітіння 
вони змінюють 
забарвлення від 
блідо-рожевого 
до червоного 
або пурпурового
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цілей – чи то насіннєвих, чи для 
споживання – руки та інвентар на-
будуть від соку насиченого пурпу-
рового забарвлення. 

У себе на батьківщині рослина 
використовується з лікувальною 
метою як сечогінний, жарозни-
жувальний і противірусний засіб. 
Вживання базелли сприяє норма-
лізації роботи шлунку і кишечника, 
листки використовують для заго-
ювання ран, лікування фурункулів. 
Сік базелли використовують при 
закрепах, для лікування виразок, 
кропивниці. Але не можна вжи-
вати базеллу людям із ревматоїд-
ним артритом, подагрою, хворими 
нирками, оскільки рослина міс-
тить оксалати, які при поєднанні в 
організмі з катіонами заліза, каль-
цію і магнію не лише знижують за-
своєння цих елементів (виникає їх 

дефіцит в організмі), а й сприяють 
утворенню каменів. 

З декоративною метою росли-
ни використовують у відкритому 
ґрунті, використовуючи опори, а 
також у приміщеннях, оранжере-
ях. На рослині у період вегетації 
одночасно є і суцвіття, і плоди різ-
ного ступеня стиглості, що надає 
додаткового декоративного ефек-
ту ліані. Взимку рослини можна 
тримати у приміщеннях за темпе-
ратури 15–170С.

Особливості вирощування у 
відкритому ґрунті. Для вирощу-
вання базелли білої місце виби-
рають сонячне, ділянка має бути 
родючою, кращі ґрунти за грану-
лометричним складом – легкі та 
середні суглинки. Небажано ви-
сівати рослину на бідних, важких 
глинистих ґрунтах, на ділянках у 

низинах, що можуть підтоплюва-
тися дощовими водами. Підготов-
ка ґрунту така, як і для основних 
овочевих рослин. 

Сівба у відкритий ґрунт про-
водиться у другій–третій декадах 
квітня (бажано посіви прикрити 
нетканими укривними матеріала-
ми, аби прискорити появу сходів, а 
також убезпечити їх від ушкоджен-
ня ймовірними у середині травня 
заморозками). Глибина загортання 
насіння – 2–3 см. Ширина міжрядь 
від 70 см при вирощуванні з опо-
рами і 100–140 см – у ґрунтовій 
(сланкій) культурі, відстань між 
плодами-насінинами 30 см (за за-
гущеної сівби рослини прорива-
ють, вирвані використовують в 
їжу). На початку росту міжряддя 
доцільно зайняти скоростиглими 
салатними рослинами, які до часу 

ЦЕ ЦІКАВО

Квітки двостатеві, дрібні, трубчасті, 
зібрані у пазухах листків в колосовидні 
суцвіття завдовжки до 15 см
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розростання базелли вже устиг-
нуть віддати урожай.

Сходи з’являються за один-два 
тижні. За моїми спостереження-
ми, вони досить життєздатні, до-

бре витримують перепади темпе-
ратур (у розумних межах, звісно). 
Догляд полягає у постійному роз-
пушуванні ґрунту (до змикання 
рослин, утворення щільного «ки-

лима»), прополюванні бур’янів, за 
необхідності проводять поливи та 
підживлення. Збирання продукції 
потрібно проводити регулярно. Зі-
рвані листки за температури +6–
80С можуть зберігатися 4–7 діб, а 
заморожені – до року.

За нашими спостереженнями, 
базелла біла порівняно стійка до 
хвороб і шкідників.

Для отримання більш ранньої 
продукції можна використовува-
ти розсадний спосіб вирощуван-
ня (горщики для розсади мають 
бути діаметром 7–8 см). За потре-
би рослину можна розмножувати 
укоріненням відрізків стебла. З 
цією метою варто використовува-
ти пагони, що зламуються під час 
догляду за рослиною чи при зби-
ранні урожаю: рослина дуже лам-
ка, крихка.

Погодьтеся, базелла біла – ціка-
ва рослина, вона з успіхом може 
вирощуватися в Україні у відкри-
тому ґрунті і стати надійною лан-
кою у конвеєрі надходження шпи-
натної продукції у літні місяці і на 
початку осені. 

ЦЕ ЦІКАВО

Листки за формою – серцевидні; 
вони м’ясисті, секулентні

При вирощуванні у відкритому 
ґрунті стебла стеляться по землі

Насіння базелли – у ягодах знаходиться одна 
кругла чорна насінина
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Відомо, що картопля є лідером 
із винесення елементів мінераль-
ного живлення, а за їх дефіциту 
знижуються врожайність, якість, 
товарність, лежкість і харчова 
цінність бульб.

До цвітіння картопля споживає 
75% від загальної потреби сполук 
азоту, 66–70% фосфору та калію, 
50% магнію і значну масову частку 
мікроелементів. Картопля добре 
реагує на застосування сполук 
азоту, фосфору, калію, бору, міді 
та різних органічних сполук.

Азот – основний елемент рос-
ту. За його нестачі послаблюється 
ріст картоплі. Фосфор пришвид-
шує розвиток рослин, забезпечує 
інтенсивний ріст кореневої сис-

теми, активізує розвиток бульб 
і нагромадження крохмалю, він 
найбільше потрібний на перших 
фазах росту. Калійне живлення 
картоплі має велике значення 

як для формування вегетативної 
маси рослин, так і під час утво-
рення та росту бульб, сприяє 
формуванню шкірки та підвищує 
крохмалистість.

В останні роки за суттєвого де-
фіциту традиційних органічних 
добрив розвиваються нові нетра-
диційні технології виготовлення 
різноманітних органо-мінераль-
них та органічних добрив і пре-
паратів. Застосування добрив, 
створених на основі місцевих ре-
сурсів, характеризується комп-
лексною дією на ґрунтові проце-
си та біопродуктивність ґрунту.

У сільському господарстві 
України гумати використовують-
ся вже понад шістдесят років. Гу-

С. А. ЛЯЩЕНКО,  
к. с.-г. н,
завідувач відділу 
виробництва, 
зберігання і переробки 
Інституту 
картоплярства НААН  

КАРТОПЛЯРСТВО
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мати, отримані з торфу, містять 
значно більше солей фульвових 
кислот (до 10%), ніж з гумати із 
бурого вугілля.

Гумат калію – рідке органо-
мінеральне екологічно чисте ви-
сококонцентроване добриво на 
основі торфу, що сприяє мобілі-
зації росту рослин. Торф вважа-
ється одним із найкращих дже-
рел природних гумінових кислот 
та є природним екологічно чис-
тим продуктом трансформації 
доісторичних рослин, містить 
цілий комплекс корисних пожив-
них речовин і солі кремнієвих 
кислот, сірку, амінокислоти, вуг-
леводи, водорозчинні карбонові 
кислоти (щавлева, бурштинова, 
яблучна), елементи мінерального 
живлення (азот, фосфор, калій) 
і мікроелементи (залізо, мідь, 
цинк, марганець).

За застосування гумату калію 
покращується надходження у рос-
лину цукрів, амінокислот, вітамі-
нів, гормонів, пришвидшується 

надходження води та поглинання 
кисню, що інтенсифікує дихання. 
Внаслідок цього прискорюється 
фотосинтез, синтез білків, поси-
люється ріст кореневої системи 
та надземної маси, що покращує 
життєдіяльність рослин. 

Дослідження, проведені на до-
слідному полі Iнституту сільсько-
го господарства Західного Поліс-
ся, показують, що використання 
органічного добрива гумату калію 
для обробки насіння та позакоре-
невих підживлень рослин є ефек-
тивним агротехнічним заходом 
для підвищення продуктивності 
картоплі. За застосування гумату 
калію середня маса бульб із куща 
зростала до 51,5–55,8 г, а урожай-
ність картоплі зростала до 16,1–
19,8 т/га, приріст урожаю до фону 
становив 1,5–5,2 т/га. 

Таким чином, органічне до-
бриво гумат калію позитивно 
впливає на врожай картоплі та 
сприяє підвищенню її якості, 
знижує собівартість виробни-

КАРТОПЛЯРСТВО
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цтва продукції, сприяє екологіза-
ції сільського господарства.

Передпосівний обробіток бульб 
картоплі гуматом калію проводить-
ся самостійно або разом із про-
труйником. У цьому випадку норма 
внесення протруйника зменшуєть-

ся на 30%. Приготування робочого 
розчину проводиться відповідно до 
марки виробника та зазначається на 
етикетці ємкості препарату. 

Застосування препарату для 
обробітку бульб за садіння кар-
топлі:

• стимулює розвиток міцної 
кореневої системи (підвищуєть-
ся стійкість рослин до посухи); 

• стимулює ріст вічок та 
збільшує їх кількість;

• сприяє зростанню енергії 
проростання насіння;

• прискорює ріст сходів кар-
топлі;

• підвищує стійкість рослин 
до ураження хворобами.

У період вегетації рекоменду-
ється проводити 2 (мінімально) 
– 3 (оптимально) обробітки. 

Перший обробіток прово-
диться у фазу появи 5–7-ми 
листків, що:

• стимулює ріст і розвиток 
рослин на початку вегетації (ак-
тивізує обмінні процеси);

• відновлює пошкодження рос-
лини;

• знімає стрес від нестачі еле-
ментів живлення;

• дає захист рослинам та ні-
велює негативний вплив від ЗЗР;

КАРТОПЛЯРСТВО
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• підвищує посухостійкість 
та жаростійкість;

• збільшує врожайність.
Другий обробіток проводить-

ся у фазу змикання міжрядь та 
забезпечує: 

• стійкість до посухи та різ-
них перепадів температур;

• відновлює пошкоджену лис-
тову масу;

• корегує дефіцит елементів 
живлення.

Третій обробіток проводить-
ся у фазу бутонізації та: 

• стимулює активний ріст 
рослин;

• знімає стрес від нестачі еле-
ментів живлення та покращує 
живлення мікроелементами;

• спідвищує стійкість до ура-
ження картоплі хворобами;

• сприяє росту бульб;
• покращує якісні характерис-

тики картоплі: 
• збільшує розмір бульб та під-

вищує вміст крохмалю.

Гумусові речовини мають пря-
му всебічну дію на процеси росту 
рослин картоплі, тобто здійсню-
ють їх регуляцію. Кожна функці-
ональна група фрагменту моле-
кули гумінової кислоти виконує 
свою безпосередню роль, а таких 
груп дуже багато, тому дія гума-
тів на воду, ґрунт і всі стадії рос-
ту рослин багатогранна. 

Важливо пам’ятати, що ро-
бочий розчин потрібно готувати 
безпосередньо перед застосу-
ванням. Для досягнення макси-
мального ефекту рекомендується 
одночасне застосування орга-
нічного добрива гумату калію з 
засобами захисту рослин. Для 
цього необхідно додавати ЗЗР 
або інші препарати (у рекомендо-
ваних дозах) у попередньо при-
готований розчин, обов’язково 
перевіряти на сумісність засобів 
захисту рослин із препаратом 
гумат калію у зв’язку з високою 
концентрацією солей у препараті.

 «Проте варто пам’ятати про 
можливі наслідки неправильно-
го використання цих препаратів. 
Так, за високих концентрацій до-
брива можуть пригнічувати ріст 
та розвиток культур, тобто діяти 
з протилежним ефектом. Деякі 
агрономи підтверджують актив-
ний ріст бур’янів під час застосу-
вання гуматів», – застерігає Оль-
га Власова, кандидат с.-г. наук, 
співробітниця Інституту захисту 
рослин НААН.

ОБРОБКА ПОЖНИВНИХ 
ЗАЛИШКІВ ТА 
ВІДНОВЛЕННЯ 
РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

На присадибних ділянках, де 
часто картопля вирощується як 
монокультура, відбувається де-
градація ґрунту. Для запобігання 
цьому та поповнення ґрунтової 
родючості необхідно забезпечи-

ти бездефіцитний баланс вмісту 
органічної речовини. У сучасних 
умовах кількість гною, що вно-
ситься на ділянки, скоротилася у 
десятки разів. Для підтримання 
родючості реальною можливіс-
тю є використання соломи та по-
бічної продукції інших рослин як 
джерела вуглецю для ґрунту. Про-
те процес розкладання (деструк-
ції) таких решток є досить до-
вгим, прискорити його можливо 
за допомогою гумату калію. Він 
сприяє додатковому залученню 
до процесу специфічних мікро-
організмів, значному збільшен-
ню їх чисельності та активності, 
пригніченню патогенної мікро-
флори, знижує непродуктивні 
втрати азоту, які зазвичай скла-
дають 50–70 %, збільшує запа-
си загального вуглецю, рухомих 
фосфору і калію, скорочує витра-
ти на внесення азотних добрив, 
коефіцієнт розкладання соломи 
може досягати 80 %.  

КАРТОПЛЯРСТВО
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бактеріальною плямистістю
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БУРА БАКТЕРІАЛЬНА 
ПЛЯМИСТІСТЬ 
(БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК) 

Захворювання проявляється 
протягом вегетації рослин. Ура-
жуються всі надземні органи. 
Найбільш характерними є ознаки 
хвороби на листках. Спочатку на 
них з’являються світло-жовті хло-
ротичні округлі дрібні плями. Зго-
дом вони розростаються і стають 
великими, округлими, довгасти-
ми або неправильної форми і мас-
лянистими, набувають бурого чи 
буро-коричневого забарвлення з 
жовтою облямівкою. Поступово 
листок жовтіє, відмирає і опадає. 

На стеблах з’являються чер-
вонуваті з коричневим відтінком 
продовгуваті плями або смуги. На 
бобах плями дрібні, розпливчас-
ті. Потім тканина набуває мокро-
го вигляду, плями збільшуються, 
заглиблюються і стають темно-
маслянистими або іржаво-корич-
невими. На насінні утворюються 
жовтуваті, буруваті, іржаво-ко-
ричневі плями різної величини 
і форми, які ослизнюються у во-
логій камері. Якщо насіння ура-
жується ще зеленим, то воно 
залишається недорозвинутим, 
зморшкуватим і щуплим. Часто 
інфекція в насіння проникає ди-
фузно через судинну систему і на-
сіннєвий рубчик. 

Збудником хвороби є бакте-
рія Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli Vauterin et al. Під час 
вегетації рослин бактерії поши-
рюються механічним шляхом. Ін-
тенсивний розвиток хвороби спо-

стерігається в сухе спекотне літо. 
Найбільшої шкоди квасолі хворо-
ба завдає у районах недостатньо-
го зволоження. 

Основне джерело інфекції – не-
перегнилі уражені рештки і на-
сіння, в оболонці якого бактерії 
можуть зберігати життєздатність 
до 4 –7 років. Шкідливість бакте-
ріозу квасолі полягає у випадан-
ні сходів, в’яненні та відмиранні 
листків, стебел, недорозвиненос-
ті бобів, зниженні технологічних 
і насіннєвих якостей насіння. 
Недобір урожаю квасолі сягає 20 
–35%.

КУТАСТА 
БАКТЕРІАЛЬНА 
ПЛЯМИСТІСТЬ 

Зовнішні ознаки хвороби ви-
являються на всіх надземних ор-
ганах рослин. На листках квасолі 
утворюються дрібні червоно-ко-
ричневі кутасті маслянисті пля-
ми. Іноді хвороба проявляється 
у вигляді зональної хлоротичної 
плямистості (діаметр плям – 2 – 3 
мм), які у вологу погоду вкрива-
ються молочно-білим ексудатом 
бактерій. На стеблах хвороба 
проявляється у вигляді темних 
мокрих вдавлених смуг, часом 
темних плям, які інколи утворю-
ють перехвати. На бобах спочатку 
утворюються вологі розпливчас-
ті плями, які згодом підсихають і 
набувають маслянистого вигляду. 
У разі сильного розвитку бакте-
рії уражують насіння, воно набу-
ває жовто-бурого кольору і часто 
зморщується. 

Збудником хвороби є бакте-
рія Pseudomonas savastanoi pv. 
phaseolicola Gardan et al. Під час 
вегетації бактерії поширюються 
механічним шляхом.

Основне джерело інфекції – не-
перегнилі уражені рештки і насін-
ня. В ураженому насінні бактерії 
зберігаються до 3 – 5 років.

ДРІБНА КОРИЧНЕВА 
ПЛЯМИСТІСТЬ

Широко поширене на квасолі 
захворювання. Виявляється у ви-
гляді дуже дрібних світло-зеле-
них плям спочатку з нижнього, а 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Значної шкоди квасолі завдають бактеріальні хвороби – бура 
бактеріальна плямистість, кутаста бактеріальна плямистість, 
дрібна коричнева плямистість, рожева плямистість, іржаво-бура 
плямистість, які суттєво знижують як продуктивність рослин, 
так і якість отриманої продукції. Розвиток хвороб на рослинах 
призводить до зрідження посівів культури, випадання сходів, по-
гіршення товарних і посівних якостей насіння, зменшення над-
земної маси рослин. 

Проявлення бурої бактеріальної 
плямистості на сходах (насіннєва 
інфекція)
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потім з верхнього боку листків. 
Згодом плями збільшуються в 
розмірах, стають більш округлі, 
іноді набувають кутастої форми. 
Навколо плям з'являється жовта 
облямівка. Чергування здорових і 
уражених ділянок тканини листка 
створює враження мозаїки. Пе-
ред дозріванням квасолі ураже-
ні ділянки тканини зливаються, 
буріють, висихають і випадають. 
Маслянистість плям яскраво ви-
ражена на тлі всохлих листків.

На уражених стеблах 
з'являються буруваті смуги і ви-
разки, такі стебла часто надла-
муються. Уражені рослини мають 
карликовий вигляд, слабке цвітін-
ня і, як правило, не утворюють бо-
бів. Якщо ж боби утворюються, то 
на них з'являються рожево-жовті 
плями з коричневим кільцем або 
буро-малинові мокрі плями. Іно-
ді спостерігається буро-червоне 
кільце із зеленим ореолом, але 
тоді центр плями коричневий. На 
сім'ядолях плями коричневі, ура-
жені сім'ядолі швидко всихають. 

Збудником хвороби є бакте-
рія Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli Dye. Патоген продукує 
токсини, які інгібують пророс-
тання насіння, стримують розви-
ток кореневої системи, надземних 
органів. 

Джерелом інфекції є заражене 
насіння, рослинні залишки, ґрунт.

Сильніше уражуються рослини 
на ранніх фазах розвитку. Лист-
ки нижнього ярусу уражуються 
слабше, ніж верхні. Шкідливість 
хвороби полягає у значному (до 
4 ц/га) зниженні врожайності та 
втраті схожості насіння.

РОЖЕВА  
ПЛЯМИСТІСТЬ

Хвороба поширена повсюдно. 
Виявляється на листках і бобах 
у вигляді червоно-коричневих 
округлих опуклих плям. Іноді 
плями дрібні, до 2 мм в діаме-

трі, неправильної форми, рожеві, 
опуклі, уражена тканина добре 
просвічується у прохідному світ-
лі. Характерною діагностичною 
ознакою є те, що навколо плям 
облямівки відсутні. У бобах на-
сіння не уражується.

Збудником хвороби є бак-
терії Pseudomonas vignae pv. 
leguminophila Burkholder. По-
ширюються бактерії краплями 
дощу, комахами, вітром.

 Зберігається патоген у непе-
регнилих рослинних рештках і 
ґрунті. Сильніше уражуються азі-
атські сорти квасолі. Шкідливість 
хвороби полягає у передчасному 
відмиранні листків і зниженні 
продуктивності рослин. Втрати 
врожаю в окремі роки станов-
лять 2–3 ц / га.

ІРЖАВО-БУРА 
ПЛЯМИСТІСТЬ 
(В'ЯНЕННЯ) 

Захворювання характеризуєть-
ся в’яненням і загибеллю сходів, а 
також дорослих рослин. Рослини 
не ростуть, стають карликовими, 
у них спостерігається осипання 
листків, відмирання пагонів і над-
ламування стебел. Іноді на лист-
ках з’являються темно-зелені або 
коричневі плями. Тканина в цих 
місцях засихає і розтріскується 
уздовж жилок листка. Контури 
плям нечіткі, складаються з ост-
рівців ураженої тканини. На ура-
жених стеблах зовні помітно по-
червоніння, а на зрізі – коричневе 
кільце судин.

Збудником хвороби є бактерії 
Corynebacterium flaccumfaciens 
pv. flaccumfaciens Dowson. Пато-
ген зберігається у насінні протя-
гом чотирьох років. Підвищеною 
стійкістю до хвороби характери-
зуються сорти Отрада, Перлина, 
Щедра.

Шкідливість хвороби полягає 
у в’яненні і загибелі рослин, що 
призводить до зрідження посівів 

і зниження врожайності на 3–4 ц/
га.

ЗАХИСНІ  
ЗАХОДИ

На квасолі захисні заходи у пер-
шу чергу направлені на зменшен-
ня поширення і розвитку хвороб 
до економічно невідчутного рівня 
їх шкідливості. Найбільш ради-
кальним, екологічно безпечним і 
економічно доцільним методом 
захисту квасолі є впровадження 
у виробництво високопродуктив-
них сортів, які характеризуються 
польовою стійкістю до хвороб, 
у тому числі і до бактеріальних. 
Серед районованих сортів групо-
вою стійкістю до більшості захво-
рювань характеризуються сорти 
Богема, Вердигон, Готика, Дар, 
Кларк, Царівна та ін. 

Важливим захисним заходом є 
дотримання сівозміни з висіван-
ням квасолі на тому ж полі тіль-
ки через 4–5 років, а також виро-
щування культури після кращих 
попередників. Такими є озимі та 
ярі зернові колосові, картопля, 
цукрові буряки, кукурудза, льон-
довгунець, які не мають спіль-
них збудників захворювань. На-
сіннєві посіви повинні бути не 
ближче, ніж за 1 км від товарних. 
Дотримання сівозміни і просто-
рової ізоляції є дієвим чинником 
у стримуванні розвитку бактері-
альних хвороб квасолі.

Кращими ґрунтами для квасо-
лі є легкі за механічним складом 
чорноземи з нейтральною реакці-
єю ґрунтового розчину (рН 6,5–
7,5). На важких, кислих заболо-
чених або надто легких піщаних 
ґрунтах рослини ростуть погано, 
сильно уражуються іржаво-бу-
рою та бурою бактеріальною пля-
мистостями, фузаріозом та коре-
невими гнилями.

Квасоля добре реагує на після-
дію органічних і мінеральних до-
брив, які вносилися під попере-

ЗАХИСТ РОСЛИН
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дню культуру. Проте гній у нормі 
15–20 т/га можна вносити безпо-
середньо під квасолю. Підвищує 
стійкість до хвороб збалансоване 
живлення рослин, тоді як вне-
сення високих доз азоту спричи-
няє інтенсивному ураженню рос-
лин бактеріальними хворобами. 
З мікроелементів цій культурі 
необхідний молібден, особливо у 
ранні фази розвитку. Під впливом 
молібдену підвищується стійкість 
рослин до бактеріальних хвороб, 
антракнозу, борошнистої роси, 
іржі, сприяє росту маси зернівок 
і урожайності насіння.

Під час основного обробітку 
ґрунту під квасолю особливу ува-
гу приділяють очищенню поля 
від бур’янів, накопиченню і збе-
реженню вологи, що прискорює 
мінералізацію рослинних решток 
і суттєво обмежує джерело пер-
винної інфекції багатьох збудни-
ків бактеріальних та грибних хво-
роб.

Для сівби використовують 
кондиційне добре відсортоване 
насіння із схожістю не нижче як 

92–95%. Проти насіннєвої інфек-
ції обов’язкове його протруєння 
біопрепаратом Агат 25-К, па (40 
г/т). В день сівби насіння квасо-
лі обробляють одним із дозволе-
них біопрепаратів-інокулянтів: 
Нітрагін (нітрофікс), р. (200 мл/ 
80–100 кг), Ризобофіт, р. (0,3–3,0 
л/80–100 кг) та іншими дозволе-
ними препаратами. Інокуляцію 
можна поєднувати із оброблен-
ням насіння мікроелементами 
(молібденовокислий амоній, 0,4 
кг/т, або молібдат натрію –1,2 
л/т) та регуляторами росту рос-
лин. 

Сівба квасолі в оптималь-
ні строки (температура ґрунту 
на глибині загортання насіння 
12–140С) суттєво знижує ризики 
ураження проростків і молодих 
рослин бактеріальними хвороба-
ми, кореневими гнилями. Сівба 
квасолі в непрогрітий ґрунт при-
зводить до пліснявіння насіння, 
ураження проростків і сім’ядоль 
дрібною коричневою плямистіс-
тю, загибелі проростків. На по-
лях пізніх строків сівби рослини 

більш інтенсивно уражуються 
бурою та кутастою бактеріаль-
ною плямистістю, антракнозом, 
борошнистою росою, вірусними 
хворобами. 

Дотримання норми висіву і гли-
бини загортання насіння в ґрунт. 
Зріджені посіви квасолі більш ін-
тенсивно уражуються вірусними 
хворобами, а загущені – бактері-
альними хворобами, кореневими 
гнилями, антракнозом, білою і 
сірою гнилями. У разі глибокого 
загортання насіння зростає ура-
женість насіння пліснявінням, а 
проростків – кореневими гниля-
ми, фузаріозом. 

Здоровий фітосанітарний стан 
посівів квасолі забезпечується за-
стосуванням фунгіцидів. Проти 
грибних і бактеріальних хвороб 
посіви квасолі обприскують до-
зволеними біофунгіцидами Агат 
25-К, па (30 г/га), Фітоцид, р. (0,5–
0,6 л/га). Обробку рослин можна 
поєднувати з позакореневим під-
живленням рослин баковою су-
мішшю одним із добрив, біопре-
паратом Азотофіт, р (500 мл/га) і 
одним із дозволених регуляторів 
росту рослин. 

Оптимальний строк збирання 
квасолі настає, коли на рослинах 
налічується 70-90% бобів з жов-
тим, зеленувато-жовтим або жов-
тувато-зеленим забарвленням і 
насіння в них тверде. Запізнення 
збирання урожаю призводить до 
інтенсивного його ураження бак-
теріозами, білою і сірою гнилями, 
пліснявінням.

 Вологість насіння під час об-
молоту повинна бути в межах 
16–18%. Оздоровлення свіжозі-
браного зерна від збудників біль-
шості хвороб здійснюють шляхом 
якісного дороблення на токах 
(очищення, просушування зер-
на, повітряно-тепловий обігрів), 
доведення вологості насіння до 
10–14%. Ці заходи суттєво змен-
шують втрати урожаю і зберіга-
ють його якість. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Бура бактеріальна плямистість 
(уражені дорослі рослини)
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Способи та методи зберігання 
плодоовочевої продукції досить 
усталені. Але наука і техніка не сто-
їть на місці, нові дослідження і від-
криття у різних галузях, від біології 
і до холодильної промисловості, 
дозволили багато у чому поліпши-
ти ситуацію. Збільшилася трива-
лість зберігання свіжих овочів та 
фруктів, з'явилися нові технології 
охолодження і зберігання продук-
тів, а існуючі холодильні технології 
істотно вдосконалилися.

Для тривалого зберігання з 
мінімальними втратами овочес-
ховища оснащують ефективними 
системами зволоження і холо-
дильним обладнанням. Системи 
віддаленого контролю мікроклі-
мату з різними варіантами ве-
дення статистики зберігання є 
невід'ємною частиною високотех-

нологічних ємностей. Невеликі 
господарства здебільшого прода-
ють свою продукцію прямо з поля 
або закладають її у необладнані 

приміщення, де овочі лежать мак-
симум кілька місяців з високими 
втратами якості. Промислове ж 
вирощування овочевої продукції 

ЗБЕРІГАННЯ
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у сучасних умовах неможливе без 
якісного зберігання.

Однак наявність сучасного 
сховища зовсім не означає, що 
зберігання автоматично буде ор-
ганізоване на високому рівні. 
Використовуючи дорогі в плані 
будівництва та експлуатації тех-
нології, дуже важливо не допус-
кати помилок, які призводять до 
серйозних втрат, і відповідно ви-
трат. Помилки часто починають-
ся ще на стадії проектування. Від 
правильно обраних будматеріалів 
з необхідною теплопровідністю 
буде залежати можливість під-
тримки потрібних температурних 
режимів на підприємстві. У різних 
кліматичних зонах параметри і 
вимоги до будматеріалів відрізня-
ються. Дуже важливими аспекта-
ми є проектування систем збері-
гання і підбір обладнання. Значну 
роль відіграють якість збирання і 
монтаж обладнання, а також необ-
хідність навчання персоналу, який 

згодом буде з ним працювати і 
керувати ним, змінюючи режими 
зберігання. Бо попри високий сту-
пінь автоматизації сучасних схо-
вищ, як і раніше, велике значення 
має людський фактор. Якщо відпо-
відальний за зберігання фахівець 
чітко розуміє, що він зберігає і як 
це правильно робити, при цьому 
суворо дотримується температур-
ний режим, то проблем не виник-
не, а втрати врожаю будуть міні-
мальні.

Серед поширених помилок екс-
плуатації сучасних потужностей і 
недотримання основних параме-
трів зберігання – температурного 
режиму, рівня необхідної вологос-
ті і режиму вентиляції. Особливо 
страждають від нестачі повітря, 
що подається, овочі, які зберіга-
ють у найвіддаленіших місцях від 
повітропроводів. Крім того вироб-
ники овочевої продукції з метою 
заощадження електроенергії від-
ключають механічне охолодження 

і використовують зовнішнє по-
вітря. Однак у зимовий час пові-
тря має дуже низьку вологість, що 
призводить до усихання плодів, 
які втрачають масу і свої товарні 
якості.

Для різних овочів потрібен свій 
режим зберігання. Зберігати овочі 
можна у контейнерах і насипом. 
Для таких овочів, як морква і ка-
пуста, рекомендується контейнер-
не зберігання. Оскільки у такий 
спосіб продукт краще продува-
ється, досягається рівномірний 
розподіл повітря по всій камері 
схову. По-друге, зберігання у кон-
тейнерах дозволяє вибудувати 
оптимальну логістику у сховищі з 
вивантаженням продукту з камери 
і подачі його на лінії переробки, 
так продукт менше травмується. 
Адже морква менш стійка до меха-
нічних пошкоджень при збиранні, 
ніж, скажімо, картопля, тому ви-
магає більшої уваги при маніпуля-
ціях. 

ЗБЕРІГАННЯ

Сучасне овоче- або картоплесхо-
вище являє собою спеціалізований 
склад, оснащений системою мікро-
клімату з контролем температури 
і вологості продукту, параметрів 
камери схову, рівня концентрації 
CO

2
, що має кілька рівнів захисту від 

пошкодження овочів холодним по-
вітрям, а також системою звукового 
оповіщення при пожежі.

ДОВІДКА
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Для моркви і капусти визна-
чальним фактором є потужна хо-
лодильна установка. Чим швидше 
відбудеться охолодження, тим 
вони краще зберігатимуться. 

Холодильник для овочесховища 
повинен мати достатню потуж-
ність для активного охолодження 
продукту і його мінімальної усуш-
ки, щоб не допустити втрат товар-
ного вигляду.

Перед закладанням продукції у 
сховище необхідно очистити його 
від сміття (землі та інших решток). 
Потім приміщення необхідно про-
сушити і продезінфікувати від 
хвороб і шкідників.

Незадовільний фітосанітарний 
стан овочів теж може призвести 
до високих втрат. Тому важливо 
не тільки своєчасно провести бо-
ротьбу із хворобами і шкідниками 
у вегетаційний період, а й грамот-
но здійснити закладку продукції на 
зберігання.

Для цибулі і часнику визначаль-
ним окрім температури є вологість 
всередині сховища: в ідеалі вона має 
бути не вище 75%. На початковому 
етапі потрібно якісно просушити 
цибулю, у іншому випадку її довго 
зберігати не вдасться. Почнеться 
швидке поширення бактеріальних 
захворювань, товарні якості зни-
зяться. Цибуля вимагає більш по-
тужної вентиляції, ніж картопля.

Для зберігання цибулі треба за-
безпечувати приміщення повітрям 
мінімум 130 м³/т на годину, для ка-
пусти, буряка і моркви потрібно 
110 м³/т на годину. Значну роль 
відіграють правильно підібра-
ні повітроохолоджувачі у камері, 
що дозволяють не пересушувати 
продукт. Установка систем моні-
торингу та видалення CO2 також 
важливі для зберігання продукту, 
його дихання і транспірації. Окрім 
підтримки оптимального темпера-
турно-вологісного режиму, забез-
печують оптимальну концентра-
цію кисню і вуглекислого газу та 
видалення етилену.

ЗБЕРІГАННЯ



РЕЖИМ 
РЕГУЛЬОВАНОГО 
ГАЗОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Холодильник з регульованим 
режимом газового середовища 
дозволяє різко знизити інтенсив-
ність дихання плодів, що спри-
яє більш тривалому і якісному їх 
зберіганню. Для різних культур 
мінімально допустима концен-
трація кисню може бути визначе-
на методом його зниження до мо-
менту утворення етанолу. Якщо 
процес утворення етанолу буде 
визначено у ранній стадії, то його 
можна зупинити за допомогою 
підвищення концентрації кисню, 
таким чином визначається міні-
мально допустима концентрація 

кисню для кожної культури і на-
віть сорту.

Основною умовою підтримки 
оптимально низької концентра-
ції кисню є камера, яка герме-
тично закривається. Іншим важ-
ливим компонентом атмосфери, 
що впливає на зберігання плодо-
овочевої продукції, є вуглекислий 
газ, який виділяється з плодів у 
результаті дихання і у підвищених 
концентраціях гальмує цей про-
цес. Дуже висока концентрація 
СО2 призводить до загибелі про-
дукції у результаті перетворення 
цукрів у етанол.

Для більшості овочів і фруктів 
оптимальна концентрація вугле-
кислого газу становить від 0,5% 
до 5%. Надлишковий вміст СО2 
у камерах холодильників з регу-

льованим газовим середовищем 
видаляється за допомогою вугле-
кислотних адсорберів. Швидке 
досягнення оптимальної концен-
трації кисню досягається за до-
помогою продувки камер азотом. 
Нині розроблені ефективні спо-
соби створення і підтримки кон-
центрації регульованої атмосфе-
ри за допомогою автоматичної 
комп'ютерної газоаналітичної сис-
теми управління.

Варто пам’ятати, що навіть 
при повному виконанні всіх 
умов при закладанні врожаю 
на зберігання природні втрати 
становлять 3-6%. При цьому 
вони мають не перевищувати 
10%. 

Олесь ДМИТРЕНКО

ЗБЕРІГАННЯ
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По приглашению ассоциа-
ции Ascopiemonte s.c. состо-
ялся официальный визит де-
легации Украинской ореховой 
ассоциации в Италию. Организа-
ция Ascopiemonte была основана 
в 1997 году как ассоциация про-
изводителей фундука. Сегодня в 
ней состоит 586 членов, которые 
выращивают фундук на площади 
3448 гектаров. В её структуре ор-
ганизован кооператив по сбору, 

хранению, переработке и продаже 
объединённых партий фундука и 
продуктов переработки и другие 
формирования. 

Полную открытость, готов-
ность и далее делиться более чем 
30-летним опытом работы, сво-
ими технологиями и секретами 
в переработке и хранении фун-
дука, в налаживании коопераци-
онных отношений с фермерами 
продемонстрировали руковод-

ство и специалисты ассоциации 
Ascopiemonte s.c., которую воз-
главляет президент ассоциации 
Пьер Паоло Бертоне (Pier Paolo 
Bertone). Итальянский опыт мо-
жет быть очень полезен для укра-
инских аграриев. 

Вот уже несколько лет 
Ascopiemonte внедряет проект 
технологических инноваций по 
усовершенствованию цепочки по-
ставок фундука на каждом этапе 

ФУНДУКОВОЕ СОДРУЖЕСТВО 
УКРАИНЫ И ИТАЛИИ

С.О. ПЕТРЕНКО, 
доцент кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології и хімії ОДАУ

ПОДІЇ

Г.О. ЮДІН,  
Президент 
ВГО «Українська 
горіхова 
асоціація»
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его выращивания, производства 
и реализации товарных партий, 
переработанных по запросу поку-
пателей. 

Данные этапы прослеживаемо-
сти в цепочке продаж включают 
в себя систематизацию сведений 
по выращиваемым сортам фунду-
ка у каждого фермера-члена ассо-
циации, сбору и приёмке фундука 
от фермеров непосредственно в 
центрах его переработки, очист-
ке, сушки, калибровке, оценке его 
качества, обеспечении хранения 
партий фундука в индивидуаль-
ных, персонализированных боксах 
и в специальных складских поме-
щениях при необходимых темпе-
ратурных условиях, обеспечиваю-
щих сохранность плодов. 

Фундук реализуется сборными 
партиями по запросам покупате-
лей (фабрик, предприятий пище-
вой промышленности), с которы-
ми кооператив ассоциации имеет 
контракты по срокам и объёмам 
поставок. Значительную часть 
всего объёма собранного и пере-
работанного фундука реализуется 
в корпорацию Ferrero. 

Работа ассоциации 
Ascopiemonte s.c. и его коопера-
тива с группой покупателей даёт 
возможность реализовывать фун-

ПОДІЇ
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дуковые партии по высокой цене, 
в связи с возможностью обеспечи-
вать качественные системные по-
ставки в течении всего года. Это 
создает гарантированный сбыт 
и выгодно всем фермерам-про-
изводителям фундука, с одной 
стороны, с другой стороны – обе-
спечивает постоянство производ-
ственных отношений с покупа-

ПОДІЇ
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телями-фабриками, пекарнями, 
большими компаниями.

При этом фермеры, входящие в 
ассоциацию, имеют возможность 
перерабатывать фундук в соб-
ственных мини-цехах для даль-
нейшей продажи уже готовой про-
дукции. Это им выгодно, так как 
часть собственного урожая фунду-
ка они могут переработать само-

стоятельно и реализовывать, а ту 
часть, которая не обеспечена их 
мощностями по переработке, они 
передают для дальнейшей реали-
зации в ассоциации Ascopiemonte. 

Украинская делегация побывала 
в гостях, как у фермеров, не зани-
мающихся собственной перера-
боткой, а только выращивающих 
фундук, так и у фермеров, кото-

рые, имеют собственную перера-
ботку, изготовление продукции, 
которую самостоятельно реали-
зовывают под своими торговыми 
названиями.

Выгодно то, что и в том и дру-
гом случаях, фермеру гарантиро-
ван сбыт выращенного фундука, 
может в дальнейшем развиваться 
или в расширение фундукового 

ПОДІЇ
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производства, или инвестировать 
свои средства от продажи фундука 
в других направлениях. 

Система кооперации в Ита-
лии является основой производ-
ственных отношений для фер-
меров. Об этом говорили сами 
фермеры и руководство ассоциа-
ции Ascopiemonte s.c.

Программа визита украинской 
делегации была напряжённой и 
насыщенной. В период пребыва-
ния в Италии мы смогли посетить 
4 завода по переработке фундука, 
причём два из них были построен-

ным в этом и позапрошлом годах. 
Побывали в садах со штамбовой и 
кустовой схемами выращивания 
фундука. 

Сегодня в Италии практически 
нет свободных площадей для соз-
дания новых садов фундука, для 
создания садов с растениями при-
витыми на медвежьем орехе, кото-
рый по словам сопровождающего 
нас агронома ассоциации Элио, 
имеет хорошие перспективы.

Для использования существу-
ющего опыта работы ассоциации 
Ascopiemonte s.c., Украинской оре-

ховой ассоциации были переданы 
регламенты работы ассоциации 
Ascopiemonte s.c. и работающего 
при них кооператива, условия их 
сотрудничества с фермерами, дей-
ствующие формы заключаемых 
контрактов на переработку, хране-
ние и продажу фундука.

По результатам визита делега-
ции был подписан Меморандум 
о дальнейшем развитии сотруд-
ничества и партнёрства между 
Украинской ореховой ассоциа-
цией и итальянской ассоциацией 
Ascopiemonte s.c.

ПОДІЇ



По приглашению мера старин-
ного городка Кастильоне-Тинелла 
(Castiglione Tinella) Пена Бруно под-
писание меморандума состоялось в 
живописном месте на вершине од-
ного из холмов. История Castiglione 
Tinella насчитывает более тысячи 
лет, а известные исторические ре-
шения муниципалитета этого го-
родка приняты в 1225-1255 г.г.

Подписывая меморандум о со-
трудничестве в памятном месте, 
стороны выразили уверенность в 
длительном и плодотворном со-
трудничестве. 

ПОДІЇ
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ГОРІХИ

ФУНДУК  ФУНДУК  
²² МИГДАЛЬ МИГДАЛЬ  
ОЧИМА ПРОФЕСОЧИМА ПРОФЕС²²ОНАЛОНАЛ²²ВВ

С.О. ПЕТРЕНКО, 
доцент кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології и хімії ОДАУ

Г.О. ЮДІН,  
Президент 
ВГО «Українська 
горіхова 
асоціація»
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ЕКСКУРСІЯ ДО 
НАЙБІЛЬШОГО 
ФУНДУКОВОГО САДУ 
В УКРАЇНІ

Промислове фундуківництво 
як галузь сучасного горіхового 
садівництва в Україні розвиваєть-
ся стрімкими темпами. Це перш 
за все створення механізму, що 
складається з взаємопов'язаних 
агротехнологічних, технічних, 
фінансових та навіть соціальних 
питань.

Вищевказана тенденція 
пов'язана зі зростаючим спожи-
ванням фундука у світі, перш за 
все зі зміною філософії та куль-
тури його споживання, в основі 
яких –прагнення до здорового 
калорійного харчування, яке при 
цьому має лікувальні функції та 
імунно-зміцнювальний вплив на 
організм людини.

Сьогодні в Україні ще немає до-
статнього досвіду промислового 
фундуківництва – основні пер-
шопрохідці у цьому сегменті ви-
рощують фундук 4–5 років. Хоча 
є поодинокі приклади і старших 
за віком фундукових садів. Тому 
організації конференції, яка від-
булася 10 вересня, відводилася 
особлива роль при створенні ци-

ГОРІХИ
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клу трьох професійних форумів, 
спеціалізованих по кожній горі-
ховій культурі – горіх волоський, 
фундук і мигдаль.

Ми свідомо відійшли від про-
ведення стовідсоткового пленар-
ного заходу і націлили основний 
вектор в проведенні конференцій 
на його практичну частину – го-
ріхові сади, тим паче у розпал 
періоду дозрівання і збирання 
врожаю. Ми вирішили провес-
ти конференцію на базі одного з 
найбільш високотехнологічних 
і найбільших за площею наса-
джень фундука в Україні, яке на-
лежить компанії «Філберт». Воно 

ГОРІХИ



розташоване на площі у 820 гек-
тарів одним земельним масивом. 
Тут є можливість показати на 
практиці основні напрями роз-
витку промислового фундуків-
ництва – на штамбі, кущем, на 
шпалері, сучасну інфраструктуру 
саду, продемонструвати роботу 
техніки, обговорити плюси і по-
милки при створенні і вирощу-
ванні промислового фундукового 
саду, що є надзвичайно важли-
вою інформацією для садівників 
України.

Захід відвідали садівники, які 
вирощують фундук у різних ре-
гіонах України, Молдові і Біло-
русі, а також в інших сусідніх 
країнах. Вони з цікавістю озна-

ГОРІХИ
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йомилися з угіддями компанії 
«Філберт». Багато хто не стри-
мував свій захват, дивлячись на 
стрункі ряди молодих дерев фун-
дука, які обслуговують 12 трак-
торів «Lovol-504», два японські 
Kubota, п’ять МТЗ, «запряже-
них» 12 італійськими обприску-
вачами «Ideal», двома гербіцид-
ними штангами «Undavina 600», 
сімома пристовбурними ножами 
«Kadioglu».

Всі фундукові поля у госпо-
дарстві обслуговуються за допо-
могою «розумного» крапельного 
зрошення, роботу якого можна 
контролювати через мобільний 
додаток. Воно керує цілою ме-
режею автоматизованих зрошу-
вальних систем, фертигаційних 
вузлів, насосів, датчиків і кіло-
метрів крапельних трубок з ти-
сячами крапельниць.

Перші поля фундука були по-
саджені тут у 2016 році, у «пе-
ріод проб і помилок», як сказав 
генеральний директор компанії 
«Філберт» Максим Шейко. А 
встановлення на «промислові 
рейки» із фундукових масивів 

жовтень 202158
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почалося вже з 2017 року. Зараз, 
коли вже напрацьований перший 
досвід у створенні, обслугову-
ванні і вирощуванні промисло-
вого фундукового саду, компанія 
«Філберт» радо відкрила двері 
для колег садівників. Співробіт-
ники компанії поділилися з при-
сутніми нюансами справи.

Теоретична частина заходу 

пройшла у комфортному залі 
Вірменського культурного цен-
тру в Одесі, де виступили відомі 
майстри з вирощування фундука 
з Сербії – власник розплідника 
«Gospodarstvo MOULIS» Вла-
до Моуліс (Vlado Moulis) і 
власник розплідника «DOO« 
LAĐAREVIĆ 80» Іван Ладжаре-
вич (Ivan Ladjarevic).

ГОРІХИ

У рамках реалізації Меморандуму 
про співпрацю між Одеським дер-
жавним аграрним університетом та 
ВГО «Українська горіхова асоціація» 
продовжуються дні практичної 
підготовки студентів спеціальності 
203 – Садівництво та виноградар-
ство спеціалізації Горіхівництво 
ОДАУ під керівництвом віце-пре-
зидента ВГО «Української горіхової 
асоціації», Заслуженого працівника 
сільського господарства України, 
керівника фермерського господар-
ства ім. Академіка Унанова Василя 
Марковича Бабанского. 

ДО РЕЧІ
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СВЯТО МИГДАЛЮ  
У СЕЛІ ГОРОДНЄ

У селі Городнє Болградського 
району відбулася велика подія – 
Всеукраїнська «горіхова» конфе-
ренція «Мигдаль очима професі-
оналів». Вона стала вже третьою 
з циклу практичних професійних 
конференцій, організованих Укра-

їнською горіховою асоціацією у 
рамках масштабного всеукраїн-
ського проекту проведення спе-
ціалізованих конференцій з осно-
вних горіхових культур. Одним із 
головних ініціаторів конференції, 
який взяв на себе великий обсяг 
організаційної роботи, став віце-
президент Української горіхової 
асоціації Василь Бабанський.

ГОРІХИ
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У цей день піднесений свят-
ковий настрій був гарантований. 
Гостей конференції зустрічали 
короваєм та народними піснями 
гостинні городненці на чолі з сіль-
ським головою Миколою Бого-
євим.

Конференція зібрала багато гос-
тей з різних куточків України, що 
відповідало професійному стату-
су цього заходу. Урочисто відкрив 
пленарну частину конференції го-
лова Болградської районної ради 
Михайло Михайлович Садаклієв, 
якій у своїй промові наголосив, що 
Болградській район завжди був 
унікальним та гостинним краєм 
півдня Одеської області. У Бол-

градському районі активно роз-
виваються сільське господарство, 
сонячна енергетика, туризм, куль-
тура. Однією з сильних сторін по 
праву вважається виноградарство 
та виноробство, вишукана наці-
ональна кухня, а тепер цей край 
можна вважати ще і мигдалевим. 

Привітавши учасників конфе-
ренції, Михайло Садаклієв сказав, 
що її проведення саме у селі 
Городнє не випадкове. Тут 
уже є мигдалевий сад, а 
вирощування мигдалю 
дуже перспективне 
для Болградсько-
го району. Бага-
то цікавого про 
перспективи ви-
рощування миг-
далю розповів 
і президент 
Ук р а ї н с ь к о ї 
горіхової асо-
ціації Геннадій 
Юдін.

На конферен-
ції можна було 
побачити та по-
чути ще багато ці-
кавого: від виступу 
висококваліфікованих 
фахівців до вручення на-
город і сертифікатів.

На завершення організатори 
приготували найцікавіше – відвід-
ування плодоносного саду, який 
належить місцевим підприємцям 
Івану та Світлані Буруковим, про-
ведення дегустації мигдалю та від-
відування розсадника. 
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